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Waarschuwing

aan

slagers.

•.«•f;RAVKNHACE. 15 Doe
Hei Rij';sbureau voor de voedselvoorziening in
oorlogstijd maakt bekend, dat ondanks
le ernstige waarschuwing, welke eerti?en tijd geleden in de pers is gegev?n.
het euvel van frauduleuze slachting»!!
van varkens en het verknopen van daarvan afkomstig vleesch zich herhaalde
lijk voordoet.
Heien 1 October j.l. heeft de Neder-lan 1-ohe Veehouderijeentrale niet minler dan t>3 slagers wegens het voorh.i.v
<<en hebben van varkensvleesch. dat Biet
van de veteischte goedkeuringsstempels
was voorzien en dat van frauduleuz?
slachting afkomstig was. uitgesloten van
het verkrijgen van een toewijzing voor
rund- en varkensvleesch.
Met nadruk wordt er nogmaals de
—

•>

lan.

var. Por':i<».il gaf zijn tot
tot benoeming van tien bis.-ehop
van Macao. Costa N'unes. tot patriarch var.
Oost lndie. Op grond van artikel 4 van het
onrordnat behoeft de paus. .iSvoipn- tot !>e.
noeming van
bepaalde hooge kerkelijke
hoogwaardigheiibeklecder* in Indié te kunnen overgaan, de toestemming v;m den pre
sident van den Porlugeeschen luaatt,
—

De presirl-nt

Itemiwinf

tl).NB).

PIERRE
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FLANDIN
werd
12 April 1889 te Parijs geboren, als
zoon van den lateren resident-generaal
van Tunis. Etienne Flandin Hij begon
zijn loopbaan als advocaat, doch de politiek trok hem meer dan de advocatuur.
Reeds op 25-jarigen leeftijd deed hij
zyn intrede in de Kamer, om telkenmale
als afgevaardigde herkozen te worden:
tegelijkertijd kwam ziin benoeming af
tot conseil général voor het departement
Jonne en burgemeester van Domecy-

TEGEN CLANDESTIENE
VARKENSSLACHTINGEN.

j

Ond.iu.mu 9.42.
étff maan:

Bee. v

i

Flandin’s carriè

n de pers xvorden bekendgemaakt.

!iijii»r»l;tltrn
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aandacht op gevestig l. dat overtredingen
van dezen aard onder de huidige omstan.lisho.ien
volstrekt ontoelaathaai
zijn. Slagers, die in het vervolg hetran;
worden op het voorhanden hebben van
rarlcerrsvleesch, afkomstig van een franluteua geslacht varken, zullen niet alieen
van het verkrijgen van een toewijzing
xan Vee en vleesch worden uitges|ot".i.
doch hun naam en woonplaats zullen

Maandagochtend
tot 9.41 uur.
Maandagavond
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de portefeuille van Buitenlandsche
Zaken. De constitutioneele acte nr. 4,
die mijn opvolger aanwijst, is ingetrokken. Ik ben tot dezen stap besloten om redenen van hooge bi-nenlandsche politiek. Deze stap heeft geenerlei effect op onze betrekkingen met
Duitschland. Ik blijf aan het roer. De
nationale revolutie gaat voort."
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van
departement
het
cretaris-generaal
an Opvoeding. Wetenschap en Cultuurbescherming heeft aan de gemeentebesturen in ons land
een rondschrijven
waarin
loen toekomen,
medegedeeld
wordt, dat het aan leerlingen van de
verschillende onderwijsinrichtingen verTET ingang van heden wordt boden is. in de schoolgebouwen of in de
overgegaan tct rantsorr.ee- mmiri'iel'ijke omgeving daarvan, een inring van gas en electrieiteit 01
een gronds'rg van h-m 'erd pro dragen.

steld.
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DE SCHOLEN.
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in hij verklaarde: ..Ik heb zooeven
een besluit genomen, dat m.i in het
belang van het land is. Pierre Laval
maakt geen deel meer uit van de regeering. Pierre Etienne Flandin krijgt

|

eer.t van het verbruik in dr
overeenkomstige periode van
het vorige jaar.

IWW.

ij ƒ

7,02
7,54

j

27.82 |
30.68

42.25

I

3,90

van Pétain.

Het Fransche s.'aatshnofd, maarschalk
Pétan. heeft vanavond een radiorede
tot het Fransche volk gehouden, waar-
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In deze nieuwe grondwetsbepaling
wordt o m. het volgende verklaard: ..Indien om eenigerlei reden voor de ratificatie van de nieuwe grondwet door de
natie, de maarschalk verhii.derd zou
zijn. de functie van hoofd van den staat
uit te oefenen, zal de ministerraad met
meerderheid van stemmen diens opvolger aanwijzen. Tot de benoeming van
den plaatsvervanger neemt de ministerliad fcenoerndc functie waar"
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Overeenkomstig een nieuwe bepaling
in de grondwet, /na w -rdl verder uit
Vichy gemeld, komt het vroeger uitgevaardigde bejluit, v. aar bij l.aval tot opvolger
van
maarschalk Pétain werd
aangewezeu, te vervallen.
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De huidige minister van Buitenlandsche Zaken en vice-premier, Laval. zal
niet meer in de regeering terugkeeren.
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Verder, omdat die nieuwe
*u' e'e inkomstonb-'asting van
1 Januari 1941 af v n alle
werkneme s zal worden geheven docr inhouding op het loon.
Van pens'oe'gerer 'igden zal
dc be ast'ng wor 'en geht-vei

een

1 r,9

,10

fing

Vette Baarsje",

Ti.t

4<)l

|

•■

over de inkomsten, die gedurende
het kalenderjaar 1941 worden genoten
Van den eenen kant zijn de uitgaven Ja, zal men zeggen, alles goed en wel.
van den staat ln de tegenwoordige om maar er loopen nog aanslagen in de bestandigheden aanzienlijk gestegen, van lastingen naar het inkomen over het beden anderen kant vloeien verschillende lastingjaar 1940 1941. dus tot 1 Mei 194!
van zijn bronnen van inkomen <b v. in- Moet men nu dubbel betalen'
voerrechten,
motorrijtuigenbelasting'
Daarin voorziet art. 42 van het beaanmerkelijk minder. Daardoor is de toesluit: is in het inkomen waarnaar men
stand van de schatkist van dien aard ge- over het belastingjaar 1940/41 is aan gr
worden, dat spoedige en zooveel moge slagen, loon begrepen, dan krijgt men
lijk afdoende voorzieningen moeten worontheffing Hoe die ontheffing precies zal
den getroffen. Wil de overheid haar taak zijn. hangt af van dc nadere voorschrif
naar behooren kunnen vervullen, dan ten van den secretaris-generaal van het
dienen haar de noodige middelen ter be- departement van Financiën. Intusschen
rchikking te staan. Het is niet doenlijk kan dit wel worden aangenomen, dat.
die middelen op andere wijze te verkrijvoor zoover het inkomen van een belasgen dan doOr bclastingverhooging.
tingplichtige voor het belastingjaar 194(1'
Trouwens, wie leefde nog met de ge- 41 alleen bestond uit de inkomsten van
zijn dienstbetrekking, hij een ontheffing
dachte, dat de staatsmachine zou kunzal krijgen van één derde van den aannen blijven draaien zonder belasting- slag over dat belastingjaar, omdat hij imverhooging? De mededeeling omtrent mers door de inhouding zijn nieuwe ingeleidelijk
i verzwaring van belastingdruk is dan komstenbelasting over 1941
aan voldoet.
I ock eigenlijk voor niemand iets nieuws.
Ten aanzien van de inkomsten, welke
Het zal echter meer de belangstelling niet uit loon voortvloeien, blijft de aanslag
1940/'4l ongewijzigd gehandhaafd
trekken, in welken vorm deze verzwaring is gegoten. Welnu, voor zoover de en zal dus moeten worden betaald. De
belasting, welke hierin is begrepen voor
belastingbesluiten thans gereed zijn. kan het tijdvak Januari tot Mei
1941, zal
1
1
he volgende worden medegedeeld.
gelden als vóórheffing voor den eersten
Voorop dien. gesteld, dat uiteraard dc aanslag in de nieuwe inkomstenbelasto' de Nederlandsche staatsgemeenschap ting en zal dus te zijner tijd met dien
behoorende personen den verhoogden aanslag worden verrekend.
last gemeenschappelijk hebben te dra(Zie verder pag. 2, eerste kolom.)
gen en dat die last over hen moet worden verdeeld in overeenstemming met
een rechtvaardige belastingheffing.

3,2.5
4

—

Volgens een bericht uit Vieliy,
heeft tnaarsehalk l'étain in den
gisteravond gehouden ministerraad, de regeering uitgenoodi'*d
af l»' tred."n. ten einde een M ziging van het kabinet irogelijk te
maken. Pierre Ft «enne Flandin
zal in de nieuwe regeering de
leiding van het ministerie van
Buiter landflche Zaken op zich

:

91,00— 97.50
97.50—104.00

11
-12
13
14
15
16 I
17
18
19
20

Flandin.
GENÈVE, 14 Dcc (D.N.B.)

8
9

-

voor:

[jS

1

zonder kinderen. Hierop komt dan voor ongehuwden een
toeslag en hiervan gaat voor gehuwden met kinderen een z
ker bedrag af.
De tweede verhooging is de vermeerdering, ingaande 1 Januari 1940. van de apt enten op de \\ in»tbela»ting. welke
voortaan in hef algemeen 200 zullen bed ra _en. nf ISO wanneer de winst niet meer dan «°> pCt. van hel gestorte kapitaal
i-. Aangezien de \\ in»tbe!a»!in_ tol dhtsver 10 pCt. bedroeg.
Wordt deze dus nu 30 (25 I.
De derde is. dat er 100 opeenten extra <>p de <' rondbel;,»ting worden gehe\en. Deze wordt «lus 120 op bebouwd en
100 op onbebouwd.
De vierde nieuwe maatregel i» een waardevermeerdering—
belasting ten bedrage van 50 pCt. \ande w baal in _r\al \an
overdraebt van onroerend _oed. Bedraagt de winst minder
dan f 3000. dan wordt van bet bedrag boven f 1000 75 pCt.
geheven. De eerste duizend gulden zijn dan vrij.
Rij de loonbelasting heeft men het so<hde element vooral
zeer sterk laten wegen, hetgeen met name tot uiting komt in
de progressie en den sterken kind 'raftrek.

'l

Zaken:

van kinderaftrek

geval

j

:

en Gemeentcfond-belasf
ting. De tarieven zijn gebaseerd op de categorie eehuwdeci

M. J. H

LAVAL UIT DE REGEERING.

LJBB

!

staande Rijk»inkom-tenbela»ting

bo.oo— 71.0ü
71.50— 78.00
75.00— 84.50
84.30— 91,00

:

IN HET HEDEN VERSCHENEN VERORDENINGEN
BLAD ZIJN VIER NIEUWE BELASTINGVERHOOGIN
GEN VERSCHENEN.
De eerste is een met ingang van 1 Januari 10-H <reheven
wordende loonhelar-ting. welk»- in de plaat- komt van de be-

ös..-i(>_

'

!

3
4
5
6

I1

SmZ £3
«6.00

/
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I

Groep UI in

—

;

N

200 OpcentenWinstbelasting.

Inz.

gewijzigd.

voor een werknemer in:

loonbelatting bedtaagt

O,

s

:~

mtß (4 lijnen)
No. T. V**)

Fransch Kabinet

Uit deze tabel kan iedere werknemer terstond aflezen hoeveel
loonbelasting hij per maand zal dienen te betalen. De ongeh meden vinden dit bedrag achter hun salaris in de kolom genaamd groep I. de gehuwden in groep 11. en de gehuwden en
ongehuwden die kinderaftrek genieten in de kolom van
groep lil, waarboven het aantal der kinderen staat.

;

De

a.s.

5,.H.-t

nest

Buitenlandsche

ingaande

7

VMOu M fijnen)
14 ujnen)

1380(1

No. 18.057. 4 ste JAARGANG

*

DE LOONTABEL.

Heffingopdelonnen

De belasting nu. die gebaseerd is op het draagkrachtbeginsel, is de InkomstenbelasVandaar, dat het hclangting.
I
I rijkste besluit wel is het besluit
op de loonbelasting-I'l4o. Dit
besluit is belangrijk in velerlei
opzicht. Vooreerst omdat in art.
1 wordt vastgesteld, dat dc bestaande belastingen naar het inkomen (dat zijn dus: de Rijksinkomstenbelas'ing
met
alle
opcenten en de Gemeentefondshelasting met alle opcenten)
door een enkele inkomstenbelasting zullen worden vervan-

I|

UUR «AVOMIM

VAN * MOMOSMI 8.3UTOT li-SU S NACHTS
NA 12JN 'S NACHTS UITSLUITEND
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ZONDAG 15 DECEMBER

Van bevoegde zijde ontvangen wij hieromtrent de volgende toelichting:

GFM.eGIRO

».*)

REDACTIE

HKT MEEST VERSPREIDE GROOTE DAGBLAD, waarin opgenomen de „Amsterdamache Courant".
Dagblad ..De Telegraaf", gevestigd te Amsterdam
Directeur: F. H. J. KOLDERT
Uitgave N.V

1 Januari

ADMINISTRATIE TOT

o*o

|

(PER

EN

Telegraaf

|

WAAR

t

POST-

TTIFFOON.,

De

ETIENNE

sur-Cure.
In dc kabinetten

Millerand

'Januari

tot September 1920' en Georges Leygues
'September 1920—Januari 1921'
was

Flandin onderstaatssecretaris van Luchtvaart Bij de vorming van de regeering
Francois-Marsall 'Juni 1924» werd hij
minister van Handel. Dit ministerie behield hij zoowel in de reide regeeringen Tardieu '1929—1930» als onder de
ministeries Laval en in de daaropvolgende regeering-Tardieu
Op 9 Februari 1934 werd hij minister voor Openbare Werken onder Doumerguc.
Op
9 November 1934 trad hij. als opvolger
van Doumergue. als kabinetsformateur
op en werd hij premier. In de hieropvolgende regeering Laval '7 Juni 1935)
werd hij minister zonder portefeuille
om daarna, onder Sartaut 'van Januari tot Mei 19361 de leiding te krijgen
van het ministerie van Buitel landsche
Zaken. Sedertdien heeft hij geen deel
meer uitgemaakt van eenigerlei kabinet.
De nieuwe Fransche minister van Buitenlandsche Zaken bracht in November
1936 een kort bezoek aan ons land.
waar hij op uitnoodiging van de ..Alliance Francaise" een lezing hield.
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Er vo'.gt uit, dat de werkgevers, door de
inhouding tot de juiste bedragen vlot te

helpen. Vol vertrouwen

van overtuigd

■

.

.

MIJNRAMP IN

■

Reeds 22 lijken geborgen.

doet

is,

dat

•

\

-

v

van een gezonden financieelen toestand
van den Ne ierlandschen staat, en ook op
deze wijze werkzaam te zijn ten bate
van de gemeenschap.

-

1

■

-

■

■:

|

dat. nu de belasting van de natuurlijke
personen aanmerkelijk wordt verzwaart.
ook de belasting van de rechtspersonen
'naamiooze vennootschappen, coöperatieve vereenigingen. enz > hetzelfde lot

her

!•>«

■

j!

o. i

ondergaat

!

-

te

verwerven

'b.v aanschaffing van gereedschap, boeken en dienstkleeding contributies voor
vakvereenigingen. enz.) en met persoonlijke verplichtingen (rente van schul.

1!» 10.

!n

het

algemeen

Van officie:.
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Met weergslooze handigheid
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KUNSTAGENDA

806 opcenten wordt

n gehev en:
dit aantal M orrit orhter verm nd-rd tot 15(1 voor die vennootdschappen en/., waarvan
winst over i en g aa- niet meer
be:lra;>t;t dan S '', van hel ge
storte kapitaal.

den. periodieke uitkeeringen). waarvar,
de werkgever niets weet
Welnu, bij het opstellen van het belastingtarief rter loonbelasting is er van
uitgegaan, dat iedere werknemer een r>edrag van ƒ 100.— per jaar aan zulk:

B2SBLUN. M Dac.

dagen :uss.;hen den FOhrer en den Du
wist een der andere Italiaansche bestuurders vlak bij hem te landen, hem
rtan boord te nemen en ongedeerd op de
basis terug te brengen In den afgeioopen nacht hebben onze bombardementsvliegtuigen, ondanks de slechte weersgesteldheid, met merkbare uitwerking het
vliegveld Mirabba. op Malta, getroffen
Op den avond van 13 December hebben
vijandelijke vliegtuigen' een aanval ondernomen op Cotrone iCalabriëi waarbij zij eenige bommen lieten vallen, die AMSTF.HDAM. 15 December.
TotirifnL
-chade veroorzaakten aan een huis en
7mt.il K«n>tkrin~
■ Voordracht:i
twee barakken in brand staken. Twee
('t>nrrrtgeh»aw. KT 7,2 e.: Concert Cv

j

de betrekking

uit

iijk gebied

in den vorm van opcenten op
de winstbelasting, te heffen op
de aanslage.t over de jaren, aanvangende met of na 1 Januari

ding moet zün. zal men zich afvragen
hoe het nu moet gaan met kosten, die
men heeft moeten maken om de inkom-

over ontmoeting
Hitler—Mussolini
tegengesproken.

Gerucht

formatie bommenwerpers en jachttoe- het industriegebied tan Sheffielil gelul;stellen he;ft een actie ondernomen op te hel. de Hritsehe wapenindustrie zeer
het vliegveld van Gozregeb. waarbij vijf
te troffen.
op den bcganen grond staande vlieg- zwaar
I V il:
'uigen in brand geschoten werden. Tijdens deze actie werd de commandant op 13 December bleef als gevolg van (tp
van de formatie door een defect genoopt
een noodlanding te maken op vijanöe-

,

Het zal geen verwondering wekken.

Deze verhootiirg is gegeten

sten

—

1

vers, omdat zij er

—

—

—~~~~—

.

MM zullen

-uimte tot zinken gebracht. Een deel va.
haar resultaten was reeds eerder bekf-rij.
gemaakt Ken kleine onderzeeboot heeft
zooals roeüs gemeld, drie bewapende v-ii.

—

I

*

/
/

De verdeeling van den druk overeen brengst za! weer een belangrijk deel op
komftig het beginsel der rechtvaardig rekening van de loonbelasting komen
heid is. behalve in een progressief tarief,
hierin gezocht, dat een ongehuwde meer.
Ja aanzienlijk meer betaalt dan een gehuwde en dat in ruime mate is rekening
gehouden met de lasten die od een gezin met kinderen drukken
De belastingplichtigen zijn daartoe ingedeeld la drie groepen Groep I omval
de ongehuwden. die geen kinderaftrek
genieten en den leeftijd van 65 ja2r noK
niet hebben bereikt; groep II de gehuw
den. die geen kinderaftrek genieten en
de ongehuwden die den leeftijd van Ü5
jaar hebben bereikt: groep 111 de gehuw
den en ongehuwden die kinderaftrek ge
nieten. De aftrek is niet beperkt tot
minderjarigen: ook voor meerderjarigen
is aftrek mogelijk, n.l. indien de kinderen nog geen 25 jaren oud zijn en groo
tendeels op kosten van den belastingplichtige worden onderhouden en onderwijs genieten of voor een
beroep
worden opgeleid.
Doordien
de
loonbelasting van het

DUIKBOOT BRACHT
40.900 B.R.T.
TOT ZINKEN.

Druk door tegenaanvallen verlicht.

andelljke koopvaardijschepen net i
•otaal 15.800 H.R.T. tot zinken gebracht.
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Ronuui door JO VAN AMMEKS-KCI.LEK II dr. Kar) Megerle. den Bri'=chen minister
slechts op twee plaatsen geringe schade
tteeejaher
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12
lr.g
3.33 5e dr, 7 portretten 456 blz.
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'
aan huizen veroorzaakten. Acht pervo.
m Blokkade. Cro=s, van repliek. Cross ERGENS IN ITALIË 14 Dec. <Stcfa- hrlibrn
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4.50.
4.»
zooals reed- |HHU
sterke
Het weermachtsbericht van het
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nen warden licht gewond.
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branding
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de
door
had verklaard, dat Engeland geen aan„Een wilde
Italiaansche
hoofdkwartier
luidt als formalics gevechtsvliegtuigen de zware
. •
De Telegraaf.
een bewogen IJd.'"
voer van levensmiddelen voor de door volgt:
In den boekhandel verkrijgbaar.
industrie van Shof field op Beet succesIn het grensgebied van Cyrtnaica zijn
wij/e aaatgetallen. I>e ;ian\al ttrnl
rotle
—I
de gevechten gisteren den geheelen dag
ROEMENIË.
voortgezet en des .niddags hebben eeni- hij gajMrttg weder vn i coi ci ateM op ii
ge tegenaanvallen van onze troepen den aarde uitgevoerd, /oodat dr £estelile dei minder, dan is geen belasting
ten,
vijandelijken druk verlicht Onze luchtIrn duidelijk herkenbaar waren en ge
foimaties hebben onafgebroken boven
verschuldigd.
het slagveld gevlogen Onze jagers heb- uitwer\iti;i van de treffers /onder moeite
V
kon worden
a-lue stcïd. Kr werden lal
BOEKAREST. 14 Dcc 'Stefani.i
koopwaarde van het onroerende go».-i
van branden en ontploffingen in de la- Ten gevolge van een mijngasontploff
-n
r-ijn clle t: ruïg"keerd. eenige machines
ïiriekeii der staalindustrie en in and.-ir zijn in de steenkolenmijn van LupeoJ
gewonden
hadden
dcodon
en
aan boord
gift"
300 mijnwerkers op een diepte van t:no
In Oost-Afrika aan de grens van den 1.-cw apeuingshrdi ijveu. alsmede iv ondri- meter
opgesloten. Velen hunner nebbe*
welke vour de oorlogsvoering
Soedan, was activiteit van patrouilles en
zich weten te redden, maar vele ander, n
artillerie. Onze vliegtuigen hebben een van helaiiir zijn. /onwel iv het Noord- zijn omgekomen.
■■
Reeds heeft men .2
van de waarde als gevolg van den oor
pantserauto met bommen getroffen en oosten
als in het centrum van do stad. liiken geborgen.
buiten dienst gesteld Ook de diensten
logst.K-stand is gestegen. He; heffen van
der intendance werden' getroffen Een gei oiislateerd. 11.M.r de verwoestingen ln
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en
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ïlolldbel.i-üni;, livin het loon gebracht. Is dit bedrag van
trn (met 'l" tegenwoordige dus I2H| op
ƒ 100.— in een bepaald geval te laai. dan
de aanklagen wegens gebouwde eigenkan de werknemer tot den mspecteur dommen »-n 1 o*i i-Mi a-.»|M t-nleii op de
over zijn woonplaats het verzoek richten
wegens
eigendomaanslagen
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da; als hoogste kosten in mindering van
paobiers en huurhet loon kan worden gebracht De werk
ders nier miaïcn WalgtajeialeWL
gever dient dan de belasting in te houTen slotte nog een enkol
den, die blijkens de belastingtabel ver-
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o-. er het vi.rde besluit.
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Dit regelt de h. ff ing van een
w aard ermee dcri i g b 'r.sting
van onroerende zaken, die ten
Ba personeel.- belasting zal te zijner
orso'.riiving
gevolge tan de
tijd «orden nfgcsetiaft
Thuis echter
van een stuk in de openbare rewordt aan de/e btjaajftafl n..g niet gegisters op een ander ov.rgaan. raakt.
Opmerking verdient nosr. da; ie werkDe belasting hrt'rargt 5(1 %
getero a'leen met de belasting op het
van de winst, indien don f3099 loon te maken krijgen en niet zullen
ingeschakeld voor de belasting
of meer
beloopt. Is de winst worden
op inkomsten buiten het loon.
minder ét\mf 3fMM dan bedraagt
de belasting minder en wel
75 % van de win t voo- zoo
©
ver die / 1009 t- boven i- at. ,
imiwESitßACiiT joo
W. C. HULSMAAN Jr
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de winst ƒ IOM of j
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Ook in zulk een geval kan de werknemer den inspecteur verzoeken een
aauteekening op de loonbelastingkaart te
steiler., dat een bepaald bedrag BfagarM
buitengewone lasten in mindering van
het loon kan worden gebracht er, waarmede dus de werkgever reker.iug moet
houdei. Zooals gezegd, moet de last buitengewoon zijn en moet hü een daadwerkelijken invioed op de draagkracht
van den belastingplichtige oefenen.
men moet nu eenmaal
Dit laatste nu

komstenbelasting, is daarom ook bijzonder,

omdat de eigenlijke

inning van

itt

belasting niet door de belastirtgadmini-

maar door den werkgever geschiedt. Hij dient voor eiken werknemer
een loonbelastingkaart aan
te leggen,
waarop hij de gesreyens. die voor tiet te
heffen bedrag aan belasting van belang

Btratje,

zijn

(b.v.

de groep waartoe de werkne-

mer» behoort, het aantal kinderen! aar.teekent. Deze gegevens vindt hij vermeld in een opgaaf (z.g. werknemersverklaring l, die de we: «nemer hem in
tweevoud moet verstrekken, op een formulier, dat de werkgever hem ter hand
stelt. De werkgever ontvangt de noodigs
formulieren
loonbelaslingkaarten
en
van den inspecteur.
Op de loonbelastingkaart worden door
den inspecteur In voorkomende gevallet,
ook de hiervoor genoemde bedragen vermeit!, die in aftrek van het genoten loon
komen. De belasting over 'net genoten
loon. eventueel verminderd met de
den inspecteur op de loonhelastingkaar:
vermelde bedragen, kan de werkzev r
vinden, door in de bij het besluit behoo
rende loonbelastingtahei het overeen
komstige loon op te zoeken en het daarEchter vermelde belastingbedrag respec
tievelijk voor de groepen I. II en 111 irt
aanmerking te nemen. De belastingtabel
die bij het besluit behoort, is een tabel

voor maandloonen: voor loonen over een
ander loontijdvak moet een herl"ldinp
plaats vinden Ten gerieve van de werk
gevers
worden
echter 'nhellen voor
v<»-s

- r(

kt.

•

AMSTERDAM HE

—

Dat zou best
bedachtzaam, ja,
weer terug.
—

kunnen, knikt zijn ondergeschikte
die meneer gaat vanavond wel

Ach

..

andere zwager zijn: ingenieur Van Wieldraay.
Inderdaad, zegt de vreemde heer, die nu geen
vreemde meer is, kort en wrevelig.

Zeer aangenaam, zeer aangenaam. Als ik me
ook even mag voorstellen: Tjerkbottel. Wat ik zeggen wil, meneer.
. nog wel mijn hartelijke felicitaties met de groote opdracht, die u vorige week
hebt gekregen. Ik bedoel den bouw van die brug.
Dat zal zeker heel wat in het laatje brengen. hc°
En.. . . met uw vrouw gaat 't nu gelukkig oflk weer
wat beter hoorde ik 't Is maar een geluk, dat die
maagkrampen niets anders dan zenuwen bleken te
zijn Die kuur in het sanatorium heeft haar veel
goed gedaan Maar ja. een tientje per dag. dat volt
—

..

Een bescheiden verhaal

In groote steden staan den vreemdelingen plattegronden ter beschikking, aan de hand waarvan zijzelf hun weg kunnen vinden In Knijperdam hangt
alleen bij den wethouder voor Publieke Werken
een plattegrond, want verder wéét iedereen den
weg De zoo Juist gearriveerde heer is kennelijk
geen ingezetene Dat is achter de ramen van de Jang niet mee Ik begrijp dat heel goed. mij behoeft
Stationsstraat reeds ettelijke m.-.len geconstateerd u niets te zeggen. O ja. Herbert, uw oudste zoon.
Na honderd meter stapt de reiziger np een voorbij
studeert nu dus rechten Wel jammer, hè. u had
ganger af en informeert
hem liever werktuigkunde zien doen. Vak van de
Neem me niet kwalijk, meneer, maar hoe kom toekomst Enfin, zoo gaat het meestal: de zocns
wie weet.
ik in de Ve'lencde ICoertlMt? De Kniiperdamnrtor willen niet, wat de vader wil. En
misschien word. uw Herbert nog wel eens president
burger stranit
van den Hoogen Rand Wi'. Henriette
zoo heet uw
Menéér. u moet naar de Verlengde Kn -straat
dochter toch"
nu ook iets bereiken" Ach. dat is
Maar dat treft' Gaat u maar gerust met rrri mee
'n heel moeilijke kwestie hóél moeilijk. Buurman
ik moet ook dien kant uit.
Van Treutel e.' zijn vrouw hebben zich daarover
Een beschrijving van de te volgen route zou den
'
kwam niet te pas. zeiden
vreemdeling misschien welkomer zijn rteweert da.: nogal opgewonden. Het
zoon meisje uit den beteren stand de Tooeen hééle gids. maar dat laat hij niet merken En ze. dat
bezocht Maar wij. m'n vrouw en ik,
dus stappen de beide heeren voort op weg naar de neelschool
waren 't niet met hen eens. Absoluut niet. Wij zagen
Verlengde Koestraat.
dat heel ?nders nietwaar, ook de kunst heeft verjongere generaties moeten den
nieuwing noodig.
waar moet u precies zijn. als ik vragen mag?? menschheid het schoone voorhouden Wat uw jongste
zoontje Tommy betreft, ik zou me daarnvrr maar
Nummer acht.
Wel dat i« heel toevallig, ik woon np nummer niet te ongerust maken, als ik u was Hrusch. heel
zeven ti moet dus bii mijn buurman Van Treutel veel knappe koppen zijn op school wel eer» blijven
zijn Aardige menschen, de Van Tretite's Ja. weet zitten en wat zegt een s'echt Kerstrapport per slot
van rekening Er zijn erger dingen rttl f?» wereld
u mijn vrouw en ik kotneil daar veel nver huis
Denkt u eens in. als T' mmy vorig Jat»' niet zoo
Den «enen avond zij bij ons en dei, anderen wn daar
Natuurlijk n* het avondeten Ja En nu gaat u dus« gauw uit dat wak was gered, waar hit in was ge
bij de Treuteb op bezoek Wel
dBt zal een hee'eI reden . . Ik moet er niet aan denken Sec u mag
verrassing zijn. want ze weten het niet. Nee Geen1 dankbaar zijn. dat hij er alleen maar een lichte veruur geleden /ag ik buurman nog en hij heeft mee koudheid van heeft overgehouden
er met geen woord over gesproken Als hij had geMeneer Tjerkbnttel slaakt een zucht van verlich-
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ren te worden vervuld. De nieuwe inkomstenbelasting zal in de toekomst een
aanmerkelijk deel van de stnatsinkom
sten gaan opbrengen en van de op-
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PeterRobinson.

—

...

FH.

—

•

flieaier. 2 tv 8 H er. M 5 ti La

Laan»

I

v. 9.30—

voorst,

Hallen

een

71" en

Hui/e de Liefde, s u.:

l— li

u.:

•

dat

Tommy geen schadelijke gevolgen van zijn
ijswater-bad heeft opgeloopen. Ir. Van Wieldraay
slaakt ook een zucht van verlichting
Hij heeft

SSJUSIIfSJ

Ot

JeuaMbloscoop,

lfiea%t—*l.

Ithap-

•

Clijr.

•

•

een naambordje ontdekt en leest: Verlengde Koe-

•

•

D

Wei. we zijn er bijna Wat ik nog vragen
wilde: hebt u nog dien papagaai thuis, die buurman
Van Treutel indertijd in den vinger heeft gebeten
Wat hebben we daarom gelachen later. Waarom
hield-ie zijn vinger ook bij dien grooten snavel 0
Van Treutel was toen tok niet uitgesproken over
de kwaliteiten van uw keukenmeid. Zooals hij gesmuld had bij u. nééé. Jammer, dat ze toen is gaan
trouwen Ja. je weet wat je hebt. maar niet wat Je
krijgt U kan daar van meepraten, 't Is me wat,
als zou'n nieuwe de eerste weck de beste het gasfornuis zoo ongeveer in de lucht laat vliegen De
dame tegenover u. die opera-zangeres, was toen
wel erg geschrokken, hè Ze kon ten minste 's avonds
niet eens optreden. En nu, meneer Van Wieldraay.
zijn we er. Ziet u. nummer acht. Het was me een
—

•

—

Dank u.

mij

ook! zegt de

ander,

•

•

•
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Meisjes in

voorsieiling.

Matte, 2.30. 7 en 9 u.:

1 30 3 43. R en 8.15 u
("iikijk. 2 no en 7.nn
Bal', het e"i: rl
der lemonen. Zond 130 330 en 7.30 n
:
9
Oe kassier ver
1,3
en
30
u
Victoria. 2. 7
Kist rlch.
Zond - 1. 3.30. 7.13 en 9 30 ti.
Went-End. 7 en 9 u : Der Pe'telstudent.

U,:voer,nit
vo.»r K. en \\.. 2
„nie Sr-hripfunar" door Mij. t. Bevord. v. d
(iebouw

Onerd

—

(Mms

Acht
.
vijftig. Dat is
Dat doet
draay. terwiil
misschien nog
—

—

•

0000
en tegen ons zei ze twéé en
leuk. nu wéét ik dat ten minste
me plezier zegt ingenieur Van Wielhij aanbelt op nummer acht. Wilt u
meer weten 0 Vraagt u maar gerust

—

—

—

•

•

•

•

Maar wat
Treutel is toch
hier in Knijperdat alles in de
zijn

•

•

•

•
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Integendeel, Van Treutel was zeeroover. ...
W w w.-t zegt U°
Ja zeeroover! En weet u wat ze aan boord

•

•

•

•

ti.

Die werden gekielhaald! Jammer dat mijn
zwager u niet eerder kende. .
En met 'n smak sloeg de deur op acht dicht.
—

(Nadruk

vcrlxoden

Auteursrechten voorbt houden

tuur en techniek.
Kl..ra. 8.15 u.t Verdachte ontkent. Zor. ia|
en «.30, Woensdag 2.13 u.
: M
\o\um. s :
Zor.o 2 er.

"

*

u.. Woensdag 2 u.

BILVBRSUM, 15 December.
Protestantenbond.
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Nieuw

H-Jö-

Btoteope*.

•

•
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Caaino, S u.: Het groo'e schandaai (Jujtc.
Zond. 2 er. 4 u. Woensdag geen mat!:*
Centraal, 8
De Postmeester.
Zond. 2 u. en 4 u . Woensdag 2 u.
Klora, S uur: De Spooktrein.
Zondai, 2 en 4 u.. Woensdag 2 u.
Rex, s u.: Ontwakende liefde.
.:.:

'

Castsn

bioscopen door!,

\polio. 1. 3. 5. 7 en 9

Mo:mpole. 2 er. 7 30
1

Co.bc.rtt,
s3o u: Attracties.

Ook morgen.

Bewaart deze

Bioscopen
v. 2 u. af

Consttj Bernlck.

2.13 en »7 30 u

u:

Een meisje re

:

Be! Attll.

:

WINTERHULP NEDER- Ü
LAND.
Den Haag. no. 5.)."».'1.

ij
ij

Als bank der Winterhulp s
Nederland is aangewezen 5
de Kas-Vereenieinp; N.V.. 3

ii

Amsterdam No. BT7.

!:

g«va.

Psasagi. 2. 42n en
o: Op
FtemMandt. 2 en 7 u.: Hoera, ik ben paps
Op tooneel: Zofer dan Zot.
Rov 10—23 a.: Itnode orchideetn
s<.i n po si, 2 13 en 8 u.: Marionetten
Hti'dlo. 2.30 4 30. 7 en 9 tt : Miln k.nd he

Thnlla. 1 en 8 u
West.End, 2.15

Ij

0.: De ievsnsleugen

Olvioptii. 2 '3 en s ii. : Een hopeloos
«

gironummers! \

voorst,

Asta. 2.30. 5 en 7.30 u.: Frau Slxta
Cafttot, 235 en -18 u.t Kermisklanten.
Cineac. 10—22.n
u. Doorl. voorsteillng.
City, 2.15 en 7.30 u.: Gesehe.den op t'jr
Coisv>, 2 en 8 u.: De iaa'ste wals.
Dans des doods
Flora. I 30 en 7.45
(>deon.

ii.imd.irff,

Cnliaret. 3.30 en Su.: Non-s.op-

ROTTÊKDAM, 7 3

>

2L3

Tooi ff.
(.rt.nd Tluairr (.ooiland. 7 30 a. Knsen !>t
Var. Hljlevelt en Brankens'.ek: P.ikkei et
Pukkel.

Italiaae

stap

•

<(

2 ir,

«

va.

•

■

—

7.30

en W..

Reala, z en 730 o.: Raket-Variété
StafNsrhoHwburg. 730
ResüenMemoneei: Beloof n.e Dlattl Morgenmiddag 2 u
u. af: Non-stop Cahare-.
Tabarl». van
ln aüe

•

ik wil niet indiscreet
interesseert i.s dit: Van
met een vrii aanzienlijk kapitaaltje
dam gekomen Is het waar, dat hij
tabak heeft verdiend 0
O nee.
me nog wel
—

voor K.

PleeadiMy

Acht en vijftig!

Afr

Vroo'

9ÜSSÜM, 15 December.

•

•

uur:

2JS9, 8.30 en 8.45 u.: IniPftWl
Cyi k ;n de val.
Vreeburg, 2 30. 0.30 en 5.45 uur: Discrc :|

Tooneel

�

8.43

Mauritshnis. 2.30 u.: Kamermuziekuitvoe

—

"

en

p.o de

Si-ala.

•

Taibuom—Smits.

•

6"0

>-•

graf-errpel.

•

...

alles wat mij. m'n gezin en m'n huis betreft.
Och. meneer, vergeet niet: wij spreken de Van
Treutels bijna eiken avond en allicht praat je dan
eens wat samen. En trouwens, uw vrouw schrijft
haar zuster hier no?a! dikwijls O ja, uw vrouw is
toch de Jongere tutter van mevouw Van Treutel.
eens eerlijk, hoe oud ts uw
nietwaar.' Ze: '
11
schoonzuster nu nrecies.

2 no.

.ur:

Palare. 2.30, e.30 en S.J3 aar: De tndiseti

•

1.7 Dccrmlier.

Hétrffftj
Pillttenti.l, 3 u.: Vlootrecltal Wllltoi N
n
v
Martnuf v: pse (pla .t; 6.30 tt.:
Conrert Hofstads Jeugdorkest 0.1.v. TIU»

gezicht drukt iets anders uit. En ik moet werkelijk
zeggen, u bent bijzonder goed op de hoogte met

ï

"

-

DFX TIAAG.

maar zijn

II

il!n toch alle

Wf|

geen engelen.

Zond : 1.30. 3.30. 7 en 9 u.
lloxv. 1 30. 5.30, 7 en 9.30 u.: Het onsterf;üko Hart.
Zond.: 1 30. 3.30. 7.13 en 9.30 u.
TIïoII. 2.1.3. 5.30 en 7.43 u.: Jouw leven
behoort mU.
Zond

•

door:,

l'a.sanr. 1 30. 3.30. 7 en 9 u : Schurk o!
Oentleman.
K.*nil>rHndt. 2 30, 3 en 7.30 u.: Schaduwen
der duisternis.
Zond.: 2. 4. fi en 8 tt.
lte\ Theater. 2 en 8 it.: Manja.

maa:

0

2.30. 7.30 en 9 3n u : Kniertje
1.30. 3.30. 7.30 en 9.30 u.

JU. oJO en 845

„•

Flora,

•

rsilalc.

n Revue:

230 er. 73n

Hioscop'-ii.

Nitggeralh.
:

\

Woeni

Mant. 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 u.: De Witte

Zond

De !a?ta e

u.: Moord

•)..«>

Majesteit.

en men ziet 't hem aan: hij is oprecht verheugd

tr:

:

Zondag door', voorseelüng.

ting

7 .38.

.vle

1.30. 3.30. 7 30 en 9.30 u.: Ds 3 Co

dona's.
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Theater.

S;>.-iarm

•
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eoorsi

<:<i.

l.uxor,

•
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en 930 u.: F. P. I.

Door!

Zond. 2 en 8 a.
Hui/e i>e Liefde.

•

van

—

7-30

:.

on-.-rlgchonM.

Corso.

•

—

FR
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is geen stad.

idee.

zoo. een familielid! Laat eens zien. dan
bent u misschien
eh.
de zwager Klerksma»
Maar néééé. dat kin ook niet, want u draagt een
trouwring en die Klerksma is immers vrijgezel en
trouwens, die is kort geleden zwaar ziek geweest
en zou dus nu nog niet reizen. Nee, u moet de

niet veel menschen naar Knijporriam
■ Waarom zouden ze"" Monumenten zult ge er tevergeefs zooken en wat de bezienswaardigheden betreft: met de prijzenkast van de plaatselijke biljartvereniging is men uitgesproken. Vandaar dat het
niet te verwonderen valt. ook dezen middag uit het
locaaltje, dat in het popperige stationnetje een wijle
komt uitrusten één enkelen reiziger te zien stappen
Tegen de vijftig zal-ie loopen. peinst de stationschef hardop, vanavond gaat hij weer weg. want
zie maar. hij geeft zijn koffer in bewaring en leert
de halve dienstregeling uit zijn hoofd.

cineac. Damrak.

408

Een dorp

—

langrijße taak op 1e itchtlintèr*. tan -1e
werkgevers gelegd, on Uiteraard fl
deze publiekrech'eiyke taak naar behoo

ERENGRACHT

—

komen

eintuur.

t

9.30 u.: Bel-Aml.

er,

■

2 31).

Ltljia

:

cineac. Regullersbreeatr. Door!, voorst van

•

De Knijperdammer lacht hartelijk bij het
maar de vreemde heer zegt een tikje kortaf:
Ik ben een familielid.

De Vreemde.

t

(

schijnlijk zijn.

...

810-Theaier. 7.15
:

■

r

dag- en ïntrVionen

•

•

dat u kwam, wel. dan zou hij 't me zéker
verteld hebben, nietwaar Apropos, voor zaken komt
u vanzelfsprekend niet. hè.' Van Treutel renteniert
toch al sinds lang, dus dat zou al heel onwaar-

—

u

antwoordt niet
Zond.ir..: 1.30 en 3.30 u.

weten,

IOOI

2 15. 7 en 0

Vm... 7 en 9 u.: Ca.;>...-

•

I I

week-

■

r.

—

deraftrek wordt genoten.
Slechts de hoofdpunten van de nieuwe
belasting komen voor bespreking ;n aanmerking. Als laatste daarvan willen wr?
de posit.e van den werkgever in oogenschouw nemen. De loonbelasting als bij
zomkre heffingsvorm van de nieuwe In-

I ■ Alhamhra.

N. Z. Voorburgwat bh. Spui, Amsterdam.
PLATS DU JOUR EN è LA CA RTE

BETIMMERINGEN \\S*&&

—

wordt eerst
een maatstaf aanleggen
geacht het geval te zijn, indien die buivan
tengewone lasten 10 % bedragen
het geschatte jaarlijksche loon, nadat dit
is verminderd met de vermoedelijke kosten tot verwerving en de vermoedelijke
persoonlijke verplichtingen en 10 % van
het loon voor leder kind waarvoor kin-

Restaurant DORKSUS

o.

Kobert Koch.
De Kribbebijnr.
-

!•

December.
Muziek

I:

S/ori op sjö,ï of 67?
Ge brengt geluk in veler

g

MtlPenm Boymana, 2 30 u.: Musetinironcert
Bas de Oroot (zang) en D!en de Groot
'•••■••••«•■•••■•■•••■"•••••••••■•"•••••'■'! a !iif
Kramer (piano).
—

.

Het kan verder voorkomen, dat dc
w.rknemer buitengewone lasten heeft,
die zijn draagkracht aanzienlijk beïnvloeden, b.v. onderhoud van kinderen
wjarvoor hij
geen kinderaftrek geniet,
onderhoud van ouders of schoonouders
ot broers en zusters; uitgaven wegens
eri.stige of langdurige ziekte van hemzelf of van gezinsleden; sterfgeval; inva-

|
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Hier zijn de sleutels, die U de toegang verschaffen
tot een Zondagmiddag van groot kunstgenot of tot
dagen van informatie, lezing, verstrooiing en later....
tot een vrij abonnement ook op zeven avonden
in
radiogenoegens en intellectuele bezigheid
Uw eigen huis. Deze sleutels passen op het gebouw
van „de Radio". Geen behoorlijk rendement van Uw
Radio zonder Radiobode.

inlichtingen en het

toepassen

vi

lillt. SIMONS

IT.
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LICHTBAKKEN.
(Van onzen correspondent

de beste krachten.

's-G RAVEN HACK, 14 Dec.

Ter uitvoering van par. 8 sub 4 der verordening no. 212/1940 d.d. 23 November 1940
van den Riiksoomm
voer he* be-

Alleen door samenwerking mogelijk.
DE
WERK VO R
ARTISTEN.

op godsdienstig

De vrijheid

gebied blijft ongerept.

beroep zal moeten worden gedaan op de
reeds in den omroep werkzaam zijnde
artistieke en technische krachten, doch
dat bovendien nog een beroep op vele
anderen gedaan zal worden, is niet alleen onvermijdelijk, maar ook. en vooral, verheugend.
Meer nog dan tot nu toe reeds geschiedde, zal ik trachten samen te binden niet alleen allen, die Nederlander
zijn. doch ook zal ik trachten om alle

Nederlanders

deelgenoot te

it concentratie van de radio-omroepjareenigingen, ir. A Dubois. heeft
jjed n In een
|

zuiver

vraagstukken, zal

eenigen

1 Ten einde de zakenwereld zoo snel
een lii hlbak
taf heschikkitiL'

zullen kunnen

omroepstelsel

het

van

meer

■IV/IE het
VV rustig

zeil
de

goeds ook

de heer C. van Geelkerken precies
negen jaar geleden de nationaal-socia-

standaardmodel voor
listische beweging in Nederland grondlichtbak
vastgesteld
vestten. Voor deze herdenking waren opgekomen alle leden der beweging, die

beschrijving meer dan

vijf jaren onafgebroken lid zijn

d.w.z.

geweest,

de eerste

strijdgenooten van

tienduizend
ir. Mussert.

zaal. de hal

der

groenten-

en

vruchtenveiling te Utrecht, was versierd
vlaggen
en dennegroen.
Aan
met

deze dagen *ordt gebouwd.

v= 'ijn rede marcheerde de staf van
binnen, om plaats te
i. i.iussert de zaal
nemen ter zijde van het podium Vervolzijn plaatsgens betraden ir. Mussert en
vervanger, de heer Van Geelkerken, de
zaal. gevolgd door den adjudant van
den leider, mr. dr. H. A. J Kessler en
den heer jhr. D. de Blocq van Scheitinga. hoofd der afdeeling alg. zaken van
der
het hoofdkwartier en organisator
herdenkingsbijeenkomst. Staande werden
tij door de veteranen ontvangen en minutenlang daverde het houzee-geroep door
de hal; terwijl de aanwezigen het lied
,-an de Zwarte Soldaten zongen, begroettt ir. Mussert de 10 000 oudste leden,
waarna hij plaats nam te midden van
degenen, die tot de eerste duizend aanhangers der Nat. Soc. Beweging in Nederland behooren.
Onder diepe stilte werd nu de bloedvlag der beweging binnengedragen, het
nu
muziekcorps speelde „Wilt heden

weerszijden van het podium stonden denvan
neboomen en op den achtergrond
het spreekgestoelte was te midden van
de vlaggen een doek gespannen met de
drie grondslagen van de N S B.: ..GodsArvertrouwen. Vaderlandsliefde en
beidseer In de zaal heerschte een geest".

stemming.
Een muziekcorps
voor den aanvang klaterende

door de

omroepgebled het
t.'d veelal een onheeft gegeven. ge-

Het belangrijke terrein echter van sa-

Wanneer men nu de taak van den omroep ziet als een verbindingsmiddel van
veel
Voortdurend ons volk. dat naar zijn aard voor allen
minder betreden.
treft men nog in de programma's tecke- is bestemd en dat mede naar dienzelfis

schade van

kunnen

datgene wat

bereikt

zou

lende

gen

vereenigingen.

van beschouwin-

of reportages van belangrijke

leenieinpen

on

nrirtisrh

ge-

Michael begroet

den commandant der Duitsche
generaal Speidel.

vliegers in Roemenii

meen

nietszeggend geheel, integendeel,

centratie zal moeten verWakken en zal

(Van onzen correspondent.)

's-CKAVENHA'iK.

Deze zaken nu.

welke dus zijn het ge-

den, de technische outillage, welke
leeds kostbaarder wordt en de noodzakelijkheid vooral tot nauwer samengaan
ter verbetering van de programma's en
vermijding van doublures, maken het
met den dag noodzakelijker dat de omroepvereenigingen meer tot samenwer-

Dat ook hierbij de tijdsomstandighe-

groote rol spelen, spreekt wel
;vanzelf. De uiterst moeilijke tijd. welken wij doormaken, maakt op zichzelf
reeds, afgedacht van andere overwegingen, een innige en nauwe samenwerking

i

jden een

noodzakelijk.

nu

—

De

ont

ma-kering van een rij« icldicvenromplot.
«aarbij zelfs ern 82-jarige Opoe betrok-

meenschappelijke terrein waarop de verhouding tot derden geregeld moet wor-

Mm zal zich

M

Der.

ongetwijfeld afvra-

gen, wat nu eigenlijk onder conrentra

'te zal worden verstaan. Het antwoord
hierop luidt, dat onder volledige handhaving van de vrijheid op godsdienstig

ken

een

was, is te danken aan bet feit. dat
•.
groote pleister
der daders

een..

boxen zijn neus droeg. Hierdoor werd hij
herkend en daarna volgden de overige
leden van een bende rijwieldieven, die
sinds geruimeti tijd op groote schaal
fietsen stalen in de residentie.
Dinsdagmiddag zagen bewoners van de
De Genestetlaan in deze laan een man
loopen met een rijwiel aan de hand Hun
opmerkzaamheid werd op hem gevestigd,
omdat hij boven den neus een groote
pleister droeg, zoodat hij van verre ai
opviel Op een gegeven moment zagen
enkele bewoners, dat dc man zijn rijwiel
tej,en een perceel zette om het vervolgens op slot te doen. Na dezen voorzorgsmaatregel tegen rijwieldieven te hebben
genomen
als een der beruchtste kon
hij weten, wat op dit gebied de beste
wandelde hij verder de
voorzorg is
De Genestetlaan in. Toen zagen de bewuste bewoners, dat de man met de
—

—

De pleister.
Na een nalfuur door de laan
te

in de onmiddellijke nabijheid in de Oltmansstraat opnieuw een rijwiel, dat voor
eer. huis «tond, weg te nemen. Dit
tweede rijwiel nam hij mee naar het
llildebraiidplein, waar hij het voor een
Nieuwe krachten. huls plaatste, eveneens op slot
een dergelijk plan niet tot uitMet al deze bedrijvigheden van den
voering kan komen zonder dat een ruwieldicf was circa anderhalf uur ge-

nu toe lief was in deze

programma

s.

«och waarbij een sterk samenvoegende
ei constructieve tendens op den voorïf'ind zal staan.

pVAT

hebben, zag

hij plotseling

gedwaald

een man

met een groote pleister naderen die zich

naar een rijwiel begat. dat voor een huis
stond.

Toen

de man wegreed, zette de

bestolene een achtervolging in, luid roe

den zijn.
Het overhemd was via den kettinghandel in het bezit van De J. gekomen, zoo
vertelde hij. Bij den diefstal aan het station was ook een damestasch ontvreemd,
waarvoor, zooals men zich
herinneren
zal, een corpulente dame gezocht werd
Deze dame is in Amsterdam gevonden,
waar de tasch in haar bezit bleek. Zij
had hem cadeau gekregen van den voor
den diefstal van het valies gearresteer-

men.

Voor het geval, dat het verbruik vóór
15 D-cember a.s. is toegenomen door
nieuwe vctbruikstoestelien. in werking
volking, zou een verder toelaten van een
.ruik van ga- en electririode van het vorige jaar. kan door het
citeit. die immers ook steenkool to:
gasof electriciteitsbedrijf
bet'okken
grondstof hebben, een vermindering van een verhoogd rantsoen worden vastgevaste
de thans geldende rantsoenen
steld. Daarbij zal worden uitgegaan van
brandstoffen noodzakelijk kunnen ma- ,het r rbrulk van soortgelijke bestaande
verbruikers.
Op Ut December as. zal derhalve worindustrieele doeleinden
Voor

overgegaan lot rantsoeneering van kan het betrokken gas- of electriciteitsen
eleetriciteit op den grondslag van bedrijf een ext: a-rantsoen toekennen,
gas
op voorwaarde, dat de betrokken ve/>
limi p(t. van het verbruik in de over'oruiker 'en genoegen van dat bedrijf aanvooraf,
ernkomstige periode
van het
toont, dat zulk een extra-rantsoen noot;u i inde jaar.
den

Onder „periode" wordt in dit geval
Bij overschrijding tan een rantsoen
verstaan een tijdvak van ongeveer zesz.ll een boete «orden OBgeioStl ten betig dagen, liggende tusschen twee meterdrage van 50 '« van het over de betrokopnemingen. De eerste periode zal daarken periode
erseti nidigdc bedrag voor
■

\

meteropneming na lö December a.s. Het \erliruik.
ligt voorts In de bedoeling, dat het gas- vastrecht.
of electriciteitsbedrijf tij lig bekend zal
maken, welke hoeveelheden in de onde r-

de

dc over-

van

toevoer

van

gas

of

—

volgende minimumrantsoenen gelden, onverschillig of deze
HKi p< I. van In t \erhriiik in de overeen-

ren.

zullen

komstige

treffen

dc

perioden van

MM

bijzondere moeilijkheden ten aanzien
van de steenkolenvoorziening van de
gas- of electriciteitsbedriiven optreden
(b.v. door transportbelemmeringen b.j

MM over-

:

1. Gas: 60 M3. per periode.

dan is het niet uit-

het kolenvervoer).

gesloten, dat tot rantsoenverlaging
moeten worden overgegaan.

a. Voor verlichting en huls-

zil

Nieuwe kolenbonnen

der N.SB, ir A. A Muso.a. het volgende:
Heden zijn wij bijeen, omdat negen
jaren geleden de NS B werd gesticht,
negen jaren van ingespannen arbeid,
maar ook van voldoening
over het
stand houden.
Deze negen jaren overziende, welt in
ons op het allesoverheerschende gevoel
van dankbaarheid, dat God ons heeft f~\K Secretaris-Generaal van Handel,
toegestaan deze negen jaren zoo te moNijverheid en Scheepvaart deelt
gen staan als voorpost van den nieuwen
tijd en dat wij daarbij niet te gronde
Ten gevolge van de betrekkelijk gun
zijn gegaan
Wij zijn begonnen als idealisten en stige vervoersgelogenheid in de laatste
ons idealisme blijven wij getrouw, want maanden is liet mogelijk geweest een
wij willen niets iets bereiken voor onsgrootore hoeveelheid vaste brandstoffen
zelf, maar voor ons volk In enkele lijbeschikbaar te stellen dan voor direct
nen terken ik u de belangrijkste feiverbruik noodzakelijk was, zoodat de verten uit de afgeioopen jaren.
hierdoor in het algemeen
Einde 1331. Te midden van de hoogbruikers
ste macht der democratie, werd in Ne- eenigen voorraad hebben kunnen vorderland de vaan geheschen van het nationaal-socialisme. Weg met den Vol/.ulks geldt echter aM voor de verkenbond, maak een einde aan de volksvcrdeeling door de politieke
partijen, bruikers, die verwarmen door middel
weg met de uitbuiting door het kapitavan installatie
voor centrale
verwarlisme, stop met den klassenstrijd Leve
ming. V«mo deze verbruikers is in ver't zelfrespect der natie, noodig zijn orde.
houding tot de verbruikersgroep „haartucht en discipline, hebt uw vaderland
lief. behoedt den grond, veracht de lui- den en kachels" tot dusverre een gerinheid en de burgerlijke zatheid, hebt eer- gere hoeveelheid vaste brandstoffen bebied voor den arbeid en eischt sociale schikbaar gesteld, zoodat voor de ver-

gerechtigheid.
Einde 1933. twee jaar later, hadden
Cnlijn en Deckers. in naam van vrijheid, thans

voor

centrale verwarming.

Dick Ouwendijk

„centrale verwarming"
ruimere schaal vaste brandstoffen kennen worden toegewezen dan
op

Ihot

Huiszoeking.

a.s. De verbruikers vallende onder groep
B, B en D. met een verbruik van 25 of
meer eenheden per periode, dienen zich
is het twee jaar verder. 1937.
vooralsnog niet ter verkrijging van
Na de Abessijnsche affaire wijten
de heeren. waar zij aan toe waren. De nieuwe torwijzingen tot de distributiez.g. onderlinge verdeeldheid was ver- diensten te wenden.
Nader zal worden bekend gemaakt,
dwenen. E. D. D. werd opgericht, dc Oxwanneer hiertoe de gelegenheid bestaat
ford-beweging moest medehelpen: Colijn werd voorgesteld als de nieuwe vader des vaderlands De verkiezing van
Brandstoffen te Rotterdam.
1937 stond in het teeken allen tegen één
ROTTERDAM, 14 Dec.
De direcHet gehikte den
..Vernietigt de NSR
den
Rotterdistributiekring
teur
van
aanhang terug te drukken tot 170 000
dam breng: ter kennis van pensionhoustemmen.
aan
\v:e
Luid gejuich der democraten; er werd ders en kamerverhuurders,
met een doodkist door Amsterdam ge- cokes- of brandstoffenbonnen. geldig
sleept: duizenden kennisgevingen van '1 voor zes perioden, werden uitgereikt,
overlijden der NS B werden door de dat zij verplicht zijn daarvan ten spoe| tt
schriftelijk mededeeling te doen
Joden op keurig papier met rouwrand
rondgezonden.
aan het kantoor Schiedamschesingel 183.
Np 6e enveloppe te vermelden: Afdeeling Brandstoffen.
<Zie verder pag. 4 eerste kolom.)

De verkiezingen van ’37.

WEER

I

"

hcthaling

—

Itrale

.-

,

scheiden* perioden ten hoogste mogen eleetriciteit kunnen woeden afgcstiedeii.
worden verbruikt. (Di: zijn dus de hoeVoor den nauwkeungen tekst van deze
veelheden, di? in de
naar de data regeling, de zg. „gas- en ekctriciteilsgereken.l
meest
overeenkomende rantsoeneenngM-egeling
1940 no. 1",
periode van 19.19/40 werden afgenomen). wordt verwezen naar de buitengewone
Ten einde den verbruikers in iedi r Staatscourant van 14 dezer
De aandacht wordt er op gevestigd,
geval ci n minimum hoeveelheid voor
het niet in het voornemen ligt het
dat
huishoudelijke doeleinden te garandcc-

•>

men namelijk een groot aantal rijuielonderdeelen, voldoende om acht rijwiegeleverd. Het bleek te zijn de 23-jarige len in elkaar te zetten. Minstens acht
timmerman H W de J In den tijd. dat andere rijwieldiefstallen kwamen door
hil de twee riiwielen had gestolen, had deze vondsten aan het licht en men verhij ook nog een bezoek gebracht aan een moedt, dat het aantal gestolen fietsen
dokter om zich te laten verbinden. De veel grooter is.
Dc bende had een goed afzetterrein
pleister bedekte namelijk een groote
gevonden voor haar grooten buit. Er w
een
had
hij
bij
vechtpartij
welke
wond.
namelijk een afbetalingsmagazijn, dat de
opgeloopen.
rijwielen tegen goede prijzen overnam,
Het nader onderzoek wees uit. dat he; (.mdat de familie T. beweerde, dat de
rijwiel, waarop hij was komen aanrijden, rijwielen door wanbetaling van koopers
eveneens gestolen was. Dit was enkele weer teruggegeven waren. Daardooi ki> :i
dagen geleden in de Ellecomstraat ge- zij prijzen maken van f 30 tot f 25 per
beurd. Op de fiets bevond zich een kof- gestolen rijwiel, zoodat het stelen voor
fertje en daarin zat een nieuw
over- de familie een goede winst opleverde.
hemd, dat afkomstig bleek van den diefDe geheele familie is in arrest gesteld
stal van het valies, Zondagavond op het Verwacht wordt, dat het verdere onderStaatsspoorstation gepleegd. Zooals men zoek nog meer diefstallen aan het licht
weet, waren daarbij ook belangrijke pa- zal brengen.

I,

iiistallatieliuur en

en

nieter-

schrijding zal

democratie en gerechtigheid, verboden
voor ambtenaren en militairen uitge- [voorheen het geval was.
vaardigd, dus den burgeroorlog afgekonD;\ar het overigens noodzakelijk
is.
digd tegen de N SB. Alle machten hadDe recherche kreeg bij haar nasporinde totaal beschikbare hoeveelheid vaste
gen naar de gedragingen van den ge- den zich vereenigd in haar haat tegen de brandstoffen /.■
gelijkmatig mogelijk en
arresteerden 23-jarigen timmerman van beweging, dat wma de keur on de echtnaar gelang van de behoefte over het
al deze feiten kennis en kwam tevens heid van ons nationaal-socialismo
geheele stookseizoen te verdeel en, zullen
tot de ontdekking, dat De J. samenIn 1935 gaf dc verkiezing, de eerste, rodr de derde periode, welke loopt van
werkte met twee andere beruchte rüwaaraan wij deelnamen, een resultaat bondag lö Dotomlier 1010 tot en met
wieldieven. vader en zoon T. Sr. en Jr. van 300 000 stemmen of 8 pCt Een on- Vrijdag 31 Januari 1041 de met „08".
KT en „10" gemerkte bonnen van de
Zij hielden zich steeds met allerlei dief- geloofelijke succes, verkregen niettegenstallen bezig en de vader kon zelfs een staande alle terreur. Toen kwam de ..bonkaart distributie vaste brandstoffenjubileum vieren als rijwieldief. want het krachtproef, einde 1935. door den oor- haarden, kachels", alsmede de met „15",
was juist dezer dagen 25 jaar geleden log Italië—Abessinie. Geheel alleen „16", ~17". „18", „19", „20". ~21" „22".
dat hij zijn eerste rijwiel stal. Ook als stond toen de NSB. Eenvoudig maar „23" en ~24" gemerkte bonnen van „bonmuntmeterdief heeft hij zijn sporen ver- beslist traden wij het georganiseerde Ikaart distributie vaste brandstoffen-eenverwarming" elk recht geven op
diend en blijkbaar leidde hij zijn 18- volksbedrog te gemoet en verklaarden
koopen van een eenheid vaste
ons solidair met dc zwarthemden van
-jarigen zoon in dezelfde branches op
Mussolini en de bruinhemden van Hit- brandstoffen.
ler. Het ging blank tegen gekleurd, dus
De geldigheidsduur der met „brandstonden wij met de blanken.
stoffen, een eenheid tweede periode"
De bond van Genève verliest. Enge- en
Een huiszoeking hij een 82-jarige opoe
de met „cokes, een eenheid, tweeland verliest en het is Nederlands bevan deze familie hrarht verdere verrasde
periode"
gemerkte bonnen wordt verzijn
Italië
en
lang, om solidair te
met
sende vondsten.
In haar woning vond Duitschland.
lengd tot en met Dinsdag 31 December

nende: Houdt den dief De dief werd in
derdaad gegrepen en aan de politie over-

I

gebied, waarbij in redelijkheid op dezelfde wijze als dit tot nu toe geschied- pleister eensklaps voor een perceel een
wegnam. Msof er
de, de godsdienstige stroomingen in ons onbeheerd rijwiel
de lucht was. liep hij
volk tot haar recht zullen komen, ren geen vuiltje aan
met het rijwiel weg en begaf zich naar
Pt'crramn.a zal worden gebouwd, dat een stalling in de buurt, waar hij het ge
elk «at W jis ia j geven, «aarbij een elk
stolen rijwiel ging stallen.
zal kunnen
Daarna vervolgde de dief zijn weg om
terugvinden, wat hem tol

mneid geweest en nog steeds stond zijn
eigen rijwiel op slot voor het perceel in
dc De Gen 'Stetlaan Intuss'chen was het
slachtoffer van den eerslen diefstal tot
d.? ontdekking gekomen, dat zijn fiets
weg was en bad hij hiervan aan enkele
omwonenden mcdedeeling gedaan Dezen
wisten hem te vertellen, dat vermoedelijk een man met een groote pleister boven zijn neus de dief was Met dit signalement toog de bestolene op zoek naar
ziin rijwiel.

pieren verdwenen, die later teruggevon-

in acht worden geno-

mum-rantsoenen

daaruit voortvloeiende bevoorrechting
van de financieel ktachtige lagen der be-

Vooral

moeten worden tot een soort van alge-

ik hen er van overtuigd, dat nok, ja
zelfs door de nieuwe omstandigheden,
dat, wil deze omroep de specifieke eigen- ren verdieping tot stand zal kunnen koschappen tot ontwikkeling brengen, hij men, welke ongetwijfeld zal bewijzen,
beheerscht moet worden door een klare dat ook een verdieping van het programdoelstelling en door
een eenvoudige ma thans een zeer reeele mogelijkheid is.
uitvoeringsmogelijkheid, welke alleen liit zal tot uilvoering komen, doordat ik
door concentratie te verkrijgen is.
zal trachten om de beste krachten van
ons volk op religieus en cultureel geversta
verkeerd:
mij hier niet
Men
geenszins is hel mijn bedoeling, dat het bied datgene te laten brengen, wat tot
ons geheele volk tal spreken.
programma als gevolg van deze con-

Zelfs de 82-jarige „opoe” deed mee.

ir!rr*ickc wij-i

gelegenheid blijft andere warmtebron-

nen, zooals gas en eleetriciteit naar har4usl te benutten. Nog afgezien van de

leider
DEsert,
zeide

ACHTER SLOT.

worden.

wie kent niet het verschijnsel van gelijktijdige woorduitzending op ' beide
zenders, van 'lerhalingen van hetzelfde
muziekstuk in korten tijd door verschil-

In verband daarmede werden reeds
Voor ren. die in hoofdzaak electrisch.
-edert het voorjaar maatregelen getrof- koken wordt het minimum rantsoen,
fen, om de ter beschikking komende genoemd onder al, verhoogd met 150
hoeveelheden steenkolen, cokes, turf e.d. kw li per periode.
Het geheel of gedeeltelijk vervangen
zoo billijk mogelijk over de bevolking
een rantsoen gas door eleetriciteit
van
te verdeelen. Deze maatregelen vonden of omgekeerd
zal niet worden toegehun uiteindelijken vorm in de op 9 Octo- staan.
ber jl. van kracht geworden distributieVoor nieuwe verbruikers (dat zijn
zij.
de
die in de overeenkomstige periode
z.g.
voor
vaste
brandstoffen:
regeling
van
1939/40 geen gas of eleetriciteit
1910
brandstoffenbeschikking
HT.
.VastX
van het betrokken bedrijf hebben afgeEen logtech uitvloeisel van de begin- nomen) zal door het desbetreffende beselen van het distributiesysteem is. dat
drijf een rantsoen worden vastgesteld,
het niet gewenscht moet worden geacht, overeenkomend met dat van soortgeten
van
aanzien
dat het publiek, dat zich
lijke beslaande verbruikers. Daarbij zulhet verbruik van steenkolen, cokes, turf len
doeleinden
voor huishoudelijke
e.d. beperkingen moet oplegden, in de uiteraard de hierboven vermelde mint-

Rede ir. A.A. Mussert.

RIJWIELDIEVENFAMILIE

weinig sprake is van overleg, vaak zeer
ten ongerieve van den luisteraar en tot

—

De herdenkingsbijeenkomst werd besloten met het staande zingen van „Alle
man van Neerlands Stam.''

I

deelmgen van de programma's, doch ook
over tijdverdeeling in de programma's

bCVOi g le zij le wordt het volgen- houdelijk gebruik (behalve
«c»ke n):
eerste
meteropneming
Indien de
Naar bekent
mag worden geacht, plaats vindt:
Vóór 16 Januari 1941: in de twee
noopt de verzorging van ons land me:
die thans immers opeenvolgende perioden respectievelijk
vaste brandstoffen
r,i. en 41 kwh.
practisr-h geheel door producten van den
Xi 15 Januari 1941: in de twee opNederlandse-hen bodem moet geschieden eenvolgende perioden rvspectievelijk 47
t T.W

meenschap besprak.

den aard in staat is het beste aan een
ieder te geven, op een schaal, welke tot
vóór het bestaan van den omroep ondenkbaar was. dan is het wel duidelijk,

■

zoo vervolgde ir

programmagebied

«ar-

men dergelijke lichtbakken
i.ndigt (brandgevaar),
heeft

juist geschetste programma
overdenkt, aldus ir. Dubois.
zal. naar ik vertrouw, het met mij eens
dergelijk
plan
moeten zijn. dat een
slechts tot uitvoering kan komen, wanneer de krachten, welke in de verschillende geledingen van ons volk aanwezig
zijn. op eenvoudige en doeltreffende wijze worden geordend Hij zal met riij
eens moeten zijn. dat geen noodolooze
tijd verspild moet worden in omslachtige
onderhandelingen, doch dat op eenvoudige wijze leiding moet kunnen worden
gegeven, waardoor het
streven
aan
kracht wint en energie vrij komt tot
verzorging en ontwikkeling van de verschillende onderdeden.
Ten slotte dient men ook wel te bedenken, dat de concentra'iegedachte.
welke thans in den omroep is vastgelegd door mijn benoeming, geen op zichzelf staand verschijnsel is. Niet alleen
wezen reeds geruimon tijd verschillende feiten en plannen op een
ttteii Koning
groeienden zi:i voor roncentra'ie elders,
doch ook het a'semeen gob?'iren in ons

s ook begrijpelijk

op

zijn,

Voor het gebouw stonden eerevendels
der W A. en S S. opgesteld, die door den
leider der NSB vergezeld van de hoogst
aanwezige Duitsche autoriteit, bij hun
aankomst werden geïnspecteerd. Vooraan in de hal zaten de leden, wier stamboekr.ummer beneden de 1000 telt; op
den hoek waren op de banken
twee
maken en aanbrengen.
plaatsen opengehouden voor ir. Mussert
en den heer Van Geelkerken. Om 3 uur
Belangrijk is, dat voor lii htititsti alenwerd de bijeenkomst geopend door ir. C. treden."
Tn vlot tempo werden daarna eenige
de aanduidingen alle andere kleuren dan [ H y ge n.
u
toespraken
gehouden, die ten doel hadhet v«M>rgrsoh reven donkerblauw niet
Het is vandaag precies negen jaren
aspecten van het
den
de
verschillende
geleden, aldus de heer Huygen. dat Mus
meer gebruikt mogen worden.
lationaal-sociahsme te belichten. Eerst
<praic de heer VanGeelkerken. die
Herinnerde aan den eersten avond, waarop ir. M u s s e r t en hij met e en tiental
arbeiders bijeenkwamen om de beweging
te stichten. Nadat de vertegenwoordiger
Hess.
Oberdienstleiter
van Rudolf
Oechsle, en de Leiter des Arbeitsbereiches der NSD A P. in den Niederlanden. Oberdienstleiter S c h m i d t, het
woord hadden gevoerd spraken achtereenvolgens de heeren H. J. Woudenberg, als arbeidersleider, de heer H.
Spelt namens de boeren en de heer S.
P 1 e k k e r. wiens taak het is onder de
intellectueelen te werken. Na gemecngeldinzameling
schappelijken zang en
declameerde Adr. van Hees „De trommels van Mussert'' en daarop volgde het
hoogtepunt van den middag: de herdenkingsrede van ir Mussert. die de geschiedenis der N S B. in korte trekken de
revue liet passeeren en de toekomst van
de beweging en van Nederland, als deel
van de groote Germaansche statenge-

medewerken.

warneer men den bouw van den Neder] andachen omroep volgens de vier
kennen, dat. hoeveel
groote peest esst roomingen
beschou«'t.
gemeendit de vraagstukken, welke
de verdeeldheid on
schappelijk ziin behandeld, voornameorogramrm bi dezer,
liik vraagstukken ziin van practischen bevredieen len vo.-m
of ?no men wil bed rij f steen,nischen aard
menwerking

mogelijk

,

Leiding.

weinig overleg.

Met een groote bijUtrecht. 15 Dec.
eenkomst te Utrecht heeft de NS B. het
feit herdacht, dat ir. A. A.Mussert en

Distributie-nieuws

Niet meer
Mussert. GAS EN ELECTRICITEIT
dan vorig jaar.

Geelkerken de NS B. la
Nederland stichtten en bij deze gelegen
heid heelt de leider de eerste tiendu.zend strijders uit de beweging opgeroepen, om te getuigen van hun onwrikba
ten wil. dit goede. Nederlandsche voK<.
dat wij liefhebhen met geheel ons har;,
voor te blijven gaan op den weg naa.
het nationaal-socialisme.
Wij allen hier aanwezig staan mee"
dan vijf jaren onafgebroki n trouw achter onzen leider.
WIJ weten. 041 wij zullen blijven strijden, totdat wij de ziel van ons volk hebben gewonnen voor ons ideaal, al zo.:
het nog jaren moeten duren. Wij zijn eons volkomen van bewust, dat onze
overwinning de noodzakelijke voorwaarde ls voor het verkrijgen van een vrij
Nederlandsch volksbestaan en van een
eervoile plaats in de rij der Germaansche volkeren in het nieuwe Europa,
dat door den machtigen wil van den
Fiihrer van hot Groot-Duitsche Rijk in

sert en Van

te

marschen. er werden liederen gezongen
en in snel tempo vulde de hal zich met
de leden der N S B die van heinde en
ver waren gekomen.

.

die vin de BUteUlal'echter
üinui'zendingen.
vooral
eenderbouw,
ook uit en naar
de ons omrinpondo
landen de:» wereldomroep, hcefl te beitudeeren en op t« tosoen *ekre«en

ir. A.A.

Utrecht.

driftige
speelde

■

rem"en=rhappeliike

1

Ie

ongelukken

...

Op deze wijze zal het mogelijk worden krachtig bij te dragen tot behoud
van onze Nederlandsche cultuur, zoowel
in haar algemeencn verschijningsvorm
als in haar typisch plaatselijke vormen
en zal het mogelijk zijn deel te nemen
aan de ontwikkeling van een nationaal
volksleven, waaraan in deze dagen zoo n

tijd

te zijn.

van
Bijeenkomst

De

\

vragen, als

1

de voorschriften

-

passend «erk le helpen.

eischen heeft te voldoen, is daardoor
we! begrijpelijk
Di* is echter niet de eenige consequentie van dezen groei. Immers, de steeds
fronten uitbreiding van het gebied,
dat door den omroep bestreken wordt.
b-:L>t noodzakelijkerwijze mede. dat
hij in contact komt met tal van reeds
best.ande verschijnselen en toestanden
op ander gebied ten opzichte waarvan
hij zijn standpunt heeft te bepa'en en
de bclaneenverhoudingen heeft te regelen Dit laatste vooral heeft dan ook
het gevolg gehad, dat de omroep vereen i-

—

«elke

een

Ihans niet of onvoldoende in Nederland
inden, aan hun
werk hebben kunnen

het volk konden worden gebracht, doch
dat ook tot taak heeft om naast de pers
en wel op de eigen critische wijze, welke ontleend is aan zijn technische mojfelijkheden. den luisteraar in contact
te hrrngen met de groote geeatel
ptroomingen van zijn tijd Dat zulks ten
[gevolge heeft, dat het omroepbestel aan
[steeds grootere en steeds kostbaarder

ItFT valt nu op

aan

teveaa

rijksinspectie een
eenvoudigen

maken van

■

Te

.

ei

zijn.
Ik hoop in de gelegenhi id
daartoe financieel in slaat gesteld, vele
welke
goede Nederlandsche

geval

steeds meer

■ Hu-konten,

i

zou
kunhen
den omroep wel in
het oog gevat te worden. Daarbij valt
jdati op. dat de taak van den omroep
technische overtuigd, dat ieder goed Nederlander
welke aanvankelijk van
merkwaardigheid uitgroeide tot een verdezen gedarhtengang zal toejuichen en
gtn.onngsinstituu*., moer en
meer ge•
: itl

ginjen

en om

samenbindende

ik

Rede

—

voldoet

te

dient, wanneer men zich
of dit ook met ons huidige

zijn. de taak

stellen, welke

«

Allereerst
afvraagt,

luchtaanvallen

Deze taak. die ik dus belangrijk ruimer zie din in het verleden het geval
zal het noodzakelijk maken, dat
u s.
ook vele nieuwe krachten aan de noodzakelijke verruiming der programma's

in Nederland in hel verleden prachtig «erk werd verricht en veel belangrijks werd tot stand gebracht. Dit
neemt echter niet «eg. aldus ir. Dubois. dat bij een zoo bij uitstek lev end
en eroeiend organisme als den radioomroep men er op bedacht moet zijn,
dat een vorm, welke heden een bevredigende werking van den omroep
Blinder geschikt blijkt

het

trachten om ons
volk op de snelste en objectiefste wijze
in te lichten over alle gebeurtenissen
v.vi dozen tijd. opdat het volledig voor
zoover de omroep hieraan kan bijdragen, in staat kan ziin zich eigen te maken en zich ten nutte te maken, datgene
wat thans in vaak zoo toomelooze vaart
langs en over ons heen gaat.

Ir. Dubois begon met op le merken,
dal hij reeds van den aanvaßg m den
eni toep af nauw hiermede in verbinding heeft gestaan. llti is dus «el in
de ;elegcnheid geweest zich een ooideel te vormen over de werkwijze van
het omroepsysteem, zooals w ij dit tut
nu loc in Nederland hebben gekend.
Het was hem d.in ook een behoefte
vast te stellen, dat door den omroep

kan waarborgen, over

de bevolking

doelen van ons land zoo Noord als Zuid. en uitgegeven.
zoo Oost als West. zoo hoofd- als hand2. De werkteekening en
arbeider, zoo boer als zeeman:
Dat in dezen moeilijken tijd de huisvrouw met haar zorgen niet vergeten
zal worden, behoeft wel geen betoog.

Naast deze

i

va.i

te

Twttde Blad.

N.S.B. VIERT HAAR
9-JARIG BESTAAN.

mogelijk

datgene, wat leeft in de onderscheidene

ter dagen benoemde gemachtigde voor

-

—

rijksinspectie voor de bescherming
tegen
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—

winnaar van de
prijsvraag voor een
tooneelstuk.
„De weg is beter dan de
herberg.”
'Van onzen correspondent.)
s-GR AVFMIAGE,

14 Dec.

ïuwendijk,

winnaar

emeente

Amsterdam

irijsvraag voor

van

Dirk
door de

—

den

uitgeschreven

een oorspronkelijk Ne-

lerlandsrh tooneelwerk. is 33 jaar oud
n beoefent sinds een jaar of tien de leterkunde als beroep. De bekroning van
:ijn stuk ..De weg is beter dan de hericrir".
le

dat

volgens de

prijsvraag

door

bepalingen

het

tooneel onder leiding van
«lelsert

zal

worden

vn

Nederlandsch
v. d. I.ugt

('or

betee-

opgevoerd,

lent zijn eerste groote succes.

In een villaatje te Voorburg vonden
vij vanmorgen den prijswinnaar te midien van de bloemen.
„Gistermiddag ,
„kreeg

winnaar,

vertelde ons de prijsik een telegram van

wethouder Kropman. Eigenlijk had ik
al gemeend, dat de prijsvraag door de

tijdsomstandigheden was opgeschort.
Het manuscript had ik al ongeveer
drie jaar klaar Ik heb er een paar
maanden aan gewerkt.
De schrijver vertelt verder,

kele

jaren geleden

een tot

dat enbe-

roman

werkte novelle van zijn hand het licht
heeft gezien, getiteld: „De spieren der
aarde". Binnenkort zal een nieuw werk
verschijnen, dat thans ter perse ligt:
„Blind tot Damascus' geheeten.
„En het bekroonde stuk."
„Het heeft drie bedrijven, met décorwisseling tusschen de eerste en tweede
acte. en wordt gespeeld door negen personen. De titel is een citaat van Cerof het in Don Quichotte staat
vantes
of een ander werk zou ik op het oogenblik niet precies weten
en mijn bedoeling is geweest, den nadruk te leggen op de innerlijke kracht van het huwelijk, dat slechts gelukkig kan
zijn,
wanneer het een gestadige weg is en
geen herberg Het huwelijk wordt een
mislukking, wanneer het een binneninven is. waar twee menschen als schepen
—

—

te

zamen ligplaats vinden

Dan

groeit

de scheepsromp aan door vegeteerende
planten en de schepen worden ten slotte
ongeschikt om de stormen der levenszee

te trotseeren.

4

Zondag 15 December 1940

Jrl

om bouwen wij voor dit volk een toekomst, de eenige toekomst, die het leven de moeite waard maakt. Niet één
bevoorrechte klasse, maar het volk in
zijn groote massa voor wie dit alles bestemd is.
Zóó ziet ons landverraad er uit Dat
mag gehoord en zal straks gezien mogen

'ARY POS

ft3|lK ZAG AMERIKA

worden. De werkelijke
landverraders
zijn zij. die het volk van zijn goud en
t
I.EESI \t t' .1 \H\ rOS
HKMf 1 OVER KERBTFEEBI IN
van zijn bestaan beroofd hebben en er
l)l Iii:.IAAIiSVACHFI ONDER lU. NEG KRIS
M W ïiillh I
VERKRIJGBAAR BIJ DEN HOEKMAN HEL. Uigave ALLERT I>E LANGE. A
toen vandoor gingen En dan zijn er
(Ingezonden Medcdeelingi
gsm
nu velen, die meenen hun land te dienen
door zich te keeren tegen de nieuwe orde,
(Ingezonden Mcdedceling).
die zitten te wachten tot Engeland ge»

"

"

\

De N.S.B. viert haar

Vooral!

9-jarig bestaan.

intusschen zich
vereenigen in de „Unie tegen het naUonaal-socialisme.
wonnen zal hebben

voorkome men verstopping, slechte ont
kisting, overmatig vet, die de oorzaak zijn
van aambeien, rheumatiek. vale onreine
Vaststond toen. dat de stembus nimhuid, hooldpijnen. enz door grondige
mer de overwinning zou brengen, omdat zuivering van bloed en ingelanden met
ons volk. gevangen in een waan. rijn
Dr SchieHers Stofwtsselingzout
vijanden met zijn vrienden verwisselde. Niet een meerderheid zou voor ons Een weldaad voor het organisme'

Die „Unie" is opgericht tegen het na-

(Vervolg van pagina 3.)

volk een toekomst banen, maar een minderheid.
De verkiezing van het voorjaar van
1939 zou bewijzen, dat wij overleden wa-

Flacon I 1.05

-

tionaal-socialisme. Het is een uitstekende verzamelplaats voor alle reactionnairen en vijanden van het nationaal-socia-

an

'l.coe I 1.75 bi
vakd'OQtiten

ren. Men was zoo goed ons te voorspellen, dat wij nog maar 1 pCt zouden

Het

bereiken Het kwam anders uit. Weer
4 pCt! Niet vernietigd, niettegenstaandoor de tegenstanders elke norm
van fatsoen, zooals zij het zelf uitdrukten, terzijde was gesteld.

sen en concentratiekampen
mannen, vrouwen, grijsaards, ja zelfs
kinderen. Een tiental werd omgebracht
en als dc capitulatie niet zoo snel was
vervoerd,

gekomen, zouden duizenden zijn weggesleept naar Engeland of zijn vermoord

Na den oorlog.

OP

den loden Mei 1940 Zoo stond
daar het volk van Nederland, verlaten en bedrogen, zonder regeering. zon-

der leger, zonder goud. zonder geloof aan
een toekomst, denkende, dat het einde
der wereld gekomen was.
Het besefte niet en het begrijpt het
voor een groot deel nog niet. dat 't
wel een gevoeligen klap had gekregen,

nu

jaar der overwinning zijn. De tiende verjaardag van de N S B. moet gevierd worden door het geheele volk. ook door de
honderdduizenden, die nog terzijde staan,

DE WIJZIGING DER
HEFFING
van de inkomstenbelasting.
DE nieuwe

verordening in zake de beladingen kan als volg', worden sa-

Schatkist-

biljetten
(in ƒ

mengevat:

1. Inkomstenbelasting en Gemeente- I Jan. 1940

79

Schatkist-

promessen
millioenl
379

—

—

Verraad ?

EXAMENS.

Academische o|,!.•,,!,,. ,
AMSTERDAM. H li«
Geslaagd
het doet. ex. rechten mej. W. Haseiager
de heeren O. \V'. Abendanon en H. C. rj;
De in se.
Geslaagd voor s.
UTRECHT, 11 Dcc.
semi-aru-exa:nen J. J. N. Jacobs. arts-e'j-"
men: J. Eros, J. Lancee, A. de Mlnjer; as*
thekersexamen le ged.: mej. M. Kasteleyn &
en n H. G. Lok. C. J. A. M. Engel en G
van Dijk: apothekersexamen 2e god.: de
mes Al. G. I'. 1'oelL C. Braak en A. M
larius; doel .examen £e ged., veeartsenijltm.
tic: J. Bruins, taalk. candidaatsexamen lnr£
logie: K. H. O. van de Laen en H. N. Brij»
«er,
Stuurlieden
's-GRAVENHAGE, 14 Dee.
Ges aa2
voor 3en stuurman groo:e handelsvaart
heer A. Dijkers.
Staatsinrichting M.0
Dat de verhoogde heffingen in dezen
's-GRAYENHAGE. 14 Dec.
MO. Siaa'v.
tijd. waarin aan het inkomen van den inrichting. Geslaagd: de heeren F.. L.
»
tt
ier
Amsterdam
te
E.
•
steeds
eischen
Moolen
en
grooter
worRonner ■
particulier
Murmerwoude.
den gesteld,

hebben

elkander

wij

.gevonden

en

_

'-

—

i

J

V

r£

—

'

—

allesbehalve welkom zullen
zijn. is vanzelfsprekend, doch men bedenke, dat het voor allen een gebiedende noodzakelijkheid, ja een bestaansvoorwaarde is, dat de financiën van den

■pnaack M.0,

Spaar. s:
's-GRAYENHAGE. 14 Dec
M.O. Geslaagd: mej. E. J. Schipper.
—

,

Staathuishoudkunde.

's-GRAVENHAGE. 14 Dec.
SUKbul»
houdkuad* M.O. Geslaagd de heeren: H. K
Wnpkes, Amsterdam; A. M. Muyden, Rotte.-,
dam; K. van Santen. 's-Graveuhag*.
—

Van uitermate groot belang zal zijn.
welke resultaten in de practijk het be-

Ir. Dubois over
zijn taak.

.■ll.'

Reportage.
gewichtig ding zal hierby gtieverd worden door een uitgebreide en
snelle reportage van alle gebeurter.issen. wier belang zoodanig is. dat de Ne-

PEN

jarigen. Ongehuwden en gehu.vrïen zon-

derlander aan deze gebeurtenissen zal
verhooging van de willen en moeten deelnemen. Hü al
wiris'i.elasiing der ondernemingen, daarbj zijn indrukken kunnen krijge-

7 SBR zwaar

zwaren van bestaande heffingen.

■

■

is de

zoowel uit binnen- als buitenland, opdat hij. is eenmaal de oorlog voorbij er.
kunnen wjj ons weder wijden aan oaa

vredestaak, niet vreemd zal staan t«B
van de vraagstukken, waarna:
hij alsdan ter oplossing zal moeten medewerken.
Dat een dergelijk programma ook voor
de toekomst een richtsnoer zal moeter.
zijn. brengt mede. dat ik bijzondere aandacht zal besteden aan het aankweeker.
van de noodige deskundigen en van de
noodige artistcn, opdat ook de jongere:,
welke hiertoe roeping of kunde zuller.
bezitten, eerlang hun plaats zullen kunnen innemen onder hen. naar wie or,.<
volk gaarne zal luisteren. Dat hierb::

hij duidelijk uitkomen, dat o.a. met een

opzichte

...

wij

Het

-

blijven elkander trouw. Trouw in onzen
strijd voor de wedergeboorte van ons
volk. trouw aan onzen vasten wil om de
sociale gerechtigheid te brengen aan ons
volk. trouw aan den arbeid, trouw tot
in den dood.

etr

blijkt, dat zoowel de weg der
.

•/

:>kovnste.n hebber, en

dus

geen

ook

winst maken.

deringbeiasting van onroerend goed)
is betreden, doch tevens kan men opmerken, dat ook bj overgegaan tot een
wijziging van het bestaande belastingsysteem, terwyi bovendien diepingrijpende veranderingen, zooals het vraag-

Andere sprekers.
i

wOORDAT de heer Mussert sprak, hebmaar dat tegelijkertijd de deur geopend rpN 'en slotte de derde beschuldiging: V ben enkele sprekers het woord geI w;j zouden ons land willen verra- voerd. De eerste van hen was de heer C
werd. die toegang geeft tot een schooden! Een oogenblik s'aat men verstomd van Geelkerken' Negen jaren gene toekomst.
leden gingen Mussert en spreker samen
Dat die toekomst er is. is mogelijk,
raar de eerste N 5.8.-vergadering in een
omdat in de voorafgaande jaren een de waarheid
te zien. die zoo volkomen lokaaltje aan het Domplein. Daar waren een tiental arbeiders bijeen Na afkern is ontstaan van tienduizenden manEen feit is, dat de democratie in Ne- loop zeide Mussert: „Als ik goed zie, wanen en vrouwen, die een open oog heb:.a
ber, voor de wereldrevolutie van heden
Daarom zal ons vaderland niet uit de
rij der staten en zal ons volk niet uit Mei toe. is ons volk wijs gemaakt, dat gen." zoo vroeg Mussert toen aan sprede rij der volkeren verdwijnen, maar Engeland onze groote vriend en be- ker. Toen heb ik geantwoord: dat geeen plaats krijgen in het nieuwe Europa Het Europa, dat Adolf Hitier en BeDe hulp van Engeland aan ons volk
nito Mussolini met honderdduizenden heeft bestaan in het in brand steken durig applaus).
Hierna spraa Oberdienstleiter Och sgetrouwen bezig zijn te vormen
met van benzinetanks, pogingen tot verniegroote offers vrn goed en bloed Dat tiging van de sluizen van IJmuiden en -le. als vertegenwoordiger
van den
het bombardeeren van burgerbevolking Stellvertreter van den Führer. Hij dankons volk dit niet inziet, is het verschrikkelijke gevolg van jarenlange, buiten militaire doelen Driehonderd ja- te voor de uitnoodiging tot bijwoning de-en kennen wij de Engeischen: vijf oorsystematische ophitsing en misleiding
zer herdenkingsbijeenkomst, welke intogen zijn er mede gevoerd, een geheele vitatie de heer Van Geelkerken hem
reeks van koloniën hebben zij ons ont- persoonlijk had gebracht.
De Leit?r des Arbeitsbereichs der N
nomen; de Boeren hebben zü
beoorbeschuldigingen zijn
nu nog loogd: 2(1000 vrouwen en kinderen
zijn SDAP, de heer Schmidt. bracht
overgebleven.
ongerijmdheid
De
vervolgens de groeten en den dank van
er in de concentratiekampen omgekodaarvan is niet moeilijk aan te toonen.
men. Dat alles weet ieder NVrlerlandsch den Rijkscommissaris over en schetste
Wij zouden dan den godsdienst willen kind. Daarom weten wij ook precies wat in een korte toespraak de lotsverbondenuitroeien!
landverraad is.
heid tusschen het Duitsche en het NeDe waarheid is. dat in ons land in 1920
derlandsche volk.
Landverraad
is
het. om met de Eneen half millioen onkerkelijken waren en
De heer H.
J. Woudenberg,
geischen. die driehonderd jaren hebben
tien jaar later niet minder dan 12 milhoofd van de afdeeling arbeiderszaken
lioen. De oorzaak daarvan is. dat de kerbewezen, de vijanden van ons volk te van het hoofdkwartier der NSB. en
ken zich vereenzelvigd hebben met 't .:ijn.
te heulen en te probeeren hen te commissaris van het Nederlandsch Verkapitalisme en de democratische polihelpen
om het vasteland van Europa,
tiek. Er zijn pastoors en dominees, die
het zoo druk hebben met het beheeren waarvan Nederland toch deel uitmaakt
van goederen en het commandeeren van
het Nederlandsche volk opriep Thans
vereenigingen. dat zij voor hun roeping
leven wij in de voor ons. Nederlanders,
Als de L'nie-mannen hun zin kregen
geen aandacht meer hadden. Als het kahoopvolle
verwachting, dat de zegepraal
en Engeland zou winnen, wat zou er
pitalisme de kerk aan de voorzijde binvan de Duitsche wapens de overwinning
dan
ons
volk
Niets
voor
bereikt zijn?
nenkomt, gaat de godsdienst aan de achop het Godvergeten
kapitalisme
zal
terzijde er uit. Nooit was de godsdienst anders dan de chaos en bolsjewisme.
Engelschman scheien,
Wat
kan
het
den
krachtiger dan toen zijn predikers zonDoor onze offers zijn wij de dienaren
wat er met Europa gebeurt, als de Britder wereldlijke macht waren Het natiovan
ons volk geworden en wij moeten
naal-socialisme zal hun de wereldlijke sehe haan maar koning zou kraaien.
thans ons volk leiden naar de nationaalwij
Maar
niet
laten
onzen tijd
aan sociaiistische volksgemeenschap.
macht ontnemen, zal hun het heulen
beschouwingen
verspillen
met het kapitalisme onmogelijk maken nuttelooze
De heer A J. Spelt sprak namens
Engeland wint niet. Engeland verliest
en zal daardoor den werkelijken godsde Nederlandsche boeren. Hij zeide 0.a..
en het Britsehe imperium gaat te grondienstzin bevorderen
dat Mussert juist gezien heeft, toen hij
landbouw, veeteelt en tuinbouw noemde
In het nationaal-socialistische Nedergaat
Europa
Het
het
om
bestaan
van
?ls de drie pijlers, waarop de natioland zal er vrijheid zijn van godsdienst in de eerstvolgende
honderd jaren Dit
en bescherming van de christelijke godsnaal-socialistische volksgemeenschap geis alleen verzekerd als de Europeesche
grond moest zijn. Thans boeren en tuindiensten in zijn kerken Het onderwijs
volkeren
elkander
met
verstaan en
el- ders, zal ook voor ons de tijd aanbrezal de eenheid der natie en de godskander samenwerken. En wie zijn eerken, dat wij inderdaad de plaats zullen
dienstige belangen der leerlingen dieder en wie zijn meer op elkander aangeinnemen, welke ons als verzorgers van
nen.
samenwerking dan de
wezen
voor
deze
De katholieke kerk doet uitspraken, Germaansche volkeren in
onzen bodem en ons volk toekomt.
Duitschland.
De heer S Plekke r. gemachtigdie vele van haar volgelingen bindend de Nederlanden
Zweden. Noorwegen. de van den leider voor Noord-Holland,
achten voor het geweten. Men zij er van
Denemarken.'
door
wie zou die saEn
overtuigd, dat een beweging als de onzeide. een ernstig woord van waarschumenwerking beter gesmeed kunnen worze, die allen oproept tot de daadwerkewing te willen richten tot de jeugd aan
het
geden
dan
door
den
man.
die
voor
de Nederlandsche hoogescholen en unilijke liefde voor eigen volk. er steeds
heele Germanendom een gave Gods is.
voor waken zal. dat. van haren'wege
versiteiten.
die misschien maar eens in de duizend
Deze Nederlandsche intellectueelen of
aan de eigen volksgenooten geen aanjaren verschijnt? Adolf Hitlerl
leiding is gegeven, noch wordt gegeven,
zich
intelecctueel voelende jeugd speelt
Tot 1712 waren wij een groote mogendtot een pijnlijk innerlijk conflict.
een zeer gevaarlijk spel. waarvan zij de
heid
en tot dien tijd bloeiden niet alleen
De tweede beschuldiging i-: wij zou- handel en nijverheid, maar het handwerk gevolgen waarschijnlijk niet overziet.
den kapitalistenknechten zijn De waarTot hen zou spreker willen zeggen:
en de schoone kunsten, maar van 1914 Denkt er
heid is. dat onder het liberalistisch syaan. dat de tijd voorbij is, waar-

vL

-

zal sterk progressief .'ijn. Haar BOCift&l
karakter zal tot uiting komen in een
belastingvrij minimum en een kinderaftrek, die niet beperkt is tot minder-

omdat zij niet begrijpen.
Gij hebt bemerkt, dat kameraden van
ons tot hooge ambten zijn geroepen. Denk
nieh dat zij daarheen gegaan zijn om het
zelf goed te hebben, zij -.ijn daarheen
gegaan als nationaal-sociaüstische strijders, geplaatst op voorposten, werkende
ten behoeve van ons volk. de baan vrijmakend voor uw kinderen
In deze negen jaren van harden strijd
|

Duizenden N S B'ers w erden gevangengenomen en naar oude gevangenis-

Tweede Blad.

|

machthebbers als goede bondge'iooten
van Engeland verwachtten.

eigen grond.

Socialisme is. dat de fabrieksarbeider zijn leven niet slijt in een krot
en zijn kinderen ziet opgroeien als verdat
lengstukken van machines, maar
zijn woning, zijn omgeving, waarin hij
zijn leven moet slijten, geschikt is om
zijn kinderen behoorlijk groot te brengen en dat die kinderen alles bereiken
kunnen, wat in overeen.-rtemming met
hun gaven en hun ijver is.
Socialisme is dat de werkende
vrouw behoorlijk gewaardeerd wordt en
niet in duizend zorgen behoeft te zitten van angst voor den tijd. waarin zij
niet meer werken kan.
Socialisme is. dat de huisvrouwin tijden van ziekte of bevalling, behoorlijke hulp heeft en dan ook eens twee
weken in het jaar niet behoeft te zorgen, maar dat er voor haar gezorgd
wordt.

—

tiende jaar.

Wij. mijne kameraden, gaan nu ons
tiende jaar in. In Januari van dit jaar
heb ik voorspeld, dat het jaar 1941 voor
de N.SB. het zwaarste
jaar van haar
bestaan zou zijn en de vervulling daarvan is gekomen Het tiende jaar moet het

de

Toen is het duivelsche denkbeeld gekomen om de nationaal-socialis*en door
moord en doodslag te vernietigen bij het
uitbreken van den oorlog, dien de
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7 Mei 1940
299
en haar opcenten
fondsbelasting
7 Dec. 1940
171
1065
worden vervangen door een LoonbelasMen ziet hieruit, dat de totale omloop
lisme Ik ben over de werkvcrdeeling ting, welke ook van toepassing zal zijn
van
biljetten en promessen sinds Mei ls
op
gaat
Deze
Januari
in 1
pensioenen.
zeer tevreden. In de N SB. verzamelen
zich al degenen, die den. nieuwen koers
willen. In de „Unie ' allen, die reaction2. Voor de rhans loopende aanslagen
nair zijn. De ecne gaat vooruit en zegt der Inkomstenbelasting 1940/41, wordt,
Over het uitgeven van een staatslre..hou zee". De andere tracht zich vast te zoover deze op loon betrekking hebben,
van
vermoedelijk
ontheffing
een
circa
houden aan den stroohalm van Engelands
toekomstige overwinning en zegt „hou 1/3 van den aanslag verleend. Voor dat
deel van het inkomen, dat niet aLs loon mededeel.ngen daaromtrent verschenen.
vast."
te beschouwen is. blijft de aansdag gehandnaafd.

Dubb«l«

*poo-ekar»

en

—

Zonder verhooging der winstbelasting
van oe inkomsten van

deze belasting te

verwachten zijn geweekt. Hoet thans met

allereerst een beroep gedaan zal worden op de vele goede krachten, welke

'

reeds in den omroep aanwezig zijn nf
welke hiermede in losser verband samenwerken, spreekt wel vanzelf.
Ik vertrouw, want dit is immers H
bedoeling, dat men uit het voorgas
den indruk zal hebben gekregen.

opheffing der personeele belasting nog

i'\

!

:

:

:

spanning, een welkome vriend in de ne-

'

systeem van

c<m

de z.g.

vrijheid was. nl.
te verrijken ten

de vrijheid om zich
den oorlog te vermijden. Nu kon de
koste van het volk
oorlog niet vermeden worden, omdat de:'e
Het nationaal-socialisme is niet gekooorlog
Europeesche
een
revolutie
men om de rijken rijker en de armen ;s. De
blies zich op als een
democratie
gekomen
is
om
armer te maken, maar
Kikker. Aan het geheele volk werd wijs
gerechtigheid te doen aan de groote
.'emaakt. dat Nederland onneembaar was.
werkers,
die
trouwe
massa der eerlijke
honderdduizenden waren maandenlang
hun geheele leven lang niets dan zorgen
1000 millioen gulden
gemobiliseerd,
en ontberingen kenden.
weggesmeten en toen de oorlog
werden
allen
dat
weet.
ik In September kwam.
Gij
was het al uit vóór hij vijf dagen
door den Führer ben ontvangen: spreoud was.
kende over het socialisme, zeide hij 'n
Dat komt. omdat de moderne oorlogspaar jaar geleden een zeer groot modern
middelen, als vliegtuigen, tanks en slagOceaanschip te hebben bezichtigd.
schepen door een klein volk niet meer
De prachtige verblijven der passam voldoende mate aan te maken zijn
pi"rs. de eetzalen, de salons, alles ongeloofelijk mooi Slechts op zijn
herDaarom heeft een klein volk de keuze
haald aandringen werden hem de ver'.ilssehen volkomen machteloosheid, du?
blijven voor de bemanning getoond, die
tot een knechten-volk of
zagen er zoo uit. dat er wat gezwaaid tot afzakken
tot
verbond
een
met andere volken, van
heeft Hoe juist was ziin opmerking
Ziet wanneer het een visseherssrheephetzelfde ras en met dezelfde levenshouje betreft of een onderzeeboot, dan is ding.
het niet erg. dat men zich
behelpen
Doelbewust hebben wij, nationaal-somoet. want dan moeten allen zich beoialisten. gekozen. Wij willen niet afzakhelpen.
Maar wanneer het gaat om een zee- ken tot een machteloo/en knechtenstaat
kasteel met de grootste luxe voor de Wij willen zoo sterk en levenskrachtig
mogelijk toetreden tot den bond der Gerpassagiers, dan eisch ik behoo-lijk gerief voor de bemanning, mijn volksgenooten. door wier arbeid he» geheele
me-'-'anisme funetionneert Zoo sprak tudperk van plooien, schikken, afwegen
?n kruipen, alle gevolgen van de machteHitier.
Daarom begrijp ik. dat een direct ar loosheid, maar e n moed. e n trouw zullen er voor in de plaats komen in het
van een onzer groote scheepvaartondorvolle besef van on* nieuwe kunnen en
nemingen mij dezer daeen deed w<-'en
•villen De oude durf zal terugkeeren.
da* hij nooit iets met de VS R te maDit is de weg, dien wij. nationaal-sociaken wilde hebben En ik begrijp ook
dat de plutocratenznontios in Leiden op listen met vastberaden stap gaan. Een
hun manier het nationaal-sociatjsme be- enorme opbloei zal het gevolg zijn niet
al'een materieel, omdat gansch Europa
strijden, nu het gespreide bedje In getot de Russische grens voor ons zal openvaar komt Maar het helpt niet
Socialisme is. dat de boerenar- staan, maar vooral uit cultureel oogpunt.
beiders na jaren zwoegen np andermans Wij geven ons volk zijn zelfrespect terug,
grond, ook den voet kunnen zetten op wij wijzen het een vasten koers. Daar-

in alleen

HETdat de

inderdaad „geen nieuws",
situatie, waarin Nederland is
wraakt, een aanzienlijke verhooging der
belastingen onvermijdelijk zou maken en
ovenmin. dat hierin reeds op korten termijn zou moeten worden voorzien. Welke eisci'nen tegenwoordig aan de Schatkist worden gesteld, blijkt maar al te
was

-.

Britsch schip
getorpedeerd.

stipter zullen worden ontvangen. De ondernemer zal de belasting toch van het
oorzaken, die bij den particulieren be-

tot wanbetaling aanleiding kunnen geven worden dus uitgeschakeld. Voor Je
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van het Rijk. welke wekelijks in
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Min. Darré ontvangt

Hongaarschen

Laatste Nieuws

min. van Landbouw.
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Mgr. Korosetsj

oetpraok

boeren.
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Berlijn

met de bevoegde

Duitsche in-
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Groot Joegoslavisch

uitvoering van het in October jl. gesisDuitsch—Hongaarsche agrari.-rhe

■

staatsman.

;en

■

_

aceoord.

■

BELGRADO. 14 Dec. (Stofani).
De
voorzitter van den oJegoslavischcn Senaat en minister van Onderwijs, mgr.
KoroseUj, is hedenochtend plotseling
aan een hartverlamming overleden. II:;

'

—

gegradueerden of lieden met

universitaire opleiding in aanmerkwamen om posten te bezetten in rosetsj zal op staatskosten begraven worde leiding van het volk. Da! kan in den. Deze plechtigheid zal Dinadug a.s.
de toekomst een aanbeveling zijn, maar
het zal zeker geen voorwaarde meer plaats vinden in de Sloveensche hoofdwezen De practijk heeft bewezen, dat stad Laibach.
het ook kan zonder de jongelui,
die
Prins-rvgent Paul heeft heden een
thans aan de hoogescholen kabaal mabezoek ge-Dracht aan het tterftiuls -tij
ken.
vertoefde enkele minuten by de baaiDe thans studeerende jeud overwege van den overleden
staatsman.
wel. dat er ieder jaar een nieuwe jaarAnton
Korosetsj werd 12 Mei 1871
gang opgaat naar de universiteiten en
in Stiermarken geboren. Hij studat hoe langer hoe meer deze nieuwere
jaargangen den nieuwen tijd zullen leedeerde te G.az en begaf zich raeus
vroeg in de politiek. Hij maakte van
ren aanvoelen en dat
de oudere jaargangen, naarmate ze
langer terug1906 tot 1918 als afgevaardigde deel uit
houden of verzetten, verder in de achvan den Oostenrijk-enen rijksdag. Ou
terhoede zullen geraken, totdat ze ten 30 Mei 1917 vaardigde hij de bekende
slotte geheel vergeten zullen worden.
Mei-declaratie der Joegoslavische afgeEiken denkenden geest, eiken werker vaardigden uit. Gedurende eemgen tij 1
met het hoofd, die zün gaven in dienst was hij ook biechtvader van de toenmawil stellen van zijn land en zijn volk. lige keizerin Zita.
heeten wij van ganschcr harte welkom
Toen de Habsburgsche monarchie inin onze gelederen.
eenstortte, werd hrj presictent van den
f Gedeelte! ijk gecorrigeerd)
op 5 October 1918 gevormden nationa>n raad van Laibach en Agram. welke
op 1 December 191S de vereenig.ng van
de door de Joegoslaven bewoonde vroegere Oostenrijksch-Hongaarsche gebieden bij het koninkrijk Servië proclameerde Korosvtsj maakte als plaatsvervangend premier deel uit van de eers».»
terie van Financin be.lrneg .-le gefunregeering van het nieuw gevestigde koninkrijk der Serven, Slovaken en Slov--1940 In totaal Mk. 37.7 milliard tegen nen. In de hierna volgende Jaren was
hij in verscheiden regeeringen vakm
De verhooglng is een gevolg van de nister en van 27 Juli 192 Sto: 6 Januari
itügifte
van de 4
schatkisiwise's 1929 pr mier.
1940, serie 5 en H en van de verhooging
Aanvankelijk maakte hij deel tut van
der 4 en 4. % rljksloen ingen 1940. He' de dic'atuurregeering. doch later trad
t» drag der in vreemde valuta luidende hl) ln de oppositie en werd des wege geschuld is met Mk. 1.289 millioen tegen merneerd. Na den tragischen dood vin
Mk
1 272 millioen weinig veranderd. koning Alexander. op 9 October 1934.
De vlottende schuld bedroeg op 30 Sepbetuigde hij zich loyaal en werd In do
tember Mk. 28,33 milliard tegen Mk. errs-e
StojadinowltsJ op 2»
22. 78 milliard op 30 Juni.
Juni 1935 minister van Binnenlandsch»
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GAMELIN’S ROL ALS
GENERALISSIMUS.

in eerste zi'Mng bijeengekomen.
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in een radiorede voor de
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Artikel in de „Matin”.
PARIJS,

..Matin"

13 Dec.

vervolgt

tegen de Franse-he

van helanghebl>enden, dat hot in het tiek te
danken is, dat Duitschland t-haSH
voornemen van don secretaris-generaal in het twee-je oorlogsjaar den hoog-iesl
De
(DN.».)
zi.'n artikelenreeks van Landbouw en Visscherlj lig! om met voedingsstandaard van alle Europeescael
—

persoonlijkheden. d|p ingang \an 22
December 1940 als wetteverantwoordelijk zijn voor den oorlog
lijk
gebied
te wijzen alle in he:
aan
en de nederlaag van Frankrijk. Vandaag
was het de beurt van den generalissimus Werkgebied dor CMC liggend'l trompen
van het Fransche leger, generaal Gatti;- ten, die tot nog toe tniet tot wettelük
lin, die zich binnenkomt te Riom zal
moeten verantwoorden.
De voormalige premier.

Flandin.

700

schrijft het blod. trof Gamel in nn een
onderhoud met Daladier in de an,'chamb; e van den premier aan en verklaarde hem, dat Duitschland na 'ie
overeenkomst met Sovjet-Rusland nog
slechts een front behoefde te verdedigen,
namelijk het Westen. De opvatting van
len Franschen generalen s'af, aldus voer
Flandin voort, luidde evenwel, dat
Frankrijk slechts clan oorlog kon voeren,
indien Duitschland gedwongen was op
twee fronten te vechten.

volkeren bezit. He: is Duitschland '
len oorlog niet alleen getukt, zijn landbouwproductie te handhaven, maar W 1
vendien heeft het op belangrijke pun'.es
•elfs nieuwe buitengewone verhoop*
gen der productie kunnen bereiken. De
minister betoogde, dat Duitschland 'f
:

l

onder het

vrijheid, er maar

10. De personeele belasting zal t.z.t.
worden afgeschaft, doch blijft momen-

grond

tnm af de

melkhandelaren

van zijn

„zesjarigen

product*

ook in het twee-te ooraangesloten bij de A.V.M. en de melkvee logsjaar zijn ree.-ls in 1934 opgesteld nr»
houders bij de C.M.C.. voor zoover deze luciieprogram zonder wijziging u.tl'l
ten minste bij de consumptiem dkvooi- voeren.
ziening zijn betrokken en daarbij betrokken wenschen te blijven. Hieronder
Aanbesteding.
vallen echter niet de veehouders, die de
Bij den Provinciale
ZWOLLE. .4 Der.
op hun bedrijven gewonnen melk afle- Waterstaat is aanbesteed hei maken var.
waar
noodig
opbreken '■>'■
aardebaan.
het
veren voor de verwerking tot industriede bestaande verha-ding. de aanleg var c
producten. Deze behoeven zich niet aan verharding
van ceiVientbeton over een
te sluiten en zullen dit zelfs waarschijn- 24 km lang gedeelte van den weg
eer, pl.m. 1 kir. .«"•;
Slijkenbarg
lijk niet kunnen. Is men na 22 December gedee'.'e van en over
den weg Kuir.ro
1940
Gamehn antwoordde hierop,
niDt
aangesloten bij een dezer ver- opbreken van de bestaande verhard. r.g cC
dat
Duitschland inderdaad op twee fronten eenigingen, dan mag men noch direct, aanleg van een fundeerlng over een pi*
2% kn: iins iredeelte van den weg Kt; rf*
moest strijden, want het Poolsche leger noch indirect melk in consumptie brenwas heter dan men meende en het zon
volhouden. Het zou ten minste een halfjaar tegenstand kunnen bieden en in
Laagste Insehrrjver was de firma Pramf*
lien tijd konden de Engelschen hu.i heid te geven voor aansluiting.
len Roele te Edaoi voor 168.200.
De melkhandeiaren. die niet in de getroepen naar Frankrijk brengen.
Naar beweerd wordt, zou Gameün legenheid zijn. naar een dezer zitdagen
Na ongeval overleden.
voornemens zijn tt Riom te verklaren, te gaan. kunnen zich voor aansluiting
Het rif
MAARSSEN. 14 Dcc
I
dat hij niet op de hoogte was van de rechtstreeks ook wenden tot de Algemee- jongetje. Hennie Schouten alhi*'- 1
middelmatige waarde van het in zijn ne
Vereeniging voor Melkvoorziening dat Donderdagmiddag j.l. bij het piot*" I
handen grlegde instrument. Hierop kan (A.V.M.) 2e Sehuytstraat 332. de melk- iing oversteken
van den straatweg, defr I
men slechts antwoorden, dat hij dan óc veehouders kunnen zich wenden tot de een vrachtauto aangereden en ernstig S* I
eenige geweest is, die dit niet wist, want Consumptie-Melk-Centrale fC M.C
Amawond werd. is in het Stads- en Acii l" I
in de rapporten, die het tweede bureau liasiraat 7 te 's-Gravenhage dan wel tot misch Ziekenhuis te Utrecht aan de *• I
van zijn hoofdkwartier uitbracht, was al het betrokken verkoopbureau dezer ver- komen verwondingen overleden,
het noodige opgenomen.
eeniging.
artistieke en technische kracthen.
I
moeten zijn slag" in staat is.
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steem,

verdwijnen

de heer Dtihois. dat op 1
cn.rer.hlik alleen de concentratie aan de
erde is. Er kan nog niet gezegd n ar.
den in ueiken vorm de:? zal geschieantwoordde
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nu niet anders dachten, dan dat de oude

gier zelf hun jongen verslonden had,
verjoegen zij hem; en mijn grootmoeder
vertelde, dat hij is omgekomen van hon-

j

Aroengkani
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leiiychtositspirutollr'pïechlostynol-tahletten uit zijn
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de

hoos vas.
Welnu, sprak hij. wanneer eens een
kater onbetrouwbaar bleek, is daarmede
.■ezegd. dat ook ik onbetrouwbaar ben?
Weet dat de gazel mij lief was vanaf
het moment, dat ik hem zag. en zo zult
ook gijzelve mij dierbaar zijn. zo gij mij
slechts uw vertrouwen schenken wilt.
Nu, dsn moet het maar zo zijn,
oroinde de kraai en vroeg niet verder.
Zo leefden zij dus eni'-e dagen gedrieën
te zamen. Doch zekere dag sprak de
jakhals tot de gazel:
Vriend, hier in de buurt ligt een
korenakker Ik zal u er heenvoeren om
u die te tonen.

boven zijn normale lotgenooten:

.

In de strik

jakhals deze woorden gehoord had. deed hij alsof hij erg

§j

naar allerlei andere dingen, buiten de ziekte öm:
en hij kwam niet alleen als dokter, maar ook als
vriend, als huisgenoot, als vertrouwde: hij bekeek
niet alleen de tong, maar ook de ziel; hij probeerde wel achter de kwsal te komen, maar niet
achter het maandsalaris; hij schreef een imposant.
Ingewikkeld, kleurig drankje voor, vóór gebruik

vu:.

■:;

JAKHALS EN GAZEL

uitgevonden was, maar hij had Ujd en menschenkennis en een vertrouwen inboezemende gereedschapstatcb en hij vroeg niet alleen naar de „binnenlan Isrhe zaken" van den patiënt, maar óók
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gen in de holte van de boom. En daar zij

ger.

Clinge Doorenbos.
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Kinder-Telegraaf

—

■

0, V-''

H

■

'■ tTtascn.

.

.

en nu ging de gazel
7.n gebeurde:
dag naar de korenakker om er
■ halmen
te eten. Maar de eigenaar van

liedere

\

!e velden bemerkte dit en zette strikken
uit. waarin het dier de volgende dag
reeds gevangen werd. Kn de arme. gegen gazel stipt in zijn angst een kreet
uit om zijn vriend, de jakhals te roepen
f>n hem te verzoeken de banden van de
strik door te knagen. Het duurde niet
Ilang daar «as de jakhals reeds. Hoe
llachtp hij stilletjes, toen hij zag dat zijn
|li«t gelukt was. en hoe genoot hij reeds
de gedachte aai) het vette maal dat

Ü

Heeft óók lappen

in zijn broek.

Bij 't patiSntetvbed gestaan,

=

Wat gebeurde 1 diku-rjls. dat gij
Héél de rekening „vergat",

■

l>e jakhal» sprak: Mijn

|

g |X Indo-China ligi een uitgestrekt
El
1 waar reeds geru;me tijd een

■

Esculaap-vergeter, rond.

vriend,

ik «roet

u.

woud.

lid.:

gazel

Vriend,

—

zuchtte

de

gazel, bevrijd

■
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De jakhals bekeek de sn ik en zei vals:
Dierbare, hoe zou ik
met mijn
-wakke tanden u van deze boeien hevrijlen kunnen? Ik hen nu vermoeid. Wacht
—

I

—

Zoonis

a! vroeg de positieve en negatieve zegeningen vin
ht'. dokterschap meemaken.
Er kan geen familiefeestje zijn. of Vader wordt

A-

r>e
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and're dokters

I
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t (Vtijd vezen zal;

tot morgenochtend, dan zal

5

Teir.pnra mutantur heet het

Wat bedoelt ge? vroeg de jakhals.

—

Intussen bemerkte de kraai Aroengdat zijn vriend niet terugkwam.
grootmoeder begon de kraai, lOnmiddellijk ging hij dan ook op onderiroonde lange tijd tn en u-oud. waar zoek uit en toen hij hem eindelijk in
boeien vond. vroeg hij verschrikt:

De kraai vertelt

==
■

■

ik kracht
te kna-

genoeg hebben uw boeien door
kani

If/J.Y

■

spraak te hebben, om hem precies uitgerekend ty
-

I

Mijn vriend, hoe komt dit?
En de gazel antwoordde:
Ik heb uw
vriendenraad in de wind geslagen. Zie

|

—

—

—
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Waar 1* dc

jakhals? vroeg de kraai.
zit. daar staat hij. antwoordde de

naar wat ik zeg: zodra
van de akker komt. ga dan
roerloos liggen, alsof gij deze nacht reeds
van honger gestorven waart. Maar zodra
kraai;

dB

luister

eigenaar

springen en wegvluchten.
En toen dan in de morgen de eigenaar
di
■■
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De rigeiiaar van de akker m'-ende,
d.it fu t dier gestorven MM
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Decemter

plek des onheils.
„Het zou verstandig zijn. al> u uw natten mantel uitdeed, demoiselle." zei de rei/.iger. ~U kunt mijn reisdeken omslaan."
Zij liet zich bij het omslaan van de deken door hem

-20

niemand,' - antwoordde de vrouw. De reizi
tT uit den koerierwagen liep haar voorbij. Het lawaai
lt ie paarden
van den anderen wagen maakten, werd
**
langer hoe erger
•Een mes!" riep hij en zijn koetsier, die van den
g< sprongen was, snelde hem na.
vrouw en Lefèvre hoorden hoe hij tegen de dieren
tgon te roepen
„O. lala' O. lala.' Kalm maar. kalm
°ar Toen een reep ..Hé daar! Wilt ge even helpen'
J was
tegen Lefèvre. die nu ook naderbij kwam.
i
"et duurde minuten, eer de mannen terugkwamen
reiziger maakte zich kwaad ,Het ls dwaasheid, de
'«ren zoo af te beulen Ze worden er wild van Een
bartier vroeger of later beteekent toch niets! De dis
i'boom is gebroken Waar is de passagier?"
• Hier." antwoordde de vrouw. Hij kwam naar haar
—

Kj

*

fV nam de lantaarn, die zijn eigen
,' l2, cenr)m en had en hield die op.
u

'

Uii liet

verrast

'

df,mo, e
»

e

at 15 een ver

-

'

H

vroeg hij

'

"

van den

Na eenigen tijd hield het bosch aan beide zijden van
den weg op Over de wijde velden zagen zij aan den
Oostelijken horizon de eerste teekenen der morgenschemering. Ook een donkere regennacht duurt niet eeuwig.
De vrouw trok zich de reisdeken vaster om de schou
ders. ..Was u verbaasd, mijnheer Hammerskjöld. mij op
den weg aan te treffen
„Neen." antwoordde hij, ..ik verbaas mij ever niets
meer De wereld schijnt vol van onverwachte dingen Sb
zijn Zieke tantei hebben opeens geen verpleging mee'
noodig Haar nicht
En heeren. die een
Zij onderbrak hem snel:
0

"

"

beschaving en wellevendheid geven, ver
liezen plotseling die eigenschappen."
„Dat is nog maar weinig in vergelijking met het feit.
dat reizende dames bij gesloten portieren uit een wagen

indruk

van

geko

j

"**

ta'o

gingen

van vrienden geleend Ik moest plotseling naar
z °u u mij niet willen meenemen, mijnheer
j°_
■mmerikjöld? Ik weet niet. wat ik moet beginnen."
v.eker. reker! Dan is t het beste, dat u maar dadelijk
Bs a Pt zei
hij koel.
"cemde koetster hielp haar bij het instappen
T
bracht h et valies. Hammersktold bekeek den
schman met argwaan Hij zei. dat hi van het naaste
'

"
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\zwak van krachti n was en zijn
\miste. roofde hij degelijk* jonge

nagels
vogels
en at zr. op. En de VOgtls, u ier jongen

{verslonden

'varen,

trachtten onder luid

\gejammer te weten te komen, wie de
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..Dat is openhartig gerproken. Ik zal

hetzelfde doen

uons helpen en ons Metternich's ideeën mededee
len, dan zullen wij altijd bereid zijn, onze diepste dank
baarheid te t o o n e n. Maar zwijgt u en brengt u ons tot
vertwijfeling, dan zijn de gevolgen voor uw rekening
Een diplomaat, die aan den beschermenden rok band van

een vrouw over de grens sluipt, 't is onverkwikkelijk.
Wij weten, dat u waerdevol materiaal voor ons heeft
wij weten, dat u in Berlijn bij den minister is ge-

HiJ floot tusschen zijn tanden. „Aha'
En dat
alles voor de goede zaak! Daarvoor beult men paarden
af en breekt in een hotelkamer in. Alles voor de goede
zaak. demoiselle. Ik moet zeggen: er is een luchtje aa.-.
die goede zaak."
Ze maakte een bliksemsnelle beweging naar den achter haar hangenden mantel.
..Goed," zei ze. „U wilt geen schandaal en
u wilt
óók niet spreien Laten we u dan voor een andere keus

"

—

stellen."
Het was nog donker in den wagen, maar de aanbrekende schemering deed Bathurst toch zien, dat er een

■*
schande." vervolgde de item. „Zu'X een
.even
een leven van enkel leugen en bedrog."
Daa- klonk plotseling een andert stem in den wagen.
Dat was haar eigen stem. Zij ze;:
..Spreekt u niet over leugen en bedrog. Was de
manier waarop u over de grens kwam, geen bedrog?"
„Ja. dat was bedrog, maar het was een amusant
bedrog, demoiselle, een bedrog «-.-.armee ik niemand
schade deed. Ovei dat bedrog
nog gelachen worden.
V, d;e mij moest bespionneo: r n en uithooren. Juist ü
bracht mtj veilig over de grens. Ik moet u
daar eigenlijk nog voor bedanken."
Plotseling werden haar gedachten weer helder. Er
bestond nu geen twijfel meer wie er naast haar zat. En
hij was slimmer geweest dan zij! Een stille woede kwam
haar op.
■ o „O,
lat u dat pistool hebt weggegooid!" zei ze met
opeengeklemde tanden.
„Ja
de mijne had u onschadelijk gemaakt, niet
**"

—

—

„Juist. Ik neem geen blad meer voor den mond. Ik
pistool op hem gericht werd.
zeg u nu ronduit, dat het tUSSCIMtB ons op leven en dood
„Kinderachtig!" riep hü en op hetzelfde oogenblik gaat. Op mededoogen behoeft u niet meer te rekenen.
voelde ze een krampende pijn in haar pols. Ze liet het W ij zijn de baas in dit land. Ik denk niet dat u uw
wapen los.
Hij greep het. maakte kalm het portierraampje

open

en wierp het naar buiten.
Daarna sloot h(j het raampje weer en zei nogmaals:

„Kinderachtig!"
De pijn in haar pols verdween, alleen een gevoel van
h uk. als wat er een band om achtergebleven, merkte
ze nog
Wist ze wat er met haar gebeurd was?
Als

van

heel

ver hoorde ze een stem

tegen

haar

spreke-!. Was z ij dat. die hier in een reiskoets door een
de Bussin Böboryonbekend land reed? Wie was zij
<\r\ tilt Rostow? Of de zangeres Tiana Kuscml. Was zij
lat geweest, die het geest Irif'ige applaus van een volle
zaal had Ingedronken als een uitgedanst mensch koele
—

"

•

t

>n<j;i besclif rmcl-ngrn te verslinden, zei
de gier.

I Wilt

,.lk ben geen regecrend vorst. Ik kan geen bondgenootschappen sluiten, demoiselle."
..Luistert u toch'" Ze stootte haar woorden in steeds
toenemende opwinding uit. „Het gaat om een samenzwering van invloedrijke personen tegen
Napoleon
Wij hebben uw hulp dringend noodig, want wij willen
ook onze helpers in Oostenrijk hebben. Wij weten, dat
u met berichten van graaf Metternich op weg is naar
BW vaderland. Hier zijn wij op neutralen bodem! Wij
zijn oprecht jegens u en dat kunt u ook jegens ons zijn.'
Er kwam geen antwoord Na een tijdje hoorde zij een
geluid. Hij geeuwde ..Demoiselle," zei hij, „het is nie.
zeer hoffelijk, maar wilt u mij toestaan wat te slapen '
Ik ben erg moe. En dat bent u misschien ook
„U wilt mij geen antwoord geven"" riep ze verontwaardigd „Weet ge wel. dat wij u kunnen dwingen
Voor ons geldt alleen het doel. Als u ons niet ge
looven en helpen wilt. zullen wij u misschien dwingen
Wij zijn vertwijfelde menschen!"
..Mag ik eerlijk zijn. demoiselle?"

kunnen springen."
Ze maakte een beweging van schrik.
„Zou u zich óók vervelen,"
vroeg ze scherp, „als
„Dat was een fout. demoiselle. Ik zag het dadelijk,
Londen over de avonturen van een zekeren gezant
toen ik bij den wagen kwam. De scharnieren der porin Weenen spreekt?"
tieren zitten aan de voorzijde De deur kan dus niet
..Laten wij nu maar zwijgen." zei hij koel.
dichtgeslagen zijn U had haar moeten openlaten Ik
„Neen. laten wij niet zwijgen. Want er zal spoedig
over het belachelijke optreden van een Engelsch diplo.Ik dank u. lord Bsthurst
maat gesproken worden, die een dame een portret af„Tot uw 'dienst, demoiselle
Ik weet helaas uw handig maakte om haar daarna te volgen, wafr ze ook
l'ieett gaat Het zal aangenaam zijn voor lady Bathtirst"
, Boborvï-'in
„Laat u mijn vrouw buiten uw minderwaardig spel"
..Hm Ik betwijfel het. maar het kan mij ook niet sche
iep hh kwaad
!en De heeie cumedie is mij onverschillig."
„Dat zullen wij juist niet doen Wij zullen haar veei
„Jammer, voor uw land zoowel als voor de goede belangrijke berichten doen toekomen over
de avonturen
/aak."
van haar man op reis
~U onderschat mij werkelijk.
Zijn stem was weer kalm. toen hij antwoordde:
„O, neen.
dat doe Ik It iC t D-> persoon van lord
„Waarom zegt u niet ronduit, dat u mij met een
Rathurst is van onschatbaar belang voor de goede zaak
schandaal dreigt' Het li niet anders dan
chantage
„Welke goede zaak?"
Doch ge vergist u, lk weet niet», dat voor u van
„De zaak van den vrede!" Het was of zij zich op- belang kan zijn en a 1 s ik lets wist, zou
lk het u ni t
wond. „Het is dc waarheid! Ik ben Russin en heet 80- zeggen."
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door F. ROTHGIESSER.

de
maar daarmee raakte hy
jakhals; die eveneens had staan toekijken. De Jakhals werd getaakt aan zijn
poot en kon dus niet meer vluchten; en
hij werd gevangen genomen.
En zo onderging hij dus de gevolgen
[van zijn eigen boosaardigheid.
De kraai Aroengkani en de gazel leef-

<

poststation menschen zou zenden om met den wagen te borykin. Het is een ongehoord toeval, dat wij op denhelpen. Daarna stapte hij in zijn eigen wagen. Zijn zelfden tijd reizen. Ik wilde u in Berlijn treffen U
u
koetsier bracht voorzichtig zijn zes paarden voorbij de moet ons helpen. Onze bondgenoot zijn tegen.
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Slotnoteeringen.

14 Dec.
■

gestorven was en maakte de strikken
los. De kraal, die alles vanuit een boom
gevolgd had. begon nu luid te schreeuwen en zonder aarzelen sprong de gazel
op en vluchtte weg.

I

teugen water?
Was z ij dat geweest? Ze
gers over haar pols.
~U moes; u schamen." zei
Intrige» In te laten.
Ja, zij was het toch

Igemeene

wreef zach' met haar vln-

stem. „om u met zulke
Een vrouwf'
geweest, die da menschen

de

vaderland nog zult terugzien." Ze had nu alle zelfbeheerschmg verloren.
„Ach!" zei hij. ~Ik z*l zoo vrij zijn, u in het. eerste
dorp, dat wij bereiken, uit mijn wagen te zetten.
ik
'iet niet nü reeds doe. hebt u te danken aan het feit dat
l) een vrouw bert.
Dan kun; u zieke tantes gaan
bezoeken en inbreken zoo.ccl u wilt. En ik zal 'evens
:e vrijheid nemen, mij in Perlebeig van een escorte te
voorz.en. Als de autoriteiten mij dat niet willen geven,
zal ik er een huren Ik wensch niet opnieuw door
e
hinderlijke individuen te worden lastig gevallen"
„TJ bent dus nog laf ook."
„U kunt het noemen zooali u wilt. Ik moet zoo snel
mogelijk mijn bestemming bereiken Ais er elementen
z<jn. die zich daartegen verzetten, zal ik mij daaregen
oeschermen."

Dat

—

(Wordt vervolgd).

Zondag 15 December 1940

MIDDLE WEST CORPOR.
DECLAREERT DIVIDEND.
betrokken
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Administratie-

Beur».
omzet

(1000 sh

13 Dec.
1 1 Dcc

van .S 0.-3 heeft

dividend

MO

Verhand

Hooger

1 fand»

—

—

850
684

300

Lager

423
200

219
266

,.

—

—

—

-

op 2 Decem1910 aan .i.ii.dccllinuders. die op
15 Kovefaber MN m §t i ken der
Vlaai li.ippij zijn ingeschreven.
Dit is het eerste dividend dat door
de Miildle W est
oi-pot ation is
be-

wordt, voor uitbetaling
van eventueel nog ongedekte gedeelten
der schaden aan te wenden.
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York.
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m:\v VORK. 1 I Dm.
Ook
week
das;
den
der
op
laatstee
kon de handel op dc New Yorksehe effecten benra slechts met
moeite op gang komen. Het
koersbecld was verdeeld, doch
de meeste fondsen konden zich
goed handhaven.
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Redenaar-spreker ln het openhaar zijn Is

een

&

eerst

we

le

-

vember 1941. tegen

schade

aan onroerende goederen.
Nu de toekenning van schadeloosstelling van Rijkswege is vastgekoppeld

teekent de vernieling van iemands huis
niet alleen, dat een zekere waarde verloren is gegaan, maar ontstaat voor

100 Tot

1 Mei 1941

van het besluit op dit bedraagt de koers van aflossing 110.
maar naDr verluidt, zal de maatschappij
de nog uitstaande 5% r
debentures op
Overige
den
1 November 1341 aflossen tegen
slotte moge nog in herinnering aflossir.gskoers van 100.
■ br
Wat betreft het verkrijgen van nieu-

se een wijziging
punt overwegen.

schaden.

TEN"

\

•

is

wegingen

bekostigen.
Wel is waar is de mogelijkheid open-

nieuwbouw te

Eietn

aldus besluit de heer
het niet alleen MM

—

dat

—

\Ol ensta.indc over-

uit

eigenaars van kostbare

gelaten de t.z.t te verkrijgen vergunning

tot herbouw met het daaraan verbonden
recht op uitkeering aan ander?en (heroepshouwers) over te dragen, doch ook
dit zal zeker offers kosten. Deze bijkomstige rege!in<*zal trouwens velen de een

ï er/ani'-lingen

e.d., maar zeer zeker ook voor vrijwel
iedereen doel heeft, een nndeslverze.
keiin;? e «luiten als .ia ii uil iii tt op de

schattingen zal
het totale bouwprogramma van het Bell
System in 1941 meer dan $ 400 millioen

Volgens

de voorloopigc

vereischen

JAARVERSLAGEN.

sI'KKKM AUkfcN

Hypotheken.
IS men niet verzekerd en wil men toch
■ tot herbouw overgaan zonder over li-

LONDEN.

bestaande hypotheken bevoorrecht moe- Milaan
ten w orden. Ook voor houders dier oude
hypotheken kan het derhalve van vee! Itoedap
nut zijn een bedrag uit mo'.estverzekering

—

19.50

IDSO

2050

Mexico

—

Borrhay

20 50

18
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alle risico's

niet

ten

volle te

d'-kken zijn. meenen e. ij te moeten adviscereu. de MOftt TTOaT ÉOM doelt-in-
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WAT

sen,
tatis

den bestaande laauiU nou wat te verhmigen. Des-ondanks kun nu ren divi-

513
t nominaal

515 —, Banuk.
99.80 100 20 officieel.
I 40.50 officieel.

Athene

ven.

Inboedels

s'r
waarvan
reeds 3'r ad interim betaald is. g«de.
t lureerd worden.
dend

—

—

—

enz.
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Het

BERLIJN.
BERLIJN.
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t):t.c:ee;«

soorten en bankpapier.

EngeUcb*

tl

en

noteerlr.g

geld-

MET

Nederlandsche gulden»
Zwit-ersche (hooge waarde)..
idem 100 frs en lager
\Vls«. Kr».

Cairo

B Airea

Brussel

14 Dec.
9 89-9 91
0 584-0 588

39 96-4.0 02

I
Japan

'■

|

Joeg os1.

Canada

57.73-57 97
14 Dec.
0 5»5-0 5*7
5 604-5.616

2.096-2-102

Athene

Adam
Iran
ItaliC

Praag
2.058-2.062
32 I]
B
132 57-132 83 Istanboel 1.978-19*2
L'ru#uay 0 984-0 986
14.59-14 61
-

—

logsschadeverzekering Maat cc happij
het als een speciale verdienste

van het door hen ontworpen systeem
van schadeuitkeerinp per halfjaar of per
kwartaal beschouwd, dat de getroffen
verzekerden zoo spoedig mogelijk aan
contanten worden geholpen om. zij het
desnoods ten deele, de schade te kunnen
dekken.

Nieuw

zwaartepunt.

P\ll doeltreffendheid der

■

verzekering

wordt nu alleen ten voll" bereikt
hij dekking tegen herbouwwaarde voor

opstallen

en

tegen

volledige

vcrvun-

gingsw .-larde \onr ntcrende goederen.
De 0.0.M. heeft rl.-i.-irotn \nor hare pet

1
lanimri iniM.nidc nieuwe k.is he|>a:ild. dat alle hij hanr gesloten ver/e-ket in < ti IMCfcl worden tegen een dier
w.É.irden te zijn gesloten.

Zelfs al is het

polisbedrag niet op deze
waarde gebaseerd, dan nog is dit in he
belang der verzekerden, daar bij de gedeeltelijke verzekering, die dan blijkt,
een evenredig deel van de meerdere
schade boven de Rijksbijdrage kan worden vergoed. De deelnemers echter, die
hun principe consequent willen doorvoe
ren, zullen zeker tot verhooging der
zekerde bedragen overgaan, ook al.

ver
om

dat dank zij de Staatsregeling de kan'
grooi is. dat eventueel op te leggen om
sLigiieffingen

geheel of ten der-Ie wor

Belemmering.
IN dr verband zij he! mij toegestaan

*op

een enkel punt critiek op de
«taatsregeling en
uw beschouwing
daarover te oefenen. Het is nl. naar
mijn meening niet Juist, dat de molest-

Registratie

omzetten

ter beurze.

Beursindexcijfer De Telegraaf.
totaal indexcijfer pei ultimo December
1934 119 39
1931 114 69
1937 228 49
1932 115 18
1935 151 13
1938 226 93
1036 239 55
1939 175 01
1933 127.28
Idem: 2.lan 1 Fbr 1 Mrt
1 Apr. 1 Mei
1939
226.95 209 4 1 216.66 197 34 194 06
1940
173 93 171 75 171 01 172 89 159 02
1 Sent.
1 Oct.
1 Nov
1 Dcc
1039
102 27
164 16
177
178 08
1940
196 21
224 15
ISS 02
214.89
'ndu H. en Cul- o.e
uaium Touai
Datum
, nün
s(rie
Verk (uren
9 Me! 156 41 151.56 107 31 198 07 194
9 Dcc 233 57 223 02 165 47 301 20 273.25
10 Dec. 232.73 223.18 164.19 293.35 269.63
11 Dec. 230.3! 22! S 9 161.4] 294 75 268 00
12 Dec. 228 45 219.74 159 41 293 40 267.12
13 Dec. 229.45 220 97 160.72 295 05 271 12
14 Dec. 231 34 222.15 !i.1.75 297 32 271 75
—
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—

&

—
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zigd en als volgt vastgesteld:

De dagelijksche noteering van de koersen van aan- en verkoop der fondsen,
voor zoover
ingevolge artikel 3 der
Beurswet 1914 in de prijscourant opgenomen, en de rentekoers voor daggeldleeningen en prolongatiën worden, zoo-
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oven, Zevenhuizen.

dat de omzetten vier warenhuizen in de ep
7 December geëindigde week 5% groo'e.*
zijn geweest dan ln de overeenkomstige
week van het vorig jaar. zonder uitwerking

vraagt actieve
assurantie-bezorgers

bleef. Public utilit.es waren prijs-

■
remeene

Vi

40%

Air Reduction Corp
42
Allied Chem. &D\ e 163%
American Can Comp ST 1 r
Am. Car &. Foundry 30%
Am. Radiator & S.S.
8%
Americ. Rolling Mill 3:.%
4:,
Am. Smelting & Ret
Am. Sugar Refining 3 4
Am. Teleph. & Tel. 107%
Am. Tobacco Co. B. Kn,
Am. Water Works
7 1
Anaconda Copper M
27',
Atcb. Top. &S. Fé
17%
Baldwin Locomntivt 17%

186

1
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—'

ST' 3

%

—

2fi%
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Reflectanten

88%
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37%
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■>%

48%

worden verzocht
richten
tot het
•chriftelijk
Hoofdkantoor te Sneek.
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7rj' a

22%
12%

Ward
National Biscuit Co.
Montgomery

N. Y. Centr. Railw.

Radio Corp. of Am.
Company
Reading

37%
l v,

17

Norf. & WesL Railw.
North. Am. Aviation
N'orth American Co.
North. Pacific Railw.
Packard Motor Corp.
Paramount Pictures
Pennsylvania Railr.
Procter & Gamble
Public Service N. J.
Incorpor.
Pullman
Pure Oil Company

25%

'2S\
37%

210

:

17%
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16%

16*4
6%
3%
10%
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22%

22%
95%
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weest.
Dalml M
derlijk, eveneens opgave doen.
Anl
Leden, die een verkooporder geven
leder lid is verplicht elk onderzoek, DedlAnsl
B
aan een medelid (hoekman of beurs- dat het bestuur van de Vereeniging voor D Erdöl.
rommissionnalr) en dus niet zelf de af- dm Effectenhandel te dezer zake noo- D Llnol.
ORBahn
faire ter beurze doen, moeten ingevolge dig mocht oordeclen, toe te staan."
Reichsb.
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ROTTERDAM
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Mathenesserlaan 236

L. Vijverberg 1 1

DEVIEZENVERORDENING 1940
Behandeling als DEVIEZENBANK van alle aanvragen
voer vergunningen bij het Deviezeninstituut.

OPEN GAAN.i

I

Verschaffing van alle nlichtingen op dit gebied.
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IKloeckn
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N' Lloyd 104
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Wlnt.h.
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Z.Waldh 178% 17714
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10—3 uur. tel. 27277
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v i'
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STICHTING

f DIE FLEDERMAUS

OPERETTE VAN JOHANN BTRAVSB.
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Regie Atbert van Dalsurn

~DE ROODE ZAKDOEK"
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Detroit Edison Co. in
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Dupont de Nemours 10414 164%
Eastman Kodak Cy.
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Gen. Electric Corp. 33%
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General Foods Corp. 36
General Motors Crp
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18% 1?%
iludson Motor Corp.
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r 8 55
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vertegenwoordiger te worden
aangesteld voor het aanbrengen van
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om op gunstige proviiievoorwaarden alt
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HES

MOLEST-VERZEKERING MAATSCHAPPIJ

Sears Roebuck & Co.
is
in de op 13 de- Shell Union Oil Corp. 11%
Kaar wij vernemen,
zer gehouden spoedeischende buitenge- Socony Vacuüm Oil
s
wone algemeene vergadering van aan- South. Pacific Railw.
Rallway
Southern
deelhouders der
Van Heel A Co. te
Stand. Brands Inc.
6%
Coes, besloten tot dc ontbinding der venOil Co (NJ.)
Stand.
nootschap.
Tot liquidateuren werden henoemd de Texas Gulf Sulphur 36%
Fox Film
G%
herren A. J. en mr. A. L. \V. van Heel Tw. Cent.
&
Carbon
Un.
Carb.
te Goes.
Railr.
77%
De overdracht van het bedrijf aan de Union Pacific
Crp.
Aireraft
United
Incasso Bank N.V., die, zoonis men weet.
1%
ten kantore van Van Heel & Co. N.V. United Corporation
Comp.
United
Fruit
68%
een bijkantoor heeft geopend, werd door
ü. S. Industrlal Alc. 22%
de vergadering goedgekeurd.
Rubber Comp. 23%
de
Het ligt in
bedoeling van liquidateu- U.S.
Corp. gew. 63%
U.S.
Steel
ren, om zoo spoedig mogelijk over te
gaan tot een eerste uitkeering van 100% U. S. Steel prefer. 128%
Western Union Tel. 20%
op de aandeelen.
Westinghouse Elec. 3(0%
Woolworth & Comp. 32%

dra de beurs daartoe zal zijn heropend,
opgemaakt op de wijze, voorgeschreven
bii de statuten en reglementen der verTELS & CO’S HANDEL MIJ.
eeniging, met dien verstande, dat ieder,
oevoegd tot het doen van affaires ter
In de buitengewone algemene verga
beurze, verplicht is dagelijks het door
dering van L E. Tels & Co's Handel
hem ter beurze in elk fonds verkochte Maatschappij,
welke op 15 December te
bedrag op te gaven.
Amsterdam werd gehouden, is den heeIn verband hiermede heef; het bestuur ren H. A. Te 1 s en H Hoedemaker
der Vereeniging voor den Effectenhandel op
de meest eivolle wijze ontslag vereen nieuw artikel 3 a toegevoegd aan leend onder dankbetuiging voor de vele
het Reglement voor den Effectenhandel, diensten, die zij in hun functies
resp
luidende als volgt:
al.s commissaris en als directeur
aan
„Ten aanzien van alle affaires ter
vennootschap hebben bewezen.
de
beurze moet het verkoopende Ud aan de
In hun plaats werden benoemd: tot
daartoe door de vereeniging aangewecommissaris mr IJ. J. H. v. d M e u 1 e n
zen geëmployeerden opgave doen van
en tot directeur de heer J. D. dc Vishet bedrag der door hem verkochte stukdie 17 jaar aan de vennootken, en wel voor elk fonds afzonderlijk, ser Smits,
schap verbonden is. laatstelijk als agent
zonder dat van zijn opgave eventueele
te Soerabaja.
!<oopen In het betreffende fonds in mindering mogen worden gebracht.
Leden, die in hetzelfde fonds voor nietleden zoowel koop- als verkooporders lid 1 van dit artikel geen omzetopgave
hebben uit te voeren en voor zoover m> doen. De opgave wordt in dit gevai door
•„'eli.ik deze orders compenseeren. moeten .'Jen hoekman oi hcurscommissionnair
van het bedrag der aldus gecompenseer- gedaan, ook indien deze zelf de kooper
de orders, en wel voor elk fonds afzon- van alle of een deel der stukken is ge-

RKT «IMM

mm

[

Republic Steel Corp.
Reynolds Tobacco B.

—

CONSI'MFTIEMELK IN

MM

1

33%

Het eerste lid van art. 12 der Beursvoorschnften 1940 is
zooals gemeld
in ons Avondblad van 12 dezer
gewij-
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Tel-index

VAN HEEL

.

•

:,

57.73-57.97

oiul-rling te dragen.

DE
hebben

f— IU).

132.73 133 27

BINNENLAND.

van de Onderlinge Oor-

bedraagt f 2T«.'<7l

winsts.ddo

....

—

oprichters

).

4 51-4 56

lager

(

Spoedige hulp.

j.

(v.

I

het een en ander is geenszins
38 42-38.50
2.498-2.502
N. Vork
critiek
op de staatsregeling bedoeld. Integendeel, o.i. verdienen de samenstellers all?n lof voor het uit overBRUSSEL.
heidsoogpunt zeer juiste standpunt, dat Mtd.lt.) 14/12 13/12
14/12 13/12
in de regeling tot uitdrukking komt.
Lorden 12 37* 11.37* i Adam 331.75 331.75
lets anders. is, dat de particulier, die
Zürtch 14157J14457*
12 50 12.50
Partls
250
N Vork
Berlijn 250
er iets voor over heeft, er zeer goed
625
Wabel
6.25
Milaan 32 75 32 75
Imi doet zich niet anderen vrijwillig
aaneen te sluiten om het deel van êc
si linde of van de noodzakelijke
nieerdat
nogmaals zeer iet-echt
—door den Staat niet vergoed wordt,
—

van 7'■-■'>

14 Dcc

koopmansgoederen, enz. geldt mumutandis hetzelfde.

Staatsregeling.

■

»

Ihiar

:

aaltgenoinen.

|

"

quide middelen te beschikken, dan zullen nieuwe hypotheken moeten worden
opgenomen, die volgens de Rijksregeling
ir. verschillende opzichten hoven de oude

Hohn. r.i.i.

hcdi ii\ighcid

\

tl2',

v. Parkhotel.

vrij,» vuist *|>r<>k<>i9

in de «taalindustrie womt de komende «eek. Voor
lu i L'c lii d v;;n rittslinigli wordt de/e
op !l(i r r (v. w. fWfr), voor de otneenr: umm Votiiigstim n op 92 I "V (v. w.

ming

SI.Dï

13 Dec.

It Dec.

voor

staul-

•

bod.

de verzekering van inboedels aangaat geldt ook hiervoor, dat de getroffen eigenaar liefst zoo spoedig mogelijk weer in het bezit zal zijn van huisraad, kleeding. enz. van ongeveer de setoren hoedanigheid van het verlorene. Zelfs
al nemen we een oogenblik aan. dat ri.
prijzen sedert 9 Mei niet gestegen zijn
(en is het niet bekend, dat bijv. meubels
reeds meer dan M% duurder zijn?) dan
r.og kost de volledige nieuwaanschaf veel
en veel meer dan wat als waarde van den
gebruikten inboedel op 9 Mei mag gelden. En op deze laatste waarde is de
schaal van vergoedingen in verband met
de huurwaarde opgetwijfeld mede gebaseerd.
Voor industrieele- en handelsinventaris-

der

de bovenstad

I

Officieele publicat'e van hei departemenl
Landbouw en Visscherij.

agent of

VER. INDISTRIEËN
„ROTTERDAM”.

WISSELMARKT

&

daalden

algemeen

1 iets in k.' rs. ondank* de ra-

rican Telephone & Telegraph in 1941 is
het zeker, dat een uitgifte van nieuwe
aandeelen niet overwogen wordt. Naar
aangenomen wordt, zal de maatschappij
met emissie van debentures groot S 50
tot S 10" millioen aan de markt komen.

\

(

Hilkshijiliusen.

GELD-

te verkrijgen, waarmede zij eventueel
hunne leening kunnen verhoogen om
herbouw van het onderpand mogelijk te
maken zonder in rangorde op te schui-

hit

Over

«lllfli

we middelen voor de financiering van
het groote uitbreidingsplan van de Ame-

De conclusie

totooc. hi

p

waartoe

j

Onroerend goed.
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ber

Rijksregeling zou komen, waardoor zij vangsten S 501.578 overeenkomend m-1
behalve hun aandeel in de door de ver- $ 0.151 per aandeel tegen S 261.127 o:
u.u7:> per aandeel In hetzelfde kwa.
eeniging omgeslagen schaden nog bovendien als belastingbetaler in alle schaden :aal 11)39. Voor de negen maanden ein
.eUokken zouden worden.
.li gen de 30 Sep'ember 1910 bedroegen d.
De samenstellers van het besluit, die netto-ontvangsten
1.161.136 overeen
op zoo prijzenswaardig;- wijze met de mo- komend met S 0.351 per aandeel teg.:
ieslverzekeringeu blijken te willen sa- I 812.861 of S 0.245 per aandeel in de
getu.ge de dienaangaande neger, maanden eindigende 30 Septem
menwerken
hebben blijk[getroffen bepalingen
naar niet overwogen, dat bij het toch zewiens
eventueele schade beneden de
ker niet minder belangrijke systeem van
f 50.000 blijft, is het. behalve bij bezit
AMERICAN TEL. & TEL.
van schilderijen, verzamelingen, enz halfjaarskassen de deelnemers aan kasZooals bekend, heeft de American Tesen, die na het bekend worden der Rijksoverbodig om zich voor molest te u kken.
Telegraph reeds lang de modeze weten- lephone
worden,
gevormd
regeling
Het zij mij vergund een gchoel ander
gelijkheden
bestudeerd van de nieuwe
hebben.
Wanneer
<ie
wél
deelneantwoord te geven: ..Voor vrijwel ieder schap
financiering en de herfinanciering van
een kan het sluiten van een molestverze mers voor zoo groot mogelijke dekking
deel van dc uitstaande schuld. Wat
wat zij boven de staatsuitkeering
kering nut hebben" en daaraan de vol van
betreft
de herfinanciering heeft dc maati.ien
verzekeren
zeker
een
n
bedrag per
gende motiveer: ng toe te voegen.
halfjaar als max.mum over hebben, dan schappij voorbereidingen getroffen voor
[is niet in te zien waarom hun dat ver- de vervanging van S 95 millioen 5 1 '
debentures 1943. vervallende op 1 Nohinderd moet worden.
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AGENDA.
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hinderd worden het deel van de omsiagheffingen, dat uit Kijksbedrijven

Ooe

deren
188 7
168.7

industr
132 35

.0.19
20 14

ten lijnolie 41'.i.
LONDEN, 14 Dec.
Granen (alles cif
in sh. per lbs. bij partijen).
Tarwe:
Manitoba no. 1 ex. St. John»
Maait 33,9 eed.. No. 2 ld. Maart 32/9 ged.
OP li; r»,ü
MKTVI.KN. AMSTERDAM, \\ Dec.
Uosafé BI lbs. Jan.-Febr. 20 3 ged. ZuidAMSTERDAM.
Edele metalen onveranderd.
II u. Amsi,,,,
Australië' (bij ladingen Dei .-Jan. 28 (', ged.
Kffetten- en Commlsfciebauk
West Australië idem Dcc -Jan. 26,'0 ged.
Te- '
MKT.II.KV. BERLIJN, 14 Dec. ISlot).
M e 1 a 1 e n : Koper 74. Aluminium 133, idem
Mals: La Plata Jan. 12'3 ged. Zutd-Afr, 'l'U' enjti w.)
11
.
N«|
90 r, 137; Zilver Baren 35.50—38.50.
no
Dcc
Jan.
verk
ROTTERDAM.
u.
Kon.
17,2
Platte Witte
Ronde
,
Witte de Wltfastr, 33 a *
VlV.l.l.siiinKN. LONDEN, H Dec. Slot Gele no. 44 ld. 17 verk., no. 6 idem 17 verk Industrie.
tengew.).
ged.
Gerst:
La
Plata
O.
nee.-Jan
8/Slsal.
Air (Tang-Kenia» No 1 Fai|
De door de regeering vastgestelde verkoopAMERSFOORT.
11 Vi u. E. Kaack-,.
cif Dee. Febr 26
prijs voor den handel is voor alle soorten Fijne \ l«-«-*i4i\\ aren- en Coijscr\cnfat, ri(
OI.IKN BJj t'KTTKN. ; ONDEN, 14 Dec.
"I
Ten
kant. (huitenge'.i >.
.slot. Olie lm sh. per Cwt_). Door de regee- tarwe 43/-. voor alle soorten maïs 43/-. voor
anada 111 en La Plata 52
U ti btoom-CbocoUdc.
BREDA.
voor haver
ring vastgesielrle prijzen: Lijnolie loco 40 '-. gerst
Plata en Canada II 41/6.
caofabriek „Kn.-itt.-i".
Ten kant (|JJJ
Katoenolie Ksypt. Ruwe lo<-o 31
Raap La SCHEI
Stem- gew.J.
LAK. I ALCLTTA. 14 Dec.
clia Huv.e ii 3. Oer. loco 4(. 104. I'.-ilmpii ming
traag. Loco 28 1 waard, lev.: Der 29 :
olie te Liverpoot] 27
CaatoroUc le merken
loco 57
L'e melken loco 35-, Soyaolle waard. Jan 29 H waard.
'TE. CALCUTTA, 14 Dec.
Stemming
Oriënt in tanks R'dam 33
t'ut-oaolte Blan:
( al\.'
verk.. Jan.
Delft.
ke C'eylon en Straits sloom, 28' 14. Palmolie kalm. First Grade lev Dec 33
30 Dcc., Waterlngsch»,
Lighming
Dcc.
30
3536 verk.:
lev.:
verk.. Jan 1, Delft, 4 u. <pew.).
Lagos ir. \utcn £ 19 V dito Zachte le
Llver
30
verk.
Heybroek
&
pool £ \»\
Co. Handel
20 t»
Stem
RIBBEK. SINGAPORE, 14 Der
ten kant, Amsterdam. 3 u. (buitengew
OMEN. HULL, 14 Dcc slot.
Lijnolie
3SV-,
ming
kalm.
Lev.:
Dec.
39.
Jan.-Mrt.
loco 44/-.
CLK \iii\i.hoi:iM:.\ 16 niT~^
37' t .
AprilKatoenolie: KgvpL loco 31/14
Mark
70.36
(oud) 6.42
S.
I'MKOIKI
Och
>1,
MMKITI
LONDEN,
en/.
AAXYTEMXGEX I N VERBETEUIXGEX
14 Dec-.
Terpen töo. Amerik. loco 67
Ueiga
30.1432 Cech (nw.l 7^
Of M PBUS< Ol KANT.
item. tPrti» In «len vrilen handel)
Zwitserland 43.56
Dinar (oud) 343
GRANEN. LONDEN, 14 Dec. Slot —Olie
Obligaties:
Lire
9.87
Dinar (nw.i 403
iaden (In £ per toni. Lijnzaad I-a Plata Nat. Groivjbr.efbank '37 3%~ S3 gb.
l>ec.
Denemarken 36.40
11-'-s ge<!.. Lijnzaad Calctitta Dec-Jan
Turkije
Je
Aandeelen:
19'» g . Bombay Dec-Jan.
184 %., Raap Gouda Stearine Kaarsen p w.a. niet genot. Noorwegen . 42.S0
Lcwa
2^c
znad Toria
Dec-Jan, tfi*a g.. Castorzaad Ned. Gist- en Spiritus A. niet genoteerd.
Zweden . . . 44.85
Boißtaty
g.
Soyaboonen Dito eert. v. a. 406.
f>ec-Jan.
17\
Mandsj.
Der 15 g., Grondnoten Coiom. loco Hotterd. Droogdok A. 302H,
Tabaks Philips p.w.a. 40',i gb.
Door de regeerinfir vastgestelde prijzen.
Paramount Plctures 1ste k. lOUgb— \ zl,
Lijnkoeken
landen 8 pet. loco 11 *4.
2e k. 10>i gb—11/1G.
11 December
Januari 1940 100
Bombay 31» pet loco 11 ■« .
Actieve Fondsen:
9 Mei 1910
12 December
9! 7
ff
De door de reseermit vastgestelde cif-ver- Am. Car & Foundry Ce k.
3313/16.
Gem. October 141.1
13 December
koopprys voor den handel ls voor alle soor Ver. Vorst. Cuituur
6e k. 130 gb.
14 December iiSj
Gem Nov.
153 0
—

kantoor is bericht oniv;ingeii dat de
p hare aanMiddle West ('mpoiati

Als aanvulling op de
Ten aanzien van hen. die reeds deelRijksbijdragen heeft nemer
zijn in molestonderlingen, die
volguis het systeem van één kas voor
verzekering voor vrij- den
gcheelen ooi logsduur werken, is de
wM juist; deze deelnemers wiswel iedereen doel. regeling
ten bij hunne toetreding niet, dat er

DE

het

13 Dcc 27 85
11 Dec. 27.55

GOEDERENMARKT.

SO

Utillt

Tweede Blad.

:

Door

vereenigingen zonder onderscheid ingevolge artikel 18 van het besluit ver-

heer F. E. Evers, administrateur
der Onderlinge Ooiiogssdiadeverzekering Maatschappij ;e 's-Gravenhage.
schrijft ons het volgende:
In het artikel, onder bovenstaand opschrift voorkomend in uu- Avondblad
van Donderdag 12 dezer, stelt u aan Le'
slot van uw beschouwingen de vraag:
„Is het nog wel noodig om een molestverzekering te sluiten?" En uw antwoord luidt in het kort: „Voor ieder,

10

20

Sporen

—

I

HEEFT MOLESTVERZEKERING NOG ZIN?
Standpunt van den
heer F.E. Evers.

INDEXCIJFERS
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STAHSSCHOUWBOIG
NV. Hot

Kadert Tooneel. Dir. Cor v.
HEDEN 2.— IT. EN 7.30

d
l

I.ugt Melser!.

lIK VRIENDIN VAN
ALLEN EN NIEMAND
Blllspel van DB STt>.FANI.
Pr. 1 2.50 tot I 0.50.
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Pr. 30
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EEN JUWELIERGE IANLCHMST S

Distributie-perikelen Elken

ENDAAROM:

/"\PXIEI"vY ontvingen wij vele vragen uit het rijk van de vele
bonnen. Hieronder volgen er eenige, welke van meer
algemeen belang zijn, met de antw oorden er op:

Oud-goud inleveren bij
aankoopen.

naar

slag tcxticlkaartt

VLEESCHBON-MOEILIJK-

-

te beVele vragen hebben,
grijpen is, betrekking op de vleesch-

'distributie.

BEWEES HET.

BOTER, MARGARINE

HALFOM.

HET

is een bekend verschijnsel, dat
verschillende zomervogels, die in
ons land tot broeden komen, een lange
reeks van jaren elk voorjaar weer
terugkeeren naar het oude broedgebied
rn zelfs naar het oude nest, on
daar weer opnieuw te gaan nestelen. In
meerdere gevallen kwam dat wetenschappelijk vast te staan door middel
van het ringexperiment. waarbij de vo-

Het «as een voordeelij; zaakje, dat allerw. ejen beoefenaars vond. De reirende upkoopers hadden een mooi
trucje

—

gen bons. Dit komt mij onrechtvaaranderen hebben wel
de volle 20 % ontvóór
October
1
Antwoord: Dit kan alleen op vangen. Had hij mij het restant niet
medisch attest geschieden.
zonder bon kunnen leveren?
Antwoord: U vergist zich. Dit
is niet onrechtvaardig. Immers, van
uw kaart moeten, na opgave van uw
Vraag: Daar het mij financieel voorraad, toch minder bons afgeknipt
niet mogelijk was. van de verstrekte zijn dan van degenen, die wel de
tritielkaart gebruik te maken, terwijl volle 20 % voorraad gehad hebben.
dit in het voorjaar wel het geval zal
zijn, wilde ik weten, of de textiel-

..Hen gulden voor een rent' Voor 1 ei. jrewirht aan
goud betaalden zij f 1. Maar één rent weegt eirra 2
ttam en de prijs had het dubbele moeten rijn. Van al
dat oud goud was.

r

In normale tijden was deze aanvulling
normaal als die van ander."
artikelen. De handel in edele metalen
in baren enz. kon ten allen tijde in de
behoefte van de fabrikanten, de goudsmeden, de juweliers, het publiek voorden. Van de enorme productie van de
geheele wereld,
jaarlijks in duizenden
Wo*a loopend, kon dat deel. dat voor

al-veer even

En

de voorziening in die behoefwas des te meer verzekerd, omdat er. ditmaal in tegenstelling met de
meeste andere artikelen, nog een andere
h r <n was.
dan die van het „nieuwe", ui:
erts gewonnen edele metaal. En wel die
van de onvergankelijke grondstof waar
wt het sieraad is samengesteld.
Di
"loge als zoodanig, als bijou, als siervoorwerp, op den duur achteruitgaan,
onooglijk en verbroken worden, het
"letaal blijft. Het verdwijnt in een
doosje ln een dameshureautje. in een
hoekje van een brandkast, in een vakje
van een safe. maar het gaat niet geheel
en al te niet. En te eeniger tijd komt he
critlach 002. dat de waardeloosheid va'i
■ tleraaid. maar ook de waardevolhei 1
van hei metaa' ziet. of komt het mindem.ieilijke afscheid-nemen. komt de ver■e

''

LjET ls niet weinig, wat er op deze
M wijze bij den juwelier terugkeert
•et zóóveel, dat het een compensatie

ringetjes, de niet-merr-modieuzc broches

dat er in dit ..oud goud", zooals de vak-

I

en gezuiverd, goed bewerkbaar,

soms
et! <•■'.

staven, ten dienste te zijn

,

|
,

,

]

MEISIE HALVE DAGEN.

,

Vraag: Is een dienstmeisje voor

|

.

(

halve dagen, dat bij ons middageten
tielkaart loopt tot 1 Februari; daar- krijgt, niet verplicht, eens in den zoona komt de nieuwe. Of de oude nog veel tijd, b.v. eens in de vier weken,
geldig blijft. Is ons onbekend. In elk een boterbon mee te brengen?
geval lijkt het ons wel aan te beveAntwoord: Deze regeling is
len, nog bijtijds van de oude kaart goed.
gebruik te maken' (zie een regeling
met uw winkelier te treffen), daar
Vraag: Is de slager gerechtigd.
bij de nieuwe kaart misschien in de
regeling nog wijzigingen zullen ko- bij het kanpen van carbonade een bon
in te houden voor been* In carbonade
men.
is tegenwoordig at veel been gelaten.

DE CARBONADE.

TOESLAG TEXTIELKAART.
Antwoord:
grens,
nade wordt

Neen; voor carboom
niet nog apart een bon
Vraag: Wat is de
aanmerking te komen vopr een toe- voor been ingehouden.

I

smeltkroezen ingegaan. Zij hebben, evenals de tienmaal gerepareerde holle zegel,

,

KAART.
blijft.
Antwoord: De bestaande tex-

bij dient direct onderscheid gemaakt te
worden tusschen den handel in gebruikte, doch nog bruikbare sieraden, in occasions e.d., en den handel in het „ecnt
goud", waarin niet meer het voorwerp,

\

GELDIGHEID TEXTIEL-

kaart geldig

omsmelten tot haren de toekomst.

'

dig voor, want

•

van de goudsmederij. Als een aanvulling van het
direct uit de goudmijnen en eveneens
doch alleen het edele metaal den door- tot baren verwerkte goud. Een aanvul- ranties. En de juwelier moet dus die ters: „Wij maken er u
attent op. da: v. [geategea verbruik. Er ontstaat d
slag geeft. Tot aan den oorlogstoestand
ook wel stellen aan zijn koo- u vóór 31 December a.s. géén vergunvoorwaarde
van ons land toe werd die bedreven door
■
ning tot aankoop van goud (of zilven
een corps van opkoopers. waarvan vele maar een aanvulling, die eensdeels haa:
meer kunnen verleenen. Wij geven u

is

een

....

\

u
(a beid)

tegen een relatief klein

Geen

grand-

■

sieraad, we schreven 't reeds, zijn echter
■

I

■

aan de vaak verwonderde dienstbode of
mevrouw-zelf laconiek dc vraag stelden,
of ze „oud goud" te koop had. Zooals
een venter vraagt of er oude kranten te
koop zijn. Er waren er, die vooral het

platteland afreisden (volgens de

provin-

winkeliers „afstroopten"), soms
ciale
voorzien van doekjes, koralen kettingen,
nieuwe doublé en verzilverde artikelen,
imitatie-steenen en een soort ruilhandel
dreven tusschen oud goud en modieuzen
zoo laag mogelijk in te koopen of in te
ruilen, want uiteindelijk, d.w.z. bij het

inleveren aan hen. die het voor het smelten inkochten (juweliers, grossiers, fabrikanten, affineurs), was de prijs vrij
vast. Een prijs, die voor het algemeen
gangbare 14 karaats om en bij den gulden liep en nauwelijks met een paar een-:
ten

schommelde.

lang niet altijd welkom. Onzichtbare psychologisch oogpunt ten onzent evenrommel was er soms in de alliages, d? zeer erkend als elders. Bovendien zijn er
zuivering was moeilijk en soms onvoorhonderden in ons land in den handel en
maar de verhoudingen
deelig
en m de industrie en het handwerk vafl
vooral de concurrentie brarhten mede. het sieraad betrokken. Er wordt nu dan
dat dit goud hij leveranties aan de winook van hoogerhand „fijn goud" voor dc
keliers wel in ruil genomen moest industrie beschikbaar gesteld. Loyaal
beschikbaar gesteld; evenveel als in 't jaar
1939 verwerkt geworden is. Echter worden daarbij door 't Deviezenin«tituut, en
terecht, twee punten naar voren gebracht. Het eenc is voor de juweliers,
K TL' verlangen de fabrikanten en de die
oorlogsslachtoffers waren en luidt:
■
goudsmeden goud en zilver terug „Deze toewijzing van goud (of zilver)
van den juwelier. Zonder oud goud en wordt u uitsluitend verleend ter tege
moe:koming in de schade, welke u bij
oud zilver, meer als tegen wie h t dan
de oorlogshandelingen hebt moeten lijals tegenwaarde, liever geen leve- den". En het andere, voor de werkmeedesavoueeren getuigen van
—

Nu moet het.
'

Hn juist d.iariim zochten de opkoopers
naar een 7.00 laag inogelijken prijs en
waren zij immuun voor de verontwaardiging tan de bezitter* van het edele
metaal, die voor een gladden ring ot
voor een massieven zegelring eenderde
hetgeen zij als
hoorden bieden,
van
nieuw betaald hadden Zi| ontzenuwden
de redeiieeriits \an „Man, goud hlijlt
toch goud" met de drogreden, dat het
mithfl de winst van tien juwelier was.
arbeid
en
arbeidsloon negeerend. Zij
wisten, dat er succes te behalen was, als
er ook maar een spoortje verkoop-willigheid hij den particulier was.
Hun handigheid in het deprecieeren
van het voorwerp was buitengewoon.
Soldeer,
lichtheid, zelfs het door een
keur aangeduide gehalte werden aangevoerd. Op primitieve weegschaaltjes, die
zij zelf om hun lichtheid „goud-schaaltjes" durfden noemen, werd met op een
half of een heel gram gekeken
een verschil uitmakend van een halven
—

Tijs Wijs, de Torenwachter.

zeggen voor het

tegenwicht aan goud van een cent gaven zij een gulden. En de dorpsjuf-

\

u

mi

iW Me Stege-

is

tfn

aanvulling van dit
tnniiim <i|im gelaten: dr handel in het
..oude goud" «erd vrij gffisuftlS).
Die

honderdmaal zooveel te maken.
Zij vergaten, dat een cent circa twee
gram weegt en dat de waarde aan oud
goud van het centgewxht dus het dubbele had moeten zijn.
Veel, zeer veel is er op deze wijze:

n.

Ituc te vinden en werd gevangen: 1e
koolmees kon echter door de groote mazen van het kippengaas ontsnappen
Ik ontving toen een telefoontje, waarop ik den sperwer, een mannetje, in handen kon krijgen en ringen, waarop den
roofvogel weer ter plaatse de vrijheid
werd gegeven. De datum van het ringen,
alsmede de plaats en ook het nummer
van den ring werden opgegeven aan ons

«eni niet gevumUngemtrtté nn h am
distributiebepalingen oml-rworprn. Bij
fabrikanten en bij ni keiiers is er nu. ringstation
van het Natuur-Historisch
(los van een mogelijk voordeeltje, ge- Museum te Leiden en
nu eenige dagen
legen in
voordi'rliuen inkoop) een he- geleden ontving ik bericht, dat deze
hiM'fte aan oud goud. .?«. een noodzaak, sperwer op 28 November 1940 bij de
Oranjekom iWaterieidingduini. dus niet
wil de productie aan de vraag kunnen ver van de plaats,
waar hij vijf jaar gereWoo.
leden geringd werd, opnieuw bemachtigd

■

»

de sperwer langs de

voornamelijk

als

wintcrgast

voorkomt, en hier dus overwintert
ts
het aannemelijk, dat deze sperwer
al
sinds vijf jaren de wintermaanden op

ia i

f

werd. Daar

duinkust

Bentveld en Aerdenhout doorbracht.
JAN P STRIJBOS.
een sterk d:t nog niet. De situatie van den eenen
juwelier is nu eenmaal, zooals in elke
branche, anders dan die van zijn collega's. Ook zal de voorwaarde ten aanzien van de geregelde clientèle minder
streng gehandhaafd worden dan tegen85. Zoo'n kleine schurk.
over onbekende binnenvallcrs. MaarT zij
Mt niet overal, de voorwaarde i s er.
Kn het koopend publiek zal er rekening
PUTTFTiSHOEK. 14 Dcc
mee moeten houden, hoe moeilijk, welAls laatste van de Nederlandsche
goud-loozen
deze
voorde
suikerfabrielicht irriteerend
ken
heeft de Coöperatieve suikerook is Moeilijk
want waar ter wereld
fabriek en raffinaderij ..Piittershnck thans de campagne beëindigd Niettegenden gladden gouden verlovingsring hel
staande het oponthoud ten
ecvnlae van
■
de ramp. die de fabriek op 25
October jl.
rondgaande liefde zien. twee jonge mentrof. konden alle bieten worden verschen. dir trecn ander stukje goud hebben,dan een dasspeld en een broche en
een ringetje, waarvan zij niet scheiden
kunnen
waar halen zij de 6. 8, 10 gram
goud vandaan, die voor hun symbool vangrijk, zoowel in het ketelhuis, als in
het door brand vernielde deel
noodig zijn?
der raffinaderij. Doordrongen van het nationale
goed
dingt
op
is
intusschen
één
Er
faney-prijzen behoeven zij", die oudgoud belang voor de voedselvoorziening van
mensch en dier. werd zonder eenige aarDaarom behoeven zij het in geen geval zeling onmiddellijk begonnen met de opruimings en herstelwerkzaamheden Zoo
vas; te houden. Kr mogen wat schommelingen zijn, verhand houdend met een kon het gebeuren, dat. toen twee weken
iets hoogere inruilwaarde, ten slotte ls later de fabriek weder op volle Capaci■KfV begreep hij den geheelen toeleg
teit werkte, bezoekers zich ter plaatse
afvroegen waar nu wel het ongeval gevan den dwerg Die had hem wijn
beurd was Maar voor insiders lag
met het een of andere slaapmiddel te
ren wij den inkoop van oud goud? Met sedertdien ovei alles de schaduw van
het vasthouden door het publiek zijn de tragische gebeurtenis, waarbij zoodrinken gegeven om hem daardoor
noch de juweliers noch op den duur de veel medewerkers het leven lieten
onschadelijk te maken Maar Tijs was
In ronde cijfers zijn 270 millioen K G.
koopers gebaat! Keuze eerst en voorraad daarna zouden bij de juweliers te bieten verwerkt. Per dag werd hieruit
slimmer geweest. Hij had dien wijn
veel verminderen.
Hoe meer dus het geproduceerd ongeveer 625 000 K G suivoor alle zekerheid maar niet opgekoopend publiek mee werkt, hoe meer ker, terwijl in totaal tijdens deze camdronken; hij had gedaan alsof, om te
oude, uit de mode geraakte, om andere pagne aan
suiker in verschillende soorreden niet meer aantrekkelijke sieraden tct 395 000 zakken a 100 KG werden
zien wat Bolletje Bink ging uitvoe-

TWEEDUIZEND MAN
HADDEN WERK.

—

'

-

•

'

•

'::

'

—

"pUS had best trek in een goed
1 wijn. Hij liet zich een Hinken

glas

roemer vol schenken en zei: „Proost Bolletje, op je gezondheid en op die van
grooten

dokter

Asklepiosl"

—

..Dat zou ik ook zeggen.'' zei Bolletje.
..Welk een groot en geleerd mensch'
Heb je gezien, hoe hü mij in een
handomdraaien heeft beter gemaakt! 1
~'t Was een mirékel," zei Tijs en
hij zette den roemer met graagte aan
;ijn mond Bolletje liet zich ook niet
onbetuigd Na een paar minuten riep
Tijs plotseling, dat hij zich niet prettig voelde worden „Je nebt misschien
te veel gerookt." zei Bolletje bezorgd.
..Ga even op Je bed liggen."

"

—

goud

HTH[,

getegeaheM M

•

'ogeli

—

den

toe om „een gulden voor een cent" te

bieden. Dat wilde

P'

■

:

■'

'

.'<•-.

Dit laatste natuurlijk om zooveel m,<gelijk arbeid in het edele metaal te geven, productieven arbeid natuurlijk: een
kunstig voorwerp te maken!
D t er echter een stijeend tekort is, (en
dat II het merkwaardige verst h: n*.
hetwelk
wij reeds eerder belichtten i
komt voort uit de sterk gestegen vraag
naar hPt gouden sieraad. Om tal van rt
denen. Zucht naar bezit eenerzijds. Vermindering van uitgaven in andere richting in de tweede plaats.
Belangstelling van de zijde der bezetting voor ons mooie en degel
Nederlandsche gouden sieraad in de
derde plaat.*. Bij de juweliers is het dan
ook niet alleen des Zaterdags vol! Dt

vaste regel.

'

—

moeder

i 1

Krijgt MM a.s.
extra room, vet of eieren?
Vraag:

:

meerd"! Van die ongelijke bruine klompjes, van die gele baren en platen, worden de duizenden „gladde" ringen (verlovings- en trouwringen), worden de
P~ach:ig matgeslepen iapidés, de forsche
*e?eiringen. de ringen met de kleurige
halfedelstenen, de soepel schakelende
«-"n tanden en nog veel meer moois geBJMkt In dezen vorm gaat het van den
dat is het
Juwelier naar de koopers
doei: Dc omzet is minder snel dan bii
veie andere artikelen, de kans om „winteldochter" te worden ls grooter. maa

Na een week weten zij op een prin
elke eigenaardigheid van het broeddomicilie, elk kuiltje en elk heuveltje,
eik richeltje en alle planten, waaronder
Onk de sleehnulk hei i.iirt vi Ie w inzij zich bij naderend onraad kunnen verters achtereen het zelfde gebied.
schuilen of verstoppen.
Al die hebbelijkheden en eigenaardiggels gemerkt worden door een licht
aluminium
voetnngetje. Speciaal de heden van het terrein wurden in het gezwaluwen en de ooievaars le- heugen vastgelegd. Hieruit verklaren wij
verden daarvoor prachtige bewijzen.
dan nok het verschijnsel, dat jonge vaOok bleek, dat vogels na een langdugels Uier weer precies de plaats we'en
rig verblijf in het Zuidelijk gelegen wi.:terkwartier terugkeerden naar het plek- te inden, waar eens hun wieg stond en
je, waar zij den zomer te voren geboren rij het eerste levenslicht aansrhoua den.
werden, ten einde daar nu zelf een geOok het terugvinden van het winterzin te stichten en een nest te bouwen. domicihe wordt vaak
verklaard door die
Verschillende gecontroleerde gevallen onbegrijpelijke terreinkennis, welke
alstaan daarvan onomstooteüjk vast.
leen verkregen kan werden door een geHetzelfde verschijnsel zien wij ook bn heugen en door het
vastleggen van intal van wintergasten. Ook deze keeren
drukken. Dezer dagen kregen wij daarvaak elk jaar weer terug naar hun win- van weer
een aardig bewijs. Op een
terdomicilie. In het algemeen noemt men
Januaridag in 1935 verscheen er in den
het verschijnsel ..domicilievastheid". Zoo tuin van een
landhuis te Bentveld een
zien wij elk najaar op bepaalde plaatsen sperwer,
die de daar aanwezige koo>de slechtvalken terugkeeren. waar zij
meezen belaagde Bij deze jacht kwam de
dan het geheele winterhalfjaar zijn aan sperwer,
verblind door jachtyver, ongete treffen Ofschoon het in den regel niet lukkigerwijze terecht
in een kippenren,
te bewijzen valt. kunnen wij ons niet waarheen een
koolmees in doodsnood
losmaken van de overtuiging, dat het gevlucht was. De
daarvan stond
dezelfde exemplaren zijn. Dat was o.a. open. de sperwer deur
vloog naar binnen,
het geval met den jongen zeearend, die
doch wist de opening niet snel genoeg
regelmat.g zijn winterdomicilie betrok
op ..De Hooge Veluwe". Uit de bepaald;teekening van het veerenkleed meende
men te mogen concludeeren. dat het in
derdaad steeds dezelfde jonge zeearend wa«. In de meeste gevallen verkrijgen wij echter geen absolute zekerheid, dat wij steeds met denzelfden vogel
te maken te hebben
I

BRANDSTOFFEN.

—

den. Het bleef ter beschikking van den

Op een prik.

gissing zijn. Bij de geboorte-aangifte
krijgt men voor de baby de stamkaart plus algemeen bonboekje,
Vi Vraag: Mijn brandstof jenhandebrood-, H vet- en 'j vleeschkaart en laar heeft mij vóór 10 October niet
zc-eprantsoen. De moeder heeft gedu- het geheele rantsoen (20 % fan vorig
rende één maand recht op een extra- gebruik) kunnen afleveren. Hij wil
rantsoen brandstof.
nu. wel leveren, maar uitsluitend te-

DIT

.

kennissen te komen. Maar als de-

NIEUWE WERELDBURGER.

...

. .

Tevens leeren jonge vogels onder normale omstandigheden al heel spoedig Je
omgeving van het nest uitstekend kennen, vooral bij nestvliegers is dat opvallend. Deze milieu-kennis is van beslissenden invloed op het latere gedrag en
ook niet meer te verdringen door andere
indrukken. Het is opmetkelijk hoe jonge zilvermeeuwen reeds op zeer jeugdi
gen leeftijd precies den weg weten te
vinden in het broederf en in deze terreinkennis weer eiken dag vorderingen

zen er niet zijn, of ver af wonent Hoe
wij ook praten, de directrice geeft de
bons (behalve voor brood) niet af.
Waarom geen afgepast rantsoen meegegeven?
Uw moeilijkheden
Antwoord:
wij u toch temoeten
begrijpende,
werden
voor mijn
Vraag:
Mij
Voor enkele dagen kunleurstellen.
een
extra-rantdochtertje
pasgeboren
soen kolen en een vleesch- en boter- nen alleen broodbons worden gegeven. Bij vacantie van een week of
rantsoen geweigerd.
langer ook andere bons.
Dit
vermoet
een
Antwoord:

dat omEr bestaat echter hoop,
streeks Kerstmis de vleeschvoorziening weer In orde komt. aldus deelde
men ons van bevoegde zijde mede.

—

ls, tout court, :n de laatste weken
do
in menigen
juwelierswinkel,
kern van het discours
dat
tusschen
klant, dame of heer, matrone of bak
vi=ch, grijzend man van de wereld of
en, aan den
pa.= verloofd jongmensch
an.leren kant van de toonbank, den juwelier, gevoerd wordt. Aan den eersten
kant verbazing, gemengd met toch wel
een vaag doordringnd begrip dat het
goud blijkbaar minder en m.nder bereikbaar schijnt te worden dan 't wegens zijn
prijs voor velen reeds was, aan den ar.
deren kant, bij den juwelier een nood
in
gedwongen verweer om althans
„grondstof" terug te verlangen wat in
het bewerkt product, in het sieraad, in
he: nijou als artistiek geheel verkocht
wordt.
Met dit discours is meteen een der
kernen van het geheele juweliersbedrijf
va:; dezen tijd geraakt.
Die kern is: hoe blijft het bedrijf gaande, hoe wordt aan het niet minderend
doch integendeel steeds sterker verlangen van de koopers. hoe wordt aan de
belangstelling van nieuwe groepen van
koopers voldaan? Een ieder, die ool<
waar een greintje gevoel voor economische en sociale toestanden heeft, kan begrijpen, dat de grondstoffen soud en ziiver. evenmin als zoovele andere grondstoffen, te kust en te keur te betrekken
ïi.nl Echter de aanmaak van sieraden is
mogelijk gebleven. In het geheele bestel
van de samenleving, in al haar geledingen, neemt het sieraad in edel metaal een
groote. een historische plaats in. Dooi'
alle eeuwen heen. Het is een cultuur!
Honderden, ja duizenden vinden er arbeid ,n. Het is zoowel handwerk als een
Industrieel product. Het is zeker juist
van inzicht, dat de aanmaak doorgang
kan blijven vinden. Annex hiermede behoefde dan ook het goud- en het zilvermetaal, dat als grondstof bij de

of

te raden.

om.

,

als wilde hij het glanzende goud en de
flonkerende juweeien op het donker-fluweelen
tableau besehermen (en er is een onmiskenbare
aarzeling en toch ook een vastberadenheid in zijn
..mevrouw, ik verkoop U natuurzachte stem)
lijk gaarne deze brochette, maar ik kan het
heusch alleen doen, als U er een gelijke hoeveelheid goud, laat eens zien, zeven gram, voor in de
plaats stelt."
De oogen van het elegante vrouwtje gaan
wijder open dan de lange lijn van de wenkbrauwen aesthetisch toelaat.
„Ik betaal U toch den vollen prijs en dan nog
goud?"
Neen, mevrouw, dat goud gaat van den prijs
af, maar ik moet de gewichtshoeveelheid aanvragen, omdat ik anders kans heb op den duur
zonder eenigen voorraad te komen te zitten. Mijn
leveranciers leveren mij niet meer als vroeger.
En zelf moet ik ook inleveren . . U heeft toch
wel een gouden ring, een broche?"

Merkwaardige terreinkennis bij vogels.

,

MEVROUW",

zegt de hoofsche juwelier,
terwijl hij zich ietwat voorover buigt

Uit tal van waarnemingen is wel gebleken, dat de eerste levensdagen en
levensweken voor een jongen vogel zeer
belangrijk ziin en zelfs van beslissenden
invloed voor het geheele verdere levenDie indrukken, welke zij in dien allereersten tijd opdoen, zijn vaak doorslaggevend Dat zien wij o.a. bij jonge lijsters, merels, kauwen en tal van andere
soorten. Wanneer zij heel jong. dus nog
kaal en blind uit het nest genomen worden, lukt het vaak en zonder al te veel
moeilijkheden, de dieren te voeren en
op te fokken en groot te brengen. Zij
nemen het voedsel als regel gretig aan
en wennen zich spoedig aan hun verzorgers. Jonge zanglijsters, die tien dagen
oud of nog ouder zijn en dus dien eersten tijd door de oude vogels gevoerd en
verzorgd werden, blijken echter „inkennig" te zijn en weigeren stelselmatig alle
voedsel De aangeboren schuwheid ii
niet meer te overwinnen en het blijven
den regel onhandelbare vogels. Zij
in
hebben in die eerste levensdagen het
voeren door de oude vogels en de geheele verzorging leeren kennen en weigeren een andere (in dit geval een onnatuurlijke' opvoeding. Meestal loopt
het met deze exemplaren slecht at. speciaal door het hardnekkig weigeren van
voedsel. Zij gaan in hongerstaking, wat
wij ook probeeren en komen ten siotte

BENTVELD

Uit de vele opmerkingen slagkaan.
zij de volgende bloemlezing samengesteld. Wat moet men doen met de
bons van de vorige week. toen er
een tekort aan vleesch wast Kunnen
Vraag 1: Is het juist, dat een windeze menschen niet geholpen worden
alleen op een boterbon >j pond
kelier
Kunnen
vóór de nieuwe geldig zijn?
boter wil leveren, als bij hem tegeUj
worden,
niet
gedwongen
de slagers
tegen een boterbon 4 pond
ook eens een week aan hun kleine kerlijd
Kan bon 10 in margarine wordt gekocht?
leveren?
te
afnemers
Vraag 'J: Waarom maakt men voor
niet voorgelaten worden
de „file"
die alleen wonen, niet pakjes
degenen,
de
vóór bon 11 Hoe gaat het met
boter en 1% ons margavan
ons
l\i
slager
vasten
die
geen
schippers,
is
rine?
Dat
gemakkelijker voor de
alleen
hebbent Mag een slager
eenlingen.
vaste
uitzijn
aan
verkoopen
vleesch
Antwoord: 1. Dat is in orde. In verbrengktantent
De bons hebben nu band met den botervoorraad moet
Antwoord:
thans ook margarine worden afgenoeenmaal een vasten looptijd; onlangs
men. 2. Dit is practisch onmogelijk;
paar
een
dader
vleeschbons
is één
er bestaan alleen afgewogen pakj
voorkeur
men
met
gen verlengd. Zou
de bons trachten te combigaan werken, dan zal dit de vleesch- Men moet
neeren; een andere oplossing is er
Vele
bemoeilijken.
voorziening eerder
theoretische opmerkingen zijn practisch niet uit te voeren.
VERPLEEGSTERS.
De kwestie van vaste klanten en
Ik ben verpleegster. ZooEr
zijn
Vraag:
moeilijk.
is
losse koopers"
intern zijn, hebben
de
zusters
een
hoeveellang
wel slagers, die. als zij
deze zooda- zij natuurlijk geen bons noodig. Wél
ontvangen,
vleesch
heid
onze vrije dagen of vacarinig verdeelen. dat eerst één categorie echter op
de andere tiedagen, welke wij buiten het ziekenen
daarna
krijgt,
vleesch
doorbrengen. Bij deze gelegenaan de beurt komt, al is het dan met huis
eens heid krijgen wij alléén broodbons.
kleine rantsoenen, en ook wel
kaas, suiker, etc. worden
worst in plaats van vleesch. In het Voor boter,
bons
Het gevolg is.
vasverstrekt.
geen
van
een
algemeen is het hebben
zijn, bij familie
ten leverancier in distributietijd aan dat wij genoodzaakt
'

Vroeger prooi
Voor slimme
goudstroopers.

het oude jachtterrein.

DE SPERWER VAN

Antwoord: Het inkomen moet
minder zijn dan ƒ 350 per gezinslid
per jaar. Alleenwonenden en kinderen beneden 15 jaar krijgen geen toe-

HEDEN.
naar

winter terug

DATliet

lijkt mij het beste." zei Tijs,
die zich boven op zijn nachtleger
neervallen.
Hij sloot de
oogen. maar tusschen zijn oogharen
door gluurde hij tersluiks naar Bol-

Deze keek scherp naar Tijs en
toen hij zag, dat de torenwachter op
het punt stond in een diepen slaap
te vallen, trok er een valsche grijnslach over zijn leelijk gezicht. Tijs
slaakte een diepe zucht en deed alsof
hij sliep. Hij maakte zelfs zeer naletje.

tuurgetrouw eenige snurkgeluiden na.
De dwerg kwam naar hem toe, luisterde ingespannen naar de ademha

en liep toen vlug de
„Zóó n gemeen creatuur.'

ling van Tijs

kamer uit

dacht Tijs.

die voor alle zekerheid

nog even bleef liggen.

ren.

..Toch heb ik gelijk gehad." dacht
Tijs, ..tóch is die dwerg een gemeene
kleine schurk Maar ik zal hem krijgen.
Tijs stond voorzichtig op en
sloop op zi.n teenen den dwerg na.
..."

tegenlietaling geef.
de< te Vlotter E»! niet alleen de nieti.ve
«inkoop gelukken, doch des te meer zijn
Eaarmee de geheele Industrie en h
van goud en zilver gebaat. Inruil bet eekent nieuwe grondstof, nieuwe gion Istol
heteekent nieuwe modellen, maar ook
(arbeid. En dat U .n dezen tijd een
van sociale beteekenis.
het inruilt, d.w.z. als

gefabriceerd
Voorts werd verkregen
IRHOOOOOO KG
pulp.
waarvan het
grootste deel gedroogd werd afgeleverd
of opgeslagen
Afgezien van de ontelbare handen, benoodigd voor het rooien en het transport
der bieten per schip, tram en vrachtwa-

gen,

vonden buiten en in de fabriek
meer dan twee duizend man werk.
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Uwaandacht.

Boeken vragen

De Staats-idee
Macchiavelli.

TN elk tijdperk, ja in elk menschelijk leven ziet men een strijd
tusschen dat wat is en dat wat zou moeten zijn. tusschen werkelijkheid dus en ideaal. Men kan dezen strijd ook dien tusschen
het kwade en het goede noemen. Er schuilt in 's menschen borst
een zekere toetsingsdrang. een neiging om het werkelijke te toetsen aan wat hem het ideale voorkomt te zijn. Bij politieke hervormers is het ideale het bereikbare, bij were'd-ontvluchiende naturen is het ideale de hier nooit te verwezenlijken werkelijkheid,
waarvan men hoogstens na zijn dood, hetzij door goede werken of
de genade Gods, deel kan uitmaken.
op aarde du?
bij
gespletenheid.
Bij Macchiavelli niet. De strijd tusschen
goed en kwaad verplaatst hij naar de
b.nnenkamers van de menschelijke zie.:
de handelende mensch heeft in de wereld
der werkelijkheden op te treden met
geen andere wapenen dan een nuchter
verstand en een krachtigen arm. Hij
zijn hier

in wezen, volgens

—

zijn

voor het verkeer van de menschen onderling opgesteld.

bliek. I»e ideale Torst van Macchiavelli
Is é* man. die met alle middelen zijn
staat voorwaarts stuwt. Voor ruik een
hand-

Foto
NSceole Ha< hiavclli.

leiding „II Principe", die thans in een
.Nederlandsi he vertaling van dr. J K.
fitten voor ons ligt. voorzien van een
T ooit re ff i

lijk e

inleiding

van

Archief

<

DROOM-ROMAN.

de/.elfde

ha nd.

„Traumlandstreicher” door Carl
Mandelartz. Uitgave: Vier Falken Verlag. Berlin 1940.

Het is helaas een posthuum werk. Den
tienden Mei liet de begaafde Ot'.en op
tragische wijze in Den Haag het [even.
D't boek toont aan. trelk een verlies ait
was. Een gerijpt denker, van wirn nog
veel te verwachten was. u uit onze samenleving weggerukt. Zijn laatsie werk
ingeleide boek. deze
was dit knap
„sleutel van onzen tijd", zooals hij het
noemde. Wij kunnen het met warmte ter
lezing aanbevelen fuitgave L. J. C. Bnueher. Den Haag). Hel is werk van een

EEN

alleszins

,

droomleven var. de hoofdfiguur Wildgraf. Ueberland: het gebied van het
sterven en daarna.

romantici en zij allen,
rlie geneigd i.jn. den mensch te overschatten, kunnen Macchiavelli niet zonder weerzin lezen, want ons geslacht
komt er niet erg goed af. Toch Is het
waar, wat eens Mussolini van Macchiavelli
.Want Indien het mij geoorloofd is, mijns gelijken en mijn tij lgenooten te beoordeelen. zou ik op geen
enkele wijze het oordeel van Macchiavelli kunnen verzachten, lk zou het ze'fs
misschien nog moeten verzwaren."
Macchiavelli schakelt elk ideaal resoluut
uit; hij bouwt op de werkelijkheid en
die werkelijkheid is, dat er op de aarde
een aantal nietswaardige wezens ron!
loopen. „Van de menschen kan men in
het algemeen zeggen, dat zij ondankbaar,
wisselmoedig, huichelachtig, laf en hebzuchtig zijn. De menschen hebben mee r
verdriet over een landgoed, dat hun

IDEALISTEN,
'schreef:

echt
dorpsschilderingen
zijn
De
Du.tsch. niet een belangrijk zwaartepunt
in het herbergleven. Echter, de hoofdfiguur zaait overal goede ideeën en mooie
beelden, hier en daar grenzend aan mystiek, af en toe besüst daartoe te rekenen.
Wildgraf is een zwerver, met een voor
het dorp te groote ziel: hij verwaarloost
zijn fabriekswerk, om zich aan „zijn levenstaak' te wijden: het droomen. Dit
laatste gaat van natuurge.vijdheid tot

geestelijke potentie. Alleen voor dezuldie dit boeit, is het boek aan te raden, de anderen zullen het moeilijk vinden, onevenwichtig, grillig en af en toe

ken,

den draad kwijt zijn.
Wildgraf zou kunnen zeggen: mijn ziel
is boven mijn verstand uitgegroeid. Tusschen het vele struikgewas der woorden,
gaat nu en dan een lichte
plek
open.
waarbinnen
zich dan een sterke beeldende geschiedenis afspeelt, die waard is
fragment opgenomen te worden in n
als
!••«■::
bloemlezing. Ook de gesprekken tusschen
meestal wel vergeten, het verlies van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleegoederen nooit."
ders en den Wildgraf zijn van zielkundi, Een
mensch, die in alle omstandigge en religieuze waarde. Deze getuigen
onder
midwil,
gaat
het
te
heden
goede
Mandelartz' kunnen.
velen,
die niet goed zijn."
den van de
In sommige uitspraken zit dan iets van
Men ziet, een pessimistische beschouonzen Fredenk van Eeden. vooral uit
wing."
zijn „Kleine Johannes". Toch heeft WalHet natuurlijke organisme nu. dat
demar Bonsels in dit aanzicht vee! hoode menschen samenbindt, is de staat- gers gepresteerd. De kwaliteiten van
Mandelartz zullen ook deels elders ligMet alle middelen mort die gehandgen in het uitbeelden van meer werkeja,
Tersitrrkt
worden.
Hen
haafd,
lijkheid dezer wereld Toch
heeft de
krachtig leger is daartoe noodig en
schrijver met zijn Wildgraf wel een stergoede wetten. „De twee voornaamste ke moreele gestalte geschapen, die men
'

■

...

grondslagen, waarop alle staten, hetzij
nieuw, heUiJ oud. berusten, zijn goede
wetten en goede wapenen." Bij cemls
aan een van deze beiden bedreigt het
bederf „rorruzlone" den staat. „Met
woorden kan geen staat gehandhaafd

Jurkjes voor diverse kinderleeftijden
'

..

Rotterdam", zooals de heer Huinrks het
uitdrukt. Zoo ontstaat een soort „literaire legkaart" van Rotterdam en uit de
veelheid van deze uit allerlei bronnen
geputte stukjes proza en poëzie wordt
een totaalbeeld opgeroepen van deze
sombere en zwoegende, maar in haar
stoere levenshouding grootsrhe stad, dat
sprekender en waarachtiger is dan lange
beschrijvingen en verhandelingen. Het
is een levend Rotterdam, dat wij in dit
boek voor oogen krijgen en ook daarom
kan men zeggen, dat de heer Huincks
een goed arerk heeft gedaan.
Vermelding verdienen nog de vele
fraaie foto's van Jan Retel. die meer
beteekenis hebben dan „mooie plaatjes",
omdat er stukjes Rotterdamsch leven in
vastgehouden zijn. Zij vormen daardoor

sanctie hebben. Macht is recht: een onmachtige staat kan zich geen recht vcr«haffen. Staatkunde kent geen scrupules. De bereiking van haar doel is het
eenige criterium voor het al of niet geoorloofd zijn van een daad. Wie slaag:,

heeft gelijk. Het resultaat alleen geilt.
dat is de

P.W.J. VAN DEN BERG heeft
een aantal van zijn folkloristis< he
opstellen doen bundelen ln een eenvoudige uitgave hij Van Gorcum te Assen
r-rheren, een uitgave. d,e door andere
zal worden gevolgd en den titel „Ken goe-

DR.

op dr commandovan een Duitse hen niiineiivreen zeclcruu
haliiicecrt een

zijn.

Dat

is

Co. Amsterdam
-neejw
en latrunen,
door Wil.
tbeleven-Labberton Uiig: L. J C. Boucber,
Den Haag.
Sarlnem. door Sédép Malta Uitg: A.
W. Sij-hoff. Lelden
Hsrm de boer van 't Hoo«elaand. door
L Jonker. Ultg.: J A. Boem. Meppel.
man verlies-, door Molens Klit—- Kleme
wnrd Ui- He- rteen.eh 1 1rfaakj door Loirtse
F,
van Wiik tVz : v.-de a-dvh Ke-.-bo»
kerlj. Amsterdam.
De boer van Korboja. dooi- A 11. Tammsaare Uit het Esfisrh ver.aald door Willem
AroraWus Uitg.: Nederlandsen* Keurboekerij.
A?rvs:e:-dain.
Spel van den tijd. door F M. Htiebner
Vertaald door A. E. C. Vuerhardt Berkhout
UMg Zuidholl t'itu Mti.. Den Hnne
AdVncaiennraktilk. door P
ïmatt en
Flttore Erirzo Uit het Italiaansrb vertaald
door Dra A .! van der Hieven rpg • Zuid.
—

—

—

:

op hem

moraliteit toept

of een hest.iatid wollen
jurkje (zie tek. geheel links) waarbij

handige vingers een beltrotjt maakten. \ei-sjertl nu t
randen
aan hals en nmuwen.

—

Von

Vestdijk.

Rl

-ï

■'•.-alrts

Uit

'ie trjkSèn!

«Hor
door Fr c
Enee'seh vertaald door S
UWg: Ztridboll. U'tg. Mi!.. Den

het

Jeugd In boeien, door Albe de CèeptdÉl
in de wolken en
verzwakt het staatsorganisme, waartor Vertaald door Rein Valkhoff er. Anke Servees. Ultg.: Zuklhol! Ui». UIL, Den Haag.
h\j behoort.
De ge«'.o:en cirkel, door Kmrt Hamsiin
—

—

Foto Meyer

Een

fraaie zilverrn kandelaar,

wat zilveren slingers en een bord
met vruchten en noten
wiinstrns even mooi als bloemenversiering.'
—

PRACTISCHE
HANDLEIDINGEN.

ger,

■

-

mijn.

;i

;

ONIjKR

de vele

praktische hamlle.-

.

er
■

■

'

ingrijpende veranderingen, en een kind
is in de grond het minst revolutionnaire
wezen dat m-.n zich depte» kan. Het
houdt, als de negers, van kralen, spiegeltjes en... feestjurken. Het heef-

weet alleen dat bij een feest iels
feestelijks hoort, niet de jurk van alle
dagen en zelfs niet die van de Zondag,
maar een jurk geheel op zichzelf, die je
anders nooit draagt, en waarvoor Je je
het

werd voorzien door J. W. F. VVerumeui
Buning, dan kan men er gerust op verInóVrdaad, het

voorzichtigheid getroosten wilt; het vréagt om een feestjurk, feestkousen, een strik ln 't haar.

dan desnoods

wat

schijnt wel of er geen

En daarmee ook (en laten we onze
UatleWß juist hierin goed verstaan) om
feeststemming, vreugde en versiering;
het verlangt, dat we onze zorgen op zij

■

weten te zetten terwille van de schone

Eveneens

die

TZ Ï2 SA TJZLTZ

P. Uit*.: nVrom een «teentje hij te drapen, beeft
dr. H. K. Tiüema, in samenwerking mp
I)e profeter, door Dr. J. R. Caüenbach.
het Koloniaal Instituut, de door hem
Ultg.: Hervormd Nederland, Amsterdam.van fi Jan. 1937 tot ?n Juli ID3S ln een
Economie.
aantal dagbladen geschreven korte artiDuitsche boeren poi;:iek. door Dr H
kelen, in een bundel doen verschijnen
Bente. Uitg.: De Roskam. Amsterdam.
In „Ons Indisch Hoekje" (Uitgave DrukDiversen.
Assen) zijn 75 van deze
Wet kerij Torenlaan.
Wetboek van Koophandel en
die
ervoer, bewerkt door Mr. W A. M. pretentielooze praatjes bij plaatjes
Cremers. Uitg.: W. E. J. Tjeenk Willink. ongemerkt toch heel wat wetens vaardigs
Zwolle.
gebundeld, welke ditmaal
Echtichel den. door mr. dr Benno J vertellen
aan de Buitengewesten zijn gewijd Voor
Stokvis. Uitg.: De Tijdstroom. Lochem.
Drukletters, d-jor M. H Groe-iendaal een inhoudsopgave leent deze bont» verJr Ui-v : H Stam. Amsterdam.
zameling zich wel uitermate slecht en
Juridische en administratieve termen.
Ukg.:
N. Samson. in zeker opzicht schijnt ons dit wel zeer
N-eder'andeoh D'iitsch.
Alphen a. d Rvjn.
los verhand te betreuren, 0.1. zou me;
Di«rnbii:ie-gijn en -pijn Het S'raa-üed eenige methodiek
in den optet het g;eUitg:
van lfllt—Wie. door D. Wouters.
bruik van dit op zichzelf aardige en
Holland. Amsterdam
De zegels var. Griekenland met yroo-en leesbare werkje zijn vergroot en zou
Mereiri'iskop 1861—1886. door A. J. Hoek • laannee
een groo'ere lezerskring
Rotterdam.
ook aan jeugdige lezers den.
Lies 'eert koken, door ViMa Thrap waartiij wij
zijn bereikt.
bewerkt door Hanny ken
Wan. Uit het
Brln* DHg : Zuidholl Uiig. MIJ . Den Haar
Jeugdlectuur.
verplaatst de kinderen
He: moe*', door Ro van Oven. Ultg:
een
wereld
van sprekende dieln
N'eder:ar..|sehe Ketirooekrrii, Amsterdam
Huis aan den Singel, door Els van ren en van dito zuieelirgen. Het boekje
Ultg.:
Ruren
Vederlandseh Keurboekerij. /al aan den eventueelen voorlezer waarschijnlijk hooge eischen stellen, maar van
door Piet Maree. tjt'.g;
Pierewiet,
Jan
het succes bij de toehoorders kan mep.
.
Uitg.
Stok.
Zcidhol!.
Den
\l
MIJ
M. C
verzekerd zijn A A Bosschart srhrref
Heet,
den tekst, mevr C Egrlio maakte de aarger. Ultg.: L. J Veen, Amsterdam.
dige teekeningen en het geheel wordt
gebracht in een hijzonder gelangde uit7A een domme stier, door Marv !yvc voering. Dc uitgave geschiedde ten be
eer Uit*.: L J. Veen. Amsterdam
Cos MeelfaF.en klompje van lrnden+iout. door Marv hoeve van P Molenaar
W-ger. Uiig.: L. J. Veen, Amsterdam.
brieken N.V. te Webtzaan.
—

koken
ln crisistijd? CDt\
Hnan's prarti=rhe bibliotheek i, waarin

nig

(Ingezonden Mededeeling).

Hoe zelf een sterke

rheumatiek-olie te maken.
Een practisch receptje.

—

—

:.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

DIEDERIK"

—

—

zirh

(Lerares

—

—

ln het culinaire genre he

der Poel
M. van
Utrechts* Industrie- en Hui»
hmidschool t met Hoe moet ik zul-:
weegt

in leder leven moeten
zijn. Die les moeten
en künnen
we ter harte nemen: als de ouders zormomenten,

Dc allcTCCni' OlldifjSte Versiering
voor de Kersttafel: Dennengroen
en kaarsenglans, die, indien np
smaakvolle wijze aan gebracht,
veelal het meest effectvol van

Wanneer iemand uit Uw familie last
heeft van rheumatiek. neem dan eens
een proef met dit receptje van een goede rhcumatickoli». Alles wat U hiervoor
en aan de emderzoom, en met een grapnoodig heeft is een schoone flesch, S

gram terpentijn of, indien niet verkrijg- pig fluwelen strikje op een geheel onplaats aangebracht. Het mobrandspiritus en 15 gram verwachte
voor een kindje van de
del
is
bedoeld
die
Rheumagic-olie
(geconcentreerd)
junior-leeftijd,
dus een jaar of vier.
verkrijgbaar zijn bij Uw eigen apotheker
wie de verleiding van de wilde
of drogist.
Rheumagic-olie wordt ver- voor
kocht tegen den vastgestelden prijs van spelletjVs zich dus nog niet al te ster!<
66 cent. dus met de Sö gram terpentijn doet voelen.
of brandspiritus bent V voor ongeveer
Daarnaast
een jurkje, waarbij het
drie kwartjes klaar Even goed schud- nractische met het feesteliike verenicsl
den en Uw rlieumatiek-olie is gereed.
Bevochtig de pijnlijke plaatspn zonder is: een ovetgooier. «aaronder een blouste wrijven of te masseeren en de pijn Je van genopte dunne wollen stof (geverdwijnt onmiddellijk.
ruit mag (jók). Aan de taillenaad-ls een
Dit eenvoudige recept ls dan ook een klein tasje voor ren
zakdoek bevestigd.
beproefd
middel tegen rheumatiek.
Ten
slotte een fluwelen feestjurk
spierpijnen, spit in den
voor diverse kinderleeftijden: do7e :s
rug, lendenpijn en stijfbaar, S5 gram

"

—

de l/>we.

I

<>:

—

I

wetdstastrumeni

regeien der private
loopt met z:|n hoofd

Wta

&

Van

—

raal toe. consequent (ontwapening b.v.li
dan gaat hij onherroepelijk te gronde
Een staat kan niet anders dan een ge
zijn.

opgeknapt:

■

Korte Notities.

—

groote visie op de werkelijkheid.
Een volstrekte scheiding dus tusschen
En deze
private en publieke moraal.
scheiding, zegt Macchiavelli. is niet wil e>
keurig, neen. staten bestaan slechts ais
zij, zooals hij beschreef, handelen. Past
een staat de regelen van de private m:>-

onherkenbare gedaante werd

—

Ultg.: W. L Salm

MacchiavelliV

maar tot

—

—

—

ern feestjurk

ditmaal TCtf »le Kerstdagen
Hcnixnls een jurk die niet nieuw is.

d*rs onze dochtertje benijd, omdat we ze

—

—

moeten staten als zoodanig a-moralistisch,

/al n d.'in

■

-

Mati i>/ni-hiiinor
brug

■

terdam
Portelet, dcor Johan van der Woude
L'itg.: L J
Veen-a Ultg Mij. Amsterdam
Liefde en gnudvlaachen. door J. Gans
Citß : P. K van Kampen & Zn.. Amsterdam.
Ivoren Parede, door Hans van Uden.

Macchiavelli ontkent de moraal niet.
de religie. Hij zegt. dat zij voor
staten en voisten niet richtinggevend
mogen zijn. Tusschen de staten heersclv
de macht van het geweld
daarom

f.Kt

i —'zijn.

—

...

noch

N
•

|fM-h

—

—

—

zijn.

c

—

—

—

mensch werkt, staat daarbuiten. De staat is de hoogste waarborg voor 's menschen geluk op aarde.
Daarom moet de staat groot en sterk

:

—

Ultg.: Holland. Amsterdam.
B'.ad. Boek en Barwl. door C. Nvpeis
l'itg.: He: Spectrum. Utrecht
tloor (ïerard
Bejegening van Ctirial
Walschap Ui tg : Nifcrh * Van Ditmar, Rot-

levende

■

glorieus resultaat, waarin je je wV.
prachtig, maar toch bovenal benepen
'helemaal niet
en onwennig voelde
gevoel, waarmee je bij voorkeur
liet
naar een fee-tje g.ng.
en dan ten
slotte het glas limonade of het vette
iiagroomtaartje, dat onvermijdelijk de
pracht kwam «eratoren, als je je net
een beetje plezierig begon te voelen, en
je de jurk eindelijk vergeten was, even-

—

die van het Individu en God. De staat
echter in het organisme, waarin de

:

\

■

—

heeft betrekking op de verhouding der
menschen onderling. De godsdienst op

'

\

Romans en Lectuur.
Ultg.:
Rumeiland
k>or s. Vestdijk
Geestelijk Leven.
Nijch pn Van Dl'nvar. Rotiertiam
Wai ts God? door P. Timp O.
De waarachtige historie van Til! UllenSpectrum,
Het
Utrecht.
spiesreï in Viaanderen. door Jan H Eokhotr:.

drijfveer van Macchiavelli. De moraal
—

•'

:c

.

!

—

QTAATS BELANG

i. ■

:

—

grondgebied, houden zich slechts aan
afspraken, die de gewapende vu.st als

■

.

Een feestjurk.

land te overbruggen. Hij stelt zelf de
vraag: Word', het platteland verstadscht?
fwelk een leelijk woord) en beantwoord: brengen.
haar door er zijn twijfel over uit te sproSchout-bij-nacht Lützow herinnert er
ken. „Het inzicht moet WOWSeM versterkt, aan. dat in den wereldoorlog tegen do
dat het platteland e.gen beteekenis en . Emden" moesten worden ingezet 1 slagwaarde heef, niet alleen maatschappe- Pkruiser. 2 oudere slagschepen. 6 oudere
lijk, maar ook en vooral geestelijk, gods. pantserkruisers, 5 moderne kleine kruidienstig en kerkelijk", zoo verklaart hij. sers en 2 hulpkruisers. DH was in den
Actueel en belangwekkend is vooral het •Indisehen Oceaan. Ten opzichte van de
Oceaan,
hooMstuk Kerstmis en volksgeloof.
..Karisruhe" in den
was de verhouding in denzelfden tijd onToen de hulpkruiser
geveer eender.
..Wolf" in den Indischen Oceaan verVertallnsr door Oreta Baars .Telgersma. Uitg : scheen, waren er
drie pantserkruisers
W. L. Salm St Co., Amsterdam.
en verscheidene kleine kruisers ter bescherming van den handel
Historie en Politiek.
en
de-zrr
Kunts en Letteren.
De Historische schoonheid van AmsterOoda po Mac spotprenten, door mr. dam, dnor A. A. Kok. Citg.: A.lert de bange, moesten alsnog met 4 andere oorlogsJ v»n Kuyk. Un*,: Mariinus Mjhoff. Den Amsterdam
schepen worden versterkt.
Ken \*der:ardseh corporatief bestel,
Over den handelsoorlog van thans
Oogst der Mjtlen, keur oM werken van door Th. R. Neutelingx. Vltg: A. JJ. G Strengdeelt de schrijver uiteraard geen bijzonsohrftvers en iHeMera slier w> ken en eeuwen,
samengesteld
onder redactie van Johan
Un'erlang: und Auferstehunz von Pony
*™aer. Jubileum-uitgave. Uit»: De Ar peji und Hen-irianetxm. dnor Egon Caesar dat de oorlog volgens een star systeem I
Roskam en Rom-mclpo* van 't Hsrekor.
door Joost van den Vondel. Clt-jc.: De GeMuziek.
meensetiap, Bikhoven.
Wörterbuch der ttoaüc, door Ern;! afhankelijk van den toestand.
Blieken. Uitg.: Dieterleh. I^elptig.
Land- en Volkenkunde.
I)e Korenharp."
d.mr F Boivlewllk
Van den mond der oude IftddekEee,
door
deel 11.
K J. van den Akker. Ultg.:
Wilm. Ultg.: J. B Mr ". rsch< Ve «SbuehLeeuw arden.
hansJlunff, Stnïurart.
—

Een zwakke staat is aan zijn huren
overgeleverd. Die buren bedreigen het

EENVOUD
in kleding en versiering.

■

Ontvangen:

n orden."

a-religieus

,

merkwaardige roman,

werk in drie deelen- Tiefland, Hoc+iland en Ueberland Tiefland: de aarde
of het dorp. Hochland: het woud of 't

waarvan in Xederlnnd te Mtttéj

.

hij vooral het belang van de

Een goed beeld van de ver- onderzeeboot en van de mijn schetst.
De redacteur van „Onze Vloot", de
afschuwde en bewonderde heer li. A. Cageü.ng, heeft een voorwoord geschreven, waaroij hij de NederMaasstad.
landsche visie weergeeft. Het boekje,
zeet wel eens. dat de Maasstad
iVA in de litteratuur van ons land een dat uiteraard den oorlog van Duitsch
standpunt beziet, is met eenige foto'bescheiden plaats inneemt en dat zij verl ucht.
In verhand met de aanvallen op konslechts betrekkelijk weinig kunstenaars
vooien
door duikbooten, hulpkruisers en
inspiratie heeft geschonken. Maar wie
lange-afstandbommer.werpers. is het \an
de bloemlezing „Rotterdam in de Littebelang eens aan te halen, wat deze maratuur", samengesteld door den heer rine-deskundige zegt over den handelsoorlog tegen Engeland.
P. J. G. Huincks en in rovalen vorm
uitgegeven door de Hollandia-drukkerij
De voornaamste beteekenis van dezen
oorlog in de verte ligt in de bemoeilijking van den vijandehjken aanvoer en
In de versnippering ven de krarlitrn voor
geheel gerechtvaardigd is.
den afweer in het algemeen. Door den
De heer Huincks
heeft „Rotterdamsche" handclsoorlng
in de verte (thans tuist
litteratuur uit vier eeuwen bijeengevan
actueele beteekenis. Red.) irordt de
bracht en het is een indrukwekkende
zijn annvoerschepe»
verzameling geworden, proza fragmenten vijand gedwongen,
op
reeds
de
uitgestrekte
oceanen tot konen gedichten van essayisten, dichter.--,
vooien
te
vereenigen.
presteeren echZij
journalisten en romanschrijvers
een ter,
de ervaringen itt
overeenkomstig
heterogeen gezel+cliap zooals men ziet.
vorigen oorlog opgedaan, slechts onMen vindt er typeerende gedeelten bij den
geveer t'i'eederde van wat de scheiten
uit romans, die zich in Rotterdam afspelen, beschrijvingen t*M Rotterdanxsch
voeren.
leven en Rotterdamsche mensehen, beit.-.-,.
nevens lofzangen en critiek op Xeerlands eerste havenstad. Men treft het
gedicht van Youdel op Erasmus aan,
zijn hoogste snelheid ontwikkelen.
Bij
maar ook den „Doodenmarsch" van Clara een konvooi echter moeten alle schepen
Eggmk. gedichten van Jan Prins, Oudacn wachten, tot het laatste schip is geladen,
en Speenhoff, viaar ook proza van 80-- en gedurende de vaan moeten alle scheden ijk. Virtor E. van Vriesland. Leo Ott. nen hun sneiheid r.chten naar het langBen Strurnnn en andere Rotterdamsche zaamste. Dat heeft een merkbaren injournalisten.
..schetsboekbladen" var. vloed op den aanvoer. Daarbij komt dar.
Cocheret. kernachtig proza van Bry-se nog de versnipper.ng van de afweerkrachten. Wanneer niet slechts tn de
Meester, fargmentcn uit „Sire
M De
Burgerhart" en de Camera Obsrura, om

die buiten het gewone Duitsche kader valt. Een boek. waarin het leven
beleefd wordt als 't ware van een ander gebied uit. Mandelartz deelt zijn

i

soort,

«aarin

.

zijn beroemde

bladen o|> populaire wijze de hedendaagschc oorlogvoering ter 7.cc heeft
besproken,
sehout-lilj-naeht
Is
de
Kricdrich l.ützow. Als eerste van een
serie is thans een boekje verschenen,

.

hreef hij

marine-des-

de radio en ln

.

«i

Duitsche

kundige, die duur

.

De staat kent ceen enkele moraliteit. He moraal geldt niet voor de overheid. Moraal is particulier, nooit pu-

vorst

Rotterdam.

BH bekende

overzit htelijke indelinjL en door eeü
inleiding met wenken voor de zuinigs'-'

en

■

■

practisrh van i*
net andere werkje, dat

Ov izichteliik en
deling is

nok

bn' denzelfden uitgever verscheen: Ho?

5

Moreele regelen

Litterair

zow. Uiig. Scheltens en
Giltay te Amsterdam.

■

Macchiavelli. nietswaardig en geneigd tot
handelen, hen besturen
alle kwaad
van
hun gemeenschap, den
en den bloei
s'aat, bevorderen.

De beteekenis ligt o i. meer op dit gebied, dan op het letterkundige op zichzelf genomen. Vooral conceptief vraagt
het om een iets sterkere gedrongenheid
Er zit evenwel in het derde deel climax
en de slotpagina s durven wij zonder bedenken waardevol te noemen, maar het
is toch wel een roman, die bij „onmaatschappeüjken" het meest zal aanslaan.
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het
ZOO heeft
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een stil oogenblik
mee voeren.
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Een Feestelijke Kerstmis.

Mijnen en onderzeebooten
als blokkadebrekers, door
Schout-bii-Nacht Fr. Lüt-
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Strijd onder Water.

innerlijke
lichtbrokken er in aanstreze overlezen, naproeven, en
in

pen,
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van

lief krijgt, lezende. En. wanneer men tevens let op menige mooie, zuivere passage, zoo zullen velen toch
dankbaar
zijn, om dit boek. er aan hechten en de

—

houdschooi), en

waarin, naast de 1*
handeling
der verschillende sooitei 1
wasgoed, ook een lijst is gegeven vat
.1e diverse vlekken, die het goed zo t> a
en dan plegen te ontsieren, en de tn»
nier om ze te verwijderen. Een en and*?
kort en duidelijk, en dus geheel in over
eenstemming met de wensen der m<
>'

RADOX Zuurstof maakt Uw waarhwater
Miljoenen
reinigen de
van Uw huid en maken dat deze weet <iaem«*
kan.
Pcardnor verdwijnen pulstJei>. r*"
wormpje!" en vlekkerige huid: Uw temt w^ra-

dipr.

—

—

rprept

gevonden

te

heb-

ben, want het Is werketeep. a's ,7e Wal R'tdox In Uw WAt-rh water dow*
lijk
uitstekend.
l.oop minimum handigheid en iets meer
langs Uw apotheker of
drogist en haal de twee
Onder de :ekening en in de tekst een
hestanildeelen vandaag reeks kleine practlsche Kerstcadeautles.
BB »p<ith. en drog. f! rt. en 15 et. me;. Wh.
nog in huis.
■

■
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geest.

SCHOONHEID VAN VROEGER
DOOR
heeft ook waarde
Ingwersen.
A.
voor heden.
en dat speciaal van anderer
arbeid. Zij doen dit wel niet met bommen en granaten, maar door rustige beraadslagingen. Niets maakt ons dan ook
zoo droefgeestig als het lezen der verslagen van ke-kerarien of van gemeenteraden of andere officieele colleges uit
die dagen, daar er in elke vergadering
schier besloten werd om tets af te breken. En wie het voor een oud en prachtig stuk architectuur opnam, of voor een
nie'lgen

mooie brug of toren de pleitrede voerde,
die man werd voor dwaas verklaard,
voor een middeleeuwer, of wat nog veel
erger is, voor één, die den nieuwen tijd
niet verstond.
Wij moeiten hier wel veel vergeven.
Want al zijn slaapmuts en sjamborloek
het kenmerk van het geslacht dier dagen, men voelde zirh den nieuwen
mensch. die tot het scheppen van een
geheel nieuwe orvie en een geheel nieuw
leven geroepen was. En zeg zelf: is dit
niet een heel ding?

gen. Die dingen waren immers ouderwet sch! En ii er nu iets waar de
mensch, die In een nieuwen tijd een
nieuwe orde brengen moet, meer van
huivert, dan Juist van de woorden, oud
en ouderwetsch? Daarom, dat oude moet
weg. En daar is wel een oplossing voor.
Want zijn er geen zolders om op te
verbergen, geen op.voopers om aan te
verkoopen, geen kachels om in te verbranden? Men doet dit alles met groeten
-poed. Zelfs de edelste voorwerpen ontkomen aan dien oordeelsdag niet.
Maar hierbij laat onze Hollander het
niet. Hij gaat zelf aan het ontwerpen
lets geheel nieuws, iets waarin zijn eigen
verwaten en ijle geest zich volkomen
weerspiegelt. Zijn woning wordt met dit
soort meubels gevuld, producten, die zoo
geheel bij dezen nieuwen mensch passen
Zoo zijn ook alle omgangsvormen veranderd, want elke vrouw noemt men
nu „dame" en eiken man ..mijnheer"
Zelfs de man, die it het ambacht of in
het vak vroeger „Meester" of „Baas"
genoemd werd, heet nu ..Mijnheer". De
meubels, die zij zich aanschaffen, glimmen van nieuwigheid en zijn overladen
met krullige versieringen. In hun oude
kasten zat wel zoon diepe en mysterieuze gloed, maar daar zijn ze bang
van. Met lets dat glim: zijn ze zeer vertrouwd. En komt dan ook nog de spiegel
ln den handel, dan is dit een vreugde,
die niet uit te spreken is. Zelfs de eenvoudigste menschen kunnen nu voor
een klein bedrag z:ch zulk een spiegel
aanschaffen, en zij doen het. al was het
ten koste van hun laatsten cent. Meen
echter niet. dat deze mensch bij een
spiegeltje leven kan; hij heeft er meer
noodig. Daarom komt er een voor den
schoorsteen, die zoo hoog is, dat hij bijna
bij den boyenbuurman door den vloer
=teekt. maar ook een op den penant van
den gevel, ln het kastje, in het buffet,
in het bonheur. Zelfs in den lossen ophouw van het huisorgel zit een spiegeltje. Een bekend orgelhandelaar vertelde
mij, dat boeren,- die hun prachtigen hulsraad hadden verkocht omdat het zoo
ouderwetsch was. hoewel er niemand in
het gezin w as. die orgel kon spelen, toch
twee orgels tegelijk kochten omdat, volgens hun zeggen, die instrumenten met
spiegels er in de kamer zoo mooi meubi-
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ducten van onze kunst naar het buitenKerkvoogdijen verland verdwenen.
kochten kronen en preekstoelen, wapenborden en praalgraven, banken en geschilderde ramen aan koopers uit alle

wereld Onze schilderijen, van
meesters, de schoonste en newerden
langrljkste niet uitgezonderd.
verkocht naar Rusland en Amerika, die
er hun roebels en dollars gaarne voor
landen

ter

de grootste

neertelden.

D

langer verdragen. Zij was ecu
gedurige aanklacht tegen hun eigen zielTerwijl het prullige en
staat dan np de plaats waar loos bestaan.
eens de monumentale, Oudholland- klungelige hen zoo recht bemoedigend
sche tafel stond, de tafel met toesprak. Daar voelden zij zich bij thuis.
zware ba'pooten en het dikke De liefde, die zij hadden voor verwron•

•

*

ZOO

gebied. Dit
proces duurde een halve
eeuw. Daarom noemen wij den :i .1, die
er ligt tusschen IS.IO en IStti clan ook
het sti|llooze tijdperk, of zooals Berlage
het zuiver typeerde: „de eeuw van den
ploert". Ons volk was. wat het aesthetische leven betreft, en dat ln al zijn
uitingen, dan ook morsdood. Van letterkunde, schilderkunst en architectuur in
grooten s'ijl was geen sprake meer. Wat
men wél deed, dat was het hooglijk vereeren van de Rede. Men meende stell.g.
dat wanneer één siel«faculteit, namelijk
de redelijke, maar levend was. de religieuze en de aesthet'.sche best konden

*

*

vooral op ■esthetisch

geestelijke

eikenhouten dekblad nu het mahoniehouten tafeltje met pooten dun als rietstengels en met een aan de randen uitgeechuipt dekblad, dun als een blad
papier. Hier moet nog hij genoemd worden het tafeltje op één puot. De voet
van dezen poot be«tond uit drie stukken

Huisorgel met spiegel. Het instrument is tevens te gebruiken
als étagère.

l. i.;P L.i

Salie

een nichtje, en «rat deden nichtjes anders dan haken in die dagen? De muur
ler kamer, een wand. die eertijds zoo
effen, sober en stemmig was er. waarop
het schilderstuk, in diep brui.ie of zwarte lijst gevat, zoo marl',tig mooi uitkwam
die muur wordt nu behangen, beplakt
met een zeer bloemrijk behang. Plakken
is dan ook een heel nieuw vak en kon
alleen door dit soort menschen worden
uitgevonden Op de bloemenweelde van

wie*],

godsdienstig geloof en aesthetl-

■

Vant nog altijd gekit het woord
an een Bilderdijk: ..In 'i verlenen
igt het heden, In het nu wat wor■
■
■

tn nog gelden.

ras

Ik schreef ree is

I

-

Het is de tijd van de opkomst van het
..modernisme" op religieus gebied. Wie
daar iets van verstaan wil, leze er Abraham Kuyper over. Het heerlijke woord
. modern" was niet van
de lucht. Men
aanhad de Rede. Mer. maakte er zlln
afgod van. Daardoor ging al het andere
dool. Dit is altijd het gevolg van het
aanbidden van afgoden. Hierdoor zijn
wij dan ook vervallen in het intellectualisme, een ellende, die wij nog niet
geheel te boven zijn Want na heel vee!,
dat ten goede verbeterd is. vooral op
he: gebied van het aesthetische leven,
is de geestelijke inslag van ons volk
nog steeds te intellectualistisch, ln den
tijd, dien wij hier bespreken, moest ailes
tot de monschelijke ziel komen door he"
oor en niets meer door het oog
tjjd
van het visueele was voorbij. En dat in
een land, waar. door goed te zien, zoo
veel te leeren viel. In een land, dat zoo-

V

en tartte, muren en

be-temd om glad gestreken te
worden als een polder: en
oven loedigs tn rijks krijgt den

iets

Waardoor het natuurlijk ten doode gedoemd is
De stukadoor, die de wandschilderinK>>tn
gen in de Walburgskerk te Zutphen
overwit. schrijft dan ook triomfantelijk
op den muur:

4
*

Hmißimiiti um*n~ r.

Men telt in ons land meer ruïnes dan
kerken. Een dichteres stort dan ook ha..r
hart uit en klaagt bij een vervallen

levenloosheid,

leugen en

onnatuur.

Maar beschaving gaf.'in
tegenstelling
met wat cultuur bood. dan ook steeds dun
hout een veel krullen.

Na dit alles gelezen te hebben zijt ge
er nu toch wel van overtuigd, dat een
levpnlooze geest geen leven schept, maar
dit liehang straalt nu de vergulde lijft. Iwei veel leven maakt. Luister slechts en
■ na. in zien een prent bevindt, met o.^ ce hoort mol< rT<. breekijzers en houweelen. Terwijl de kwast, waarmee alles geSalie en Brave Hendrik zijn dan ook wit wordt, het wapen is in de hand rag
pen verstorven geest Er is een bekende
uitspraak die luidt: ..Gelukkig het land
zing*
Men
echt
geen
i,
Otidhollandsch
v.
Majni
Itied meer, en vooral niet het Wilhelmus. welks gesr{liedbladen niets bevatlat liPd met dien klank van staal er in; ten", Omdat er dan geer. strijd of worstewp! het krach'looze .Wlen Neer
lands bloed". Ook leest men in geen Stadat. lets zullen die bladen toch altijd
het Boek waaruit het voortenbijbel
nletlglng. En in dagen, dat men meent.

|maar

In 't jaar IhOO en ditte
In deze kark ewitte.

tot

lt*

—

:
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de 17de eeuw.

■■:

\

n vorige eeuwen gehad heeft.

Wanrd'g, maar ook on strot interieur uit

J

'.:'.(

■■

als een roode lap op een

I

VOOR

Hollandsche
bouwmeesters van heden
is het van zoo groote beteekenis, dat zij de waarIe erkennen, die onze bouwkunst

w erkten

van een tafel kan worden genoemd. Ve. 1
werd echter weer vergoed door het overhangende kleedjp. dat gehaakt was door

worden gem.st.

onze

gen vormen, voor kromme lijnen, voor
ailes wat krulde, doet verstaan, dat het
een krom en verdraaid geslacht was.
Zoo zijn onze prachtige oud-Hollandsche binnenhuisen beroofd van hun gloria en gemaakt tot Interieurs in den t>tijl
van den barar. Alleen omdat men het
bestaande oud en ouderwetsch noemde.

■

■

,

Reeds

:

-

t

■

•

i b-

toen werd

al

wa*

tot

Hollands

■maad. Het buitenland moet de verfoorschatten voor ons aan het licht bren-

■

volk bezit

en

die

het

doet

scheppen.

gen.

1
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Grijze kolos om 't verried,t rri gesteente;
Zie aan uw voet haar bedroefde
gemeente
l Vruchteloos zoekend naar 't huls der

ui

geestelijke gelaat van Jan Salie. Al!

br.

te bestudeeren en de voor.--

ï

:

oude

maar het edele ambacht vond geen genade, de kunst werd verwaarloosd en
"i
de cultuurproducten van het voorgeslacht liet men roemloos verzinken. Een
der meest sprekende voorbeelden hierniet gevonden wordt. Wat veelal dan ook van is wel, de in die dagen zoo geliefde
en steeds weer aangeheven leuze j
„Bouw scholen en de gevangenissen
Nu is het een groote vergissing om te
meenen, dat zulk een doode geest ook zullen ledig worden." een opvatting die
niets doet of alleen maar dingen, die zeer waarlijk niet tot werkelijkheid werd.
neutraal zijn. Dit toch is geheel onwaar.
Dit zoo verwrongen geestelijk bestaan
Hij doet veel en dat op zeer krachtige van den Hollander uit dien tijd deed
wijze. Er wordt door zulke geesten we! ook de afzichtelijke uiterlijke wereld
geoordeeld en gehandeld, maar het is ontstaan, een wereld die wij kennen er.
altijd een werken voor den dood. Zij verafschuwen. Want wanneer is er een
leggen het namelijk steeds toe op ver- tijd in heel onze historie geweest, waar■

1

helemaal

kwijt. M ij hegonncn zoo maar

pus opnieuw. Maar
bortbrarhten, kwijnt

veel van wat wij
nu reeds roemloos

Dit tekort aan waar kunstbesef
volk ln de 19de eeuw

f*g.

pr-merkte ons

r"der vijftig jaren lan;.
Di: was dan ook het tijdperk waarin
«lerland, wat het hestudeeren en het
"waren zijner rulturer'e goederen op
Kwkunstig gebied betreft, het rt.»:
"stig r.ani. D.t had een diepe geeste)ke ooizaak en hield verband met ons
rr-r. innerlijk bestaan. Het heeft mi)

tl

Heinrich Hoffmann von Fallerslebcn
nieuwe
wordt in Leiden door de deftige dame-,

levenskracht op

te

doen. Maar

zplf weer veel te presteeren wat
rian verworden scheppingen voor in de
uitgelachen, omdat hij Hollandsche lte< ook. om
•io-en zingt, die ln het buitenland zon inspireerend werkt op het nageslacht.
:. c niet
krachtig leeft, knaagt
„Zalig dan de beeld ftormers in iSs€. bewonderd worden Alleen Bilderdijk is Een z< >■<'..
aan zichzelf, maar ook aan den arbeid
spnard. Het prachtige koperen koorhet, die hem roemt.
anderen.
hek en het praalgraf der heeren Van
En La Jeune bidt, dat de oude oor- van
Arkel verdwenen, de grafzerken werspronkelijke schriften onzer voorouders
De cultuurgeschiedenis doet dan ook
den verkocht en de oude preekstoel
aan de voorwerpen van de heilige ver- hier weer een even gunstig onthaal mo- klaar zien. dat een volk nooit door een
tot archiefkast veranderd."
eering der eeuwen. Ik zou ze kussen gen vinden als in Duitschland.
die handen, die in een woedend maar
In de DietSChe Waranda zeeft Thijm ander volk vernietigd kan worden, wanOm een indruk te geven, hoe weinle
neer het de eigen cultuur niet reeds zelf
voor het minst krachtig dflire de een overzicht van deze ellende.
het volk
als Volk
zich van deze
kunstwerken
vermeld
hebheerlijkste
vernietigd
er
heeft. Israël had zichzelf verzelfs trotsch op
dingen aantrok, ja
..Had Hoffmann," zoo schrijft hij,
ben en bedolven in den stroom der
•eerd
eer
Rome
was. dat zulke slooperHen hun lieve geld
of Babyion het opslok..de mijn onzer oude epiek en lyriek
revolutie. Ik zou mij kunnen verbroeopbrachten, vermeld ik het gedicht, dat
niet ontgonnen
had Mone de ..lijst" te. Zoo is het ook gegaan met Rome en
door een toch zoo bekwaam professor
niet opgemaakt, van hetgeen vit het
Griekenland. En zoo gebeurde het met
inboezemt, zoo mijn diepe verachting,
en dichter als Ndcolaas Beet* was, geoogpunt der oude letteren in Xedervoor
de
smaad,
mijn
vloek
mijn
domNederland
vóór den Franschen tijd.
maakt werd. toen men in zijn vaderstad
land lezenswaardig is
had Wolf/
me en gccs'l'inze, dr ellendige waneen prachtigen toren afbrak:
onze volksoverlevering niet verzameld
dalen van tegenwoordig, met hun va"
had Cirimm de fijne regels onzer tudi gemaakt
Besloot men wijselijk het klokkenhui-i
om de scheppingen van het
den jenever bevende handen, hun
taal niet opgespoord
hadden Kiese- voorgeslacht
lichamen en zielen zonder pit, er te
beter te bewaren en te be•re"er. Fetit, Comtner en anderen zirh
En met al 1 klakgerei in veiling te
sterker door zou spreken."
studeeren.
acht lk een symptoom van
de
geschiedenis der Xederlandsche
verkoopen;
muziek niet aangetrokken
Het oor der kerkvoogdij mocht dit gehadden rl waar en echt leven. Zijn deze scheppindie vreemdelingen, tien. twintig jaar gen klassiek, dan moet men ook een klasluid wel. dulda-:
geleden, het werk der toenmalige pro- =ieken geest bezitten om de beteekenis
Toen d'ophrcngsl irezrn mocht rufffl
dertien duizrnd gulden
fessors niet gedaan: wie weet of wij er van te kunnen zien. Wat klassiek is.
het prachtige, door de eeuwen
op het veld der literatuur rret nog
heen zoo beroemde Hollandsche
Van rest.aureeren was in die dagen
even ver ten achteren waren als op had niet alleen beteekenis ln het verbinnenhui',
ondergaat
groo''
dan ook geen sprake. Noch aan kerken,
leden, maar heeft die ook in het heden,
I. dat der praetische arrhaeologie
noch aan gebouwen van groote histoManr zitten, dnn de Xederlnndert als rilet
alleen gisteren, maar ook nu. Daarrische beteekenis werd ook maar de
idolen
achter de tafel neergehurkt,
de raad. dien groote Kunstenaars
minste aandacht besteed. Het beroemde
om
was
waarop, m ons eigen huis, de DuitPrinsenhof te Delft, waar tijdens onzen
schers zich van het beste en edelste steeds weer aan hun leerlingen gaven:
tacht iejarigen vrijheidskrijg Willem dc
komen opscheppen'"
„Studeer op 't oude.
Zwijger
de Vader des Vaderlands
opdat ge 't onthoude.
Ir.dprdaad. dat dedpn die Nederlanders.
had gewoond, geleien en gebeden, is Men kon die ernstige, maar tevens zoo
En
meubels
vctdrakrochten tnoogt winnen.
geestvolle
langer
nu
niet
Want
bedenk
dat
al
tevens,
zelfs
de pronog in verval. De kerk waar *
zeeheld Tromp in rust, is trots al het
narmer. dat men aan zijn praalgraf beEn zij die dezen raad aannamen, voeren
steedde, een hol geiijk. En het meest
wel hij. vooral wanneer zij lets scheper
sprekende feit is wel. dat men de kathepen wilden dat stijlvol en oorspror.Kidraal, waarin zich het mausoleum der
Oranjevorsten bevindt, zoodanig liet ver(Nadruk verboden)
lijk was.
vallen, dat er gevaar voor geheele in.storting ontstond en deze kerk gesloten
moest worden.
„Graf
Na mijn actie in de pers en het in bittere woorden geschreven artikel: „Het
Graf spreekt", 'ïeeft men ten slotte de
restauratie tei hand genomen. Nu pralen
MONTEVIDEO. 14 Dec. (D N B h
gedenkteeken en kerk ten slotte weer
Ter Herinnering aan den zees.ag voor
in vollen luister.
de monding van de Pia'a-r.vier. welke
Maar gaat men restaureeren, dan duurt
een jaar geleden plaats vond. en waarhij
eindeloos
lang, zeifs zoo lang. dat
dit
de Duitsche pantserkruiser
...Vdmirai
wanneer men den Domtoren In behanGraf von Spee" tegen een drievoudige
de
neemt,
deling
studenten het lied zinovermacht stand hield, heeft de
—

—

—

—

—

—

met

verschijnselen

de

dezer

•aai, maar niet met haar oorzaak. Wel
•tt gebouwen en ruïnes, maar niet met
|
'
van den mensch. waarin al
. g.-n hun oorsprong vonden. Maar
Bijbelwoord: „O* het hart des
<■

1 noj

|

torie,

;

van kracht En nu

Het Binnenhuis.

OOK

yens",
is het

lic bewijst, dat er bij ons

geen weg des levens
J*» jarenlang
Pr;
■<•! e.r, weg des d00d5....

was,

"

net heeft in het midden der wgenpnde eeuw ren. geweldigen stryd go*ti om den geest van den Hollander,
de geest van Jan Salie, uit zijn
:
-au op te wekken en hem weer
«de bij te brengen voor zijn eigen

—

—

"

cultuur.

Een

cultuur

■aam en vol schoonheid.
'~at het voor ons vast.

"

I

•

cdanrische

zoo

hoe
dat
'nigmaal zij er voor werd aangezien
schoonheid geen ornament is van het
—

even, maar wel een element Echt leven
■_'l n r dit element er in bestaat zelfs
tt Want de kracht des levens is tevens
e

oorzaak rter sevjoonheid. «én oerht doorstroomt het universum, alles
••rmerid, bepalend en bezielend, in alles
i barend. Daarom maakt ledere
-rschijning den indruk van schoonheid,
">en de bestaande mogelijkheden
vol!aa-;t zij n uitgedrukt.
En dit was geWn de producten der Holland,
unst in het algemeen en aan die
' -andsche bouwkunst in het bijzonder.
»-U"<toor was die bouwkunst dan ook
Khoon

Gesneuvelden der
geëerd.

*

':-

De

gen:

E menscheiijke geest is naar zijn

schepping vierdeelig, zoodat

volgent de moderne psychologie
•Ptken van zijn vier faculteiten:

r

eirgieuze

en

zedelijke,

de aesthetische faculteit.
vier openbaart hij zich en heeft

/■'ad
a

""W

met

buiten zich. Het

ook om redeiyk

de Idealistisch»

gaat in dit leven

denken,

zedelijk

sche kolonie te Montevideo de bij

IJdel

en

sleillnos interieur uit de 1!»de eeuw.

Spiegeltje, spiegeltje aan den uand
Jij bent het grootste van 't heele lëmê.

Om de oudste kathedraal van Amsterdam staan de steigers reeds zoo lang.
dat niemand meer weet wanneer ze geplaatst zijn. Bij een rondleiding vertelde
onlangs de gids. dat dit de steigers waren waarmede het gebouw indertyd was
opgetrokken. Zeer ironisch zegt Gerard

Duit-

den

strijd omgekomen Duitsche matrozen ge-

De L'trechtsche Dom,
Daar staat een steiger om:
M'frhicn dat onze naneven.
Het eind vnn 't v-erk beleven.

•

n -'.ut van de redelijke, de

Spee”
—

'

•

—

!

W en

ëerd door een waren pelgrimstocht naar
de graven der gesneuvelden.
Op het

Spee" de eerewacht betrokken. De Duit■i he gezant. langniann, legde een krars
op de graven en bracht in een toespraak
dank jegens de gesneuvelden, die hm

Een ameublement uit »!e 200 eeuw. hetwelk bewast, dat wij den
ernst weer betrachten, maar veel te verstandelijk zijn.

saties werden nog Kransen neerge

8

Zondag 15 December 1940

de merkwaardigste
tennisspeelster, die de wereld ooit
heeft gekend:

RADIO=AGENDA.

van

Maandag 16 December.
—

-

Samen met Mary Hardwick
bij den troep van Tilden.

portage

van

zoovele Januari-prof.-debuten
gaat zich herhalen. Het spel in de groote hal
van Madison Square, die befaamde hal met de
helle schijnwerpers, die een Vines verblindden en
de glorie van Tilden overstraalden, een Budge
echter brilliant belichtten, kan weer beginnen.
Na vergeefsche pogingen \an diverse promotors,
van Harris vooral, om de serie van Tilden,
Vines.

—

—

—

reportage of

gramofoonmuziek

en

sluiting.

KOOTWIJK. 1875

m.
KRO: 7.00 Berichten »Duitsrh). 7.15 Wij beginnen den
dag. 7.30 Berichten (Engeisch). 7.45
Gewijde muziek (gr.pl.). 8.00 Nieuwsberichten ANP. 8.15 GramofoonmuzH
(9
—9.15) Berichten Duiisch. 11.30
—11.45 Berichten Engelsch). 12 00 Be
richten. 12.15 Gramofoonmuziek 12.30
Berichten (Duitsch). 12.45 Nieuws- en
economische berichten ANP. 1.00 Gra-

Foto Archiet
.4itce Marble
(links) en Man/

die

heiden tot de 6e-,

mofoonmuziek
1.30—1.45 Berichten
Engeisch. 2.00—2 15 Berichten Duitsch
2.302.45 en 3.303.45 Berichten Engelsch
5 00 Berichten Duitsch.
5,15
Nieuws-, economische- en beursberichten ANP. 5.30 Gramofoonmuziek. 6.30
Berichten (Engeisch). 6 45 Gramofoor.
muziek. 7.007.15 Friesch praatje ei.
nieuwsberichten ANP en sluiting.

tijnl
roepssport
overgegaan.

vier games (2 —2) zal niemand
die ze zag, ooit kunnen vergeten. En
daarna het iets sneller initiatief tot he:
net dan een Stammers. de iets bewr af-

eerste

gemaakte korte cross-volley, de prachtig-

Match Euwe-Kramer.

Welk een gemis voor het amateur-tennis, de verdwijning van
de:e figuur vit de tournoniev,
momentcel van de Amerikaansche, later van de internationale
in Europa.' Gemis ook uit esthetisch oogpunt. Welk een prachtig soepel spel, welk een charme
van lenigheid, kracht en vaardigheid. En hoe zwaar zal de handharing van zulk spel zijn tegen
altijd weer dezelfde sparringpartner, miss Harduick, in zalen
met scherp en fel licht, met zware contrasten van licht en donker, met walm van tabaksrook,
met het remmende canvas-spcel-

Zevende partij afgebroken
in probleemachtige

MM""

stelling.

DEEuwe

zevende panij van de schaakmate!!
—Kramer, die gisteravond te
Leeuwarden werd gespeeld, werd door
een stampvolle zaal met de grootste
spanning gevolgd. Het feit, dat de jonge
Kramer, vooral met wit spelende, zich
zoo geducht tegen zijn gerenommeerden
tegenstander wist te weren, had het enthousiasme van alle Friesche schakers

I

tij, een Franschman met 3

•

*

MM I I MM I t «MM

.

..

cl—cl

■

I belegering van den geisoleer ien

zwanei

|

MMM • I

MM

I I MM

Prijsvraag van deze Week.

volle krachten ontplooid. Slechts wits
koning dient nog in het spel gebracht.
21 Kei—fl
Pe4—cs
Dreigt Pcs—e6.
|
22 Ll4—e3. TdB— dl. 23 Td4—h4.
De beste zet van de heele partij! Hij
schenkt namelijk wit de gelegenheid het •
gevaarlijke paard uit

men.

nam hij geen enkel risico en bepaal

|

den weg

TNDIEX men onderstaande woorden op de juiste wijze in horizontale richting verschuift, kan men op drie verticale rijen '
j
hoven naar heneden een spreekwoord iezen. dat den Xe.ierlan<ie:'
uit
■
het hart gegrepen is.

te rui-

:

23
g7—g6. 24 Le3Xcs, Kc6Xcs.
V O G
PRUIM
25 c2—c3, TeB—e3. 2K. Th4—dt. a6—aö. :
27 b2—b3. Tes—e6.
GORDIJNDOEK
1 Het is een eentonige zaak geworden :
HOENDER!': N
voor den doorsneeschaker De stamp!
volle zaal wachtte nu met de grootste
spanning den volgenden zet van wit :
Z EE ST L'WA DOOR
die mogelijkerwijze eenig leven in
" af.
I
de brouwerij zou brengen. Het is duideSIER
lijk, dat wit nu van de gunstige positie
van zijn pionnen op den damevleugelpartij moet trekken.
a
28. a2—a4, b5Xa4
1 Na bs—b 4zou volgen c 3■: b4. aö Kb4
en wit heeft een ondersteunden vrijen
a-pion.
29. Td4Xa4, Td7—a7.
30. b3—b4+,
K<s—hs.
31
Ta4Xar>;. Ta?X»5. 32.
TdlXdó , Knö—c4. 33 TdsXas. K<4X ■
Dit soort opgaven is uitermate geschikt als ..test" voor het
c3. 34 b4—bs.
Wit heeft nu een pion gewonnen en ■ combinatie-vermogen.
behouden. Het wordt thans nog een ■
Bovendien zal de lezer zien. als hij eens de moeite neemt, zelf
uitenst lastig eindspel van drie tegen
ern
dergelijk raadsel te vervaardigen, dat het vinden der juiste!
op den koningsvleugel.
twee pionnen
waarin wit winstkansen heeft, doprdat
woorden allerminst eenvoudig is.
zwarts koning ver van zijn pionnen ge■
scheiden is.
Hoe luidt het spreekwoord 0 Het heeft natuurlijk iets te maken
34
Te×bfi
3Ï Tas—aS. TbfiX !
met de teekening van den vader, die voorbereidingen treft eer.
M,
3fi Ta«Xf6. Kc3—d3. Dreigt mat
met Tbl
37. Tffi—e6, Ths—hl . 3fi Tefi—el.
m iard< n*
s hoofdpi ii-. r.
Tbl—b7.
r~\
i
lm
vn
era .nt!k<
n
wii
Zwart mag geen torens ruilen
Strvcns
i.i.
;
ét
Krabbeadai
39. h 2—h4. Th7—f7 40 ft tt. Ka?,
■
i i<!ir>. Rn ■romofooiiplaatspeciana'
—dt.
| Krrdinanrj Bolstraat SS, Imsterdan
De afgebroken stelling,
herder in n troostprijzen, bestaat
2
Zwart: H. Kramer.
i
I AV
<■ rt
ologw
Hadnal Eaa d<
OPLOSSING.| twee Raxoa*das9ea
i t ">n per stak
pvK tee keningen en iettei combinaties*
in rien rebus ..Winter 1940-'4l" (prijs-1
vraag van Zondag 8 December JL)
I
I
teekenen het volgende:

E L

j

«

j

toe

—

'

beheerschte smash. Tot het einde

kampte en streed Kay
zij verloor
met smadelijke cijfers, maar niet:->mn
met eere van een super-Marble, die in
dit spei op gelijken voet kwam met een
Lenglen en een Wills.

—

i

leg, ontdekt door een vrouwelijken coaci.
miss Tennant. die (echt Amerikaansch i
„amateuristisch" deel heeft in den roen,
en in de eer en den amateur-staat van
haar pupil. In dit geval overigens terecht, want aan deze
m.ss Tennant
freeft Alice Marble bijkans alles te danken. Zonder de merkwaardige leiding
van deze bijzondere train-stèr zou zij

7.00—

!

Merkwaardige
deze Amerifiguur,
kaansche. Een speelster met laten aan-

gramofoonmuziek.

(»

—

Harduick.

of

7.15 Economische vragen van den dag
en nieuwsberichten ANP. en sluiting
HILVERSUM U, 301.5 m.
VARA: S.M)
Nieuwsberichten ANP., gramofoonmuziek
10.00
8.30 VARA-Almanak).
VPRO: Morgenwijding. 10.20 Declama
tle. 10.40 Pianovoordracht. 11 10 Declamatie. 11.30 Esmerakla en solist.
(In de pauze:
12.00
orkest.
VARA-Almanak),
12.45 Nieuws- en
economische berichten ANP. 1.00 Zuid
Afrikaansrhe uitzending. 1.30 VARA
orkest. 2 00 Voor de vrouwen.
3.15
Orgelspel. 4.00 Gramofoonmuziek me
toelichting.
4.30 Voor de kinderen.
5.00 VPRO: Cyclus „Het gezin in on
zen tijd". 5.15 Nieuws-, economischeen beursberichten ANP. 5.30 VARA
orkest en solisten (6.00—6
„De
plaats van lichamelijk gebrekkiger,
de maatschappij", lezing), 642
in
VARA-Almanak
6.45
Actueele

Perry. Budge voort te zetten, is er nu weer succes te boeken. Een nieuwe Wimhledon-kampioen
en Forest Hills-ster zal op 6 Januari debuteeren
voor het .Madison society-publiek. Echter geen
Riggs
doch Alice Marble!
He; || een verra«;ng. deze overgang
van het amateurisme naar het profschap
van de zoo bekende speelster. Doch net
verrassende element is toch eigenlij i;
meer het gevolg van de schaarsche berichtgeving uit Amerika, waardoor de
gebruikelijke inleidende geruchten en
berichten niet „door" kwamen, dan wel
om het feit z- If. Want men wist immers
wel dat de ..leading lady" u;;
de internationale tenniswereld op die grens
van het amateurisme en het profschap
leefde welke ook aan den overgang var.
een Tilden, een Perry en een Budge
voorafging.
Te weten een exploitatt»
van het amateurschap door middel van
verkregen invitaties, van schrijverij, van
genoten gastvrijheid, welke aan een beroepstoestand gelijk staat. Miss Alic->
Marble had er zelfs nog een ander element hij: haar „crooning"! Haar tennisfaam opende de diber-cabaret-crooning
van een Waldorfhotel voor haar. Gevolgd door engagementen in de luxe-verblijven van the far West.
En al mocht zij
niet van tennis, noch van love in tennis
zingen (ondanks haar b-roemde twee
love sets op een Sperüngl). in crooning
is genoeg plaats voor andere love-songs.
Niettemin. het
spV
geëxploiteerde
schijnt lucratiever perspectief te openen dan croon.ng. Na Suzanne I.enz!en
is zij de tweede winnares van Wimbledon die het profsenap aanvaardt.

Het verschoven spreekwoord.

HILVERSUM 1, 415 m
Nederlandse!-,
programma. NCRV.: 8.00
Nieuwsbe8.10
er,
Schriftlezing
richten ANP.
Meditatie. 8 25 Gewijde muziek (opn.)
8.35 Gramofoonmuziek. 9.40 Viool, p.
ano en gramofoonmuziek 10.20 Ge
wijde muziek (gr.pl.). 10.30 Morsen
dienst, ll.oo Clu-lst.
11.
lectuur.
Kerstliederen en -duetten en gramofoonmuziek. 12.15 Reportage of mu
ziek? 12.45 Nieuws- en economische
berichten ANP. l.oo Jac. Stoffer » sexVoor
tet en gramofoonmuziek 2 00
fccholen. 2.35 Jac. Stoffer's sextet. 3.00
Voor tuinliefhebbers. 3.30 Fluit
en
piano. 4.00 Gramofoonmuziek.
4.3' 1
Voor de kinderen. 5.00 Gramofoonmuen
ziek 5.15 Nieuws-, economischebeursberichten ANP. 5 30 Berichten.
Utrechtsen.
.
Stedelijk Orkest (opn ).
5.35
6.15 „Lichtpuntjes en schijnsels aan
den maanloozen hemel", causerie me*
muzikale omlijsting. 6.45 ActueeSe re-

Alice Marble.
traditie

Derde Blad.

—

:'

gevaar meestal

plotseling op

een

de

vleugels op. Op den 2Ssten zet wist Euw
met den opstoot a2—a 4 de heele verdedi
wakker geroepen.
ging van zwart te de«organiseeren en cc:
Men hoorde allerwegen de vraag stel- pion te winnen.
Deze ging wel is waa
len: zou Kramer nog een kans maken,
verloren, maar daarvoor viel een pio
te
Daartoe
matchnul
maken?
moest hij op
den konings'. Ie ij.-'l. Bij den 41stei
dan toch eerst de zevende partij remise
zet werd de partij afgebroken, om heden

j

:

Prof.-debuut
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Winter 1940-’41.
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knust—s>
Metcrt—er)

rent(—c)

acht
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=o> e»S

punten v oor 'le Griek ( —ril
stort —r) zak en
Vermeer

(—ver)

aken.
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DEZER

'

Bridge-rubriek.

j

*

I

Goed gelukte „gokjes”.

J

—

;

■

n.mmer uit de tweede helft van de
eerste tien Amerikaansche dames, waar
zij een paar jarv-n ronddoolde, naar de
eerste helft, ja naar de eereplaats vari vlak.
Amerikaansche en wereld-ranglijs: geWelk een gemis
welk een 'ien te maken. Ook dr. Euwe scheen zich.
klommen zijn.
morgen te worden voortgezet.
Te zwaarder was de taak van een miss verlies!
bewust van dit gevaar. In de heele parDe stand luidt nog steeds: Euwe
3£
Tennant. omdat miss Marble niet de
Kramer 2'i. en een afgebroken partij.
speelster was die als een Suzanne
len. aanleg had voor de verfijnde zuiverheid die zoo beheerscht wordt, dat (tj
Zevende Matchpartij.
zich in alle omstandigheden wee- te
oespeeld te Leeuwarden
handhaven. Noch een speelster als WilK
Wit: dr. M. Euwe. Zwart: H. Kramer
die met vaar; en hardheid en punci
Fransche party.
alles weet weg te vagen. Miss Marble
c7_eS. 2. d2—dl. d7—ds
e2—e4,
1
(en
was
is gebleven) de speelster met
3. Pbl—d2, c7—cs!
he; agressieve temperament, dat zich
Zoo speelde de te Amsterdam geniet laat beheerschen door methodiek,
boren
meester Walbrodt m een partij
doch dat zich eerder in het dynamisch ■
met dr. Tarrasch. De zet maakte zoohad, vond het geen kwaad „gokje",
dagen kwam ons een Ameen in het impulsieve uitleeft. Zij wate meer daar eenige matchpunten op veel indrtiK op zijn tijdgenooten. dat de
en is de speelster die de eenzijdige conrikaansche uitgave van R. Ledespeelwijze 3. Pbl—d2
dat oogenblik niet te versmaden wageheel uit
de
centratie op het baseline-spel niet kon rer's Modern Contract and Duplicate
ren. Maar dit alles is niet zoo interes- praktijk verdween. Eerst Keres toonde
aanvaarden. Die. modern-geëmanciper: -I onder de oogen. We mogen Lederer's
sant. Wel de manier waarop Zuid zijn aan, dat aan den zet c7—c.ï een overdrein heel haar wezen, den aanval in haabezwaren tegen matchpunlberekenintwaalf slagen maakte West kwam uit ven waarde was toegekend
spel evenzeer tot ontwikkeling brac'.v. gen als algemeen bekend achten en
•net een lage troef Zuid haalde
de
4 Pgl—f:t Pz×ffi. S etxd.i efiXdS.
dat
dit
menigeen zal zijn klacht,
als zij dat bij het sterke geslacht zag.
tweede troef er uit en speelde nu zij l 8. Lfl—bs:,
LcB—il7.
het
zuivere
karakter
7. l)dl—e2+,
systeem
van
ons
In twee achterren volgende Wimhlehooge schoppen.
Een
schoppentje DdS—e7. 8 Pn—es.
ondergraaft, gaarne onderschrijdons leek dit spel le falen. I.eek hef of spel
werd op tafel getroefd, en waar West
Doordat de zetten Pf3 en Pf6 ingeven. Met een enkel voorbeeld zij hier
dan tbrh de trnnisgoden toornden tegel een van zijn vele bezwaren toegelicht.
een ernstige bieder was, die nimmer voegd werden, wijkt de partij reeds van
blufte, mocht deze op een vijfkaart het theoretische pad af, dat hier met
de overtreding van den klassieken raad
van het aas in klaveren en op heer dameruil voortzette. De tekstzet beoogt
dat een dame zich niet moet wagen aan
tweede of derde van ruiten getaxeerd paard tegen looper
d 7af te ruilen, of
het ph>siek zoo vermoeiende van een
worden. Om zich te overtuigen dat
zwart tot LxL te dwingen, waarna ruil
:ijn veronderstelling juist was, speelde
all-round game. Maar in het derde jaar
der dames vermeden kan worden. KraZuid nu zijn vier resteerende troeven
kwam toch het succes
mers antwoord doorkruist dit plan.
Kwam er
in de hand uit en observeerde nauw8
a7—a6l
9. Pe.>xd7, PbBXd7
r.elfs een daverende climax. Kwamen er
lettend, hetgeen West bijspeelde. Deze
10 Lb3Xd7:
resultaten welke die van een I.englen
ontdeed zich van S v en van K 10 6 2
Bijna gedwongen. Na Ld 3 zou cs—c4
Het stond nu wel bij Zuid vast dat
en Tan een Wills evenaarden en overWest den heer in ruiten had en wel hinderlijk zijn. Bovendien mag wit geen
troffen Fen Wimhledon-titel zonder een
lempo wegschenken in
een dergelijk
tweede, daar West stellig geen volg«ereenvoudigde stelling.
set te verlieren. In de laatste twee ronbod in klaveren zou hebben doen hoo10
KeBXd7.
den, de zwaarste, in totaal twee games
ren op een vierkaart. Daarom speelde
Dreigt reeds met TaB—eB.
hij nu met het volste vertrouwen zijn
verlies: 6—n 6—o en 6—2 fi—M
11. De2Xe7i. LfBxe7.
12 Pd2—l3.
zuinig bewaarde R 7 voor. De boer
In robberbridge zal men dit spel
13 o—o.
geheel normaal in zes schoppen spehield den slag en R a maakte den weg Le7—d6.
Dat werd tijd.
zege.
len.
vrij voor de vrouw. West maakte ten
13
ThB—eB.
14. Lel—gs. Pffi—
zijn K a. Men ziet, het schijnt
slotte
Maar
dit
waar
iedereen
tot
contract
den haiven eindstip een gevreesd
toch een nadeel te zijn, als men al te •4.
geraken, zal men. om op dit spel
zal
tegenstandster: mevr. Sperling. de geStelling na 14
Pff>—e 4.
solide blijft en nooit eens uit den
een kleinen voorsprong van één
duchte, nog immer zoo taaie, wonderlijkband springt. Want ook het volgende
matchpunt te verkrijgen, het spel in
nuchter het veld oestrij!<ende Deensch—
spel werd uitsluitend gewonnen doorhet
riskante contract van zes sans
Duitsche. Een speelster in staat om zoodat Zuid Wests dubbel als absoluut
spelen. Zitten de schopatout
moeten
wel physiek als psychisch een tegenserieus beschouwen mocht. Hier volgt
pen verdeeld, dan gaat ook dit conspeelster geleidelijk te ontwapenen tot
tract van een leien dakje. Maar o
machteloosheid toe. Een speelster met
Noord gever.
N. Z. kwetsbaar
als bijvoorbeeld West a 10 9 5
het geduld en de bekwaamheid om eiken wee,
heeft, en Oost v b 10 van ruiten. En
aanval te doemen tot forceeren en on- om een
miserabele 10 punten
idie
zekerheid. En löch zette een Marble van
hier van zooveel gewicht zijn), risden eersten slag af den aanval in. Toen
keert men kwetsbaar een vijftienhonhield zij dien. ondanks meer dan één
derd punten.
dreigend keerpunt van dit labiele spel.
Maar ook in het volgende geval doet
vol, aldoor vol. Toch bracht de steedgrooter wordende voorsprong die op Zuid een sprong in het duister, alleen
zichzelf een sensatie was: 6—o. I—o. maar uit vrees, dat in de andere ka2—o. 3—o. geen rem. Toch volgde in de mer misschien wel tot vijf harten gelaatste games, na 4—o. nog een salvo boden werd. Dit spel kwam voor in
van volleys, nog de hinderlaag van kor:- een duplicate-mateh hier ter stede en
duikende dropshots . : 6—o 6—o op is interessant om de wijze, waarop
Zuid aan zijn contract voldeed.
een Sperling!
Zuid gever.
Niemand kwetsbaar
En in den wedstrijd daarna, in de finale, toen ieder zich reeds ingesteld had
Beide partijen hebben zich keurig
Noord
Oost
Zuid
West
op een reactie, toen de experts al verontwikkeld en was het niet dat wit den
1 H.
pas
1 8(1}
pas
halen deden (en in de kranten schrepion op dö kan isoleeren zoodra het
4 S.
pas
pas
dubb.
ven), dat zulk een top-prestatie
zich
hem gelieft, men zou zoowaar zeggen:
nimmer direct herhaalt, een ndg hooger
staat minstens gelijk.
Zuid's
bod
van
een schoppen zal zwart
rijzing. Een wedstrijd tegen Kay Stam15.
d4Xcó,
LdSXc5. 16. Tal—dl. Ktl7
wel hier en daar critiek te voorschijn
mers, die als een der meest gave en
roepen, maar het heeft toch wel dit —c6. 17. Lgs—f4. f7—f6. 18 Pfli—d4t.
een der mooiste geldt, ooit op het beLcsXd4. 19. TdlXd4. b7—ns. 20 TM—
voor, dat men zijn topkracht verborroemde centre-court gespeeld. Geen klasdl. TaB—dg.
gen houdt.
siek gevecht tusschen aanval en verBeide tegenstanders hebben nu hun
West kwam uit met K 4 en Zuid
dediging, zooal- teg«>n een Sperling. doch
won met den heer Hij liet S 10 voleen duel tusschen twee speelsters, die elgen en sneed met de vrouw, toen
kaar het initiatief tot aanval op elk moWest den boer legde Daarop speelde
won den slag en West's heer viel onment betwistten.
Moreel
De bieding ging als volgt
ui'ermav
hij K. a . om te beletten, dat den blinde
der het aas Met R 10 ging Zuid nu
boeiend, technisch vol prachtige momenal te dikwijls de leiding werd opgeZuid
Noord
Oost
naar de hand. sneed troefheer er uit.
West
ten, ja perioden. Strategisch, interessan:
drongen
3t') H.
speelde zijn laatste troef en maakte
1 H
2 K.
pas
omdat miss Marble in eerste insfan'i'
Nu speelde hij S. 3 voor, legde Ui
3 S.
zijn vrije harten Elf slagen welgeteld
pas
pas
4 H
een antwoord had te vinden en met IB
de hand S 7 en West won met S 9
6 H
en alleen door het feit. dat Zuid zijn
Rondgepast
ces te geven op de toen allergevaarlijkDeze speelde nu haastig K v in de
vriends dubbel ten volle mocht ver
ste linksche backhand van heel Wimbl Natuurlijk was Noords vierde harten
hoop. dat de blinde zou troeven. Zuid
trouwen!
Zonder dien dubbel had
don. Zij gif dat antwoord: met een ge bedoeln als een domper op Zuid.,
legde echter R 6 bij en liet den slag
Zuid het contract stellig niet gedurfde, even sterk heheerschte en ie-- eventuecle slemgelusten. Maar Zuid,
aan West. die nu in arren moede
maakt!
w s
vsstere backhand. Welk een duels! De die Noord op twee azen getaxeerd
maar harten voorspeelde. De boer
'Nadruk verboden).
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SCHERENS.

ANTWERPEN, 13 Dec.
Op Zor.dag
15 December a.s. start Arie van Vi ei
np de winterbaan van Brussel in sprint
races tegen Scherens en Cools. Tevens
zijn eersten
moet v. Vüet dien dag
aan■.vedstrijddag van dezen winter
:reden in een koppelwcds.rijd over een
jur, waarvoor o.a. ook de koppels Wals
—Peüenaars. Kacrs —Debrnycker, Naeye
—v. Simaeys, Scherens—Sylveer Maes
en Cools—Thijssen geëngageerd zijn. Het
is nog niet vastgesteld, wie den wereld—

—

—

kampioen sprinter in deze ploegcourse
tot koppelgenoot dienen zal.

OPLOSSING PROBLEEM
No. 210.

-
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KalkofI

slag is. moet Oost of zijn schoppen-heer
öf ruitenheer blank zetten. De rest ls
gemakkelijk. Of schoppenvier of ruiten
drie maak: dan den zesden slag.
Het probleem.

5 H 6
Hm!
3. H 4 Hh
H7!
4. S 2 K 5!
Ka
Oost is in dwarur. Er ontsfaan nu

1. H2l

2. H

tisch

probleemman Buresch. die het
bridgenovicen samenstelde. Van-

■jnschen

laar, dat iedere schijnoplossing zorgvuldig vermeden werd. Harten word:
voorgespeeld. Dekt West met een hon

.noet hij

fl
I

schema-

neur. dan neemt Noord met het aas en
speelt harten terug. Duikt West. dan
vervolg; Noord met harten. Middelerwijl moet Oost van zijn overvloed aan
nonneurs bijspelen. Schoppen en runen

Eindhovenschewefß
I

Wilhelminalaanfl

no. 210 was een
PROBLEEM
niemendalletje van den Bervoor
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sterdam-Z.

A VAN ELDERE,
Aalst (N.-B.).
■
De hoofdprijs, ter waarde van ƒ 40.— J G RONDBERG, Van Oosl
bestaande uit een ..Eland" Muurkluisjo laan 7. Driebergen.
H
can de fabriek ~De Eland". Lijnbaans- C
F
KoHLER. Schoolplein 4
eracht 189—192. Amsterdam-C. werd
:ewonnen door:
laan 7. Blancum.
Mejuffrouw G.H. HAITSMA MULIER.
(
E KOSTER. Zuidhom 'Gr.).
Emmalaan 4. Utrecht.
De 10 troostprijzen, elk ter waarde van JOH K P DIRKSE.
Hillegom.
I
2.50 en bestaande uit Eau de Cologne
t.4711"
J H SACER. Kazernelaan 31. Erie
of een artikel van de firma Rem
JOS BECKERS Evmaelstraat 15
brandt, handel in verf. glas. kunstschildersbehoeften. Alb. Cuypstraat 65. Amsterdam-Z. werden gewonnen door:
Mevrouw J. R. NOLTING.
Dr J KOK. Euterpestraat 115 hs.. Amstraat 30 bv.. Amsterdam-N
.

VAN VLIET TEGEN

I

!

Wielrijden

De Winter naakt met fel'e ringen.
Mat kou. en tocht en onbehagen.
Met punten rnnr dc gelette :aken.
Met Sinterklaas en ijsvermaken.

<

IN

briefkaart de aanduiding ..Tele

zoolang mogelijk gedekt houden.
Daarom speelt Oost op de drie hartenEr wordt sans atout gespeeld. Zuid
slagen Kh en v en Rb bij. Als dan komt uit en moet tegen de beste verNoord met Ka (dwangkaart) aan lediging zes van de zeven slagen maken.
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Prijswin ers

probleem

no.
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210.

Dc hoofdprijs ad ƒ 10.— werd bi.' lo'-'flj
•oesjekend aan mej. M. G.
Brouwerijstraat 33 B te Oostburg
VI.»: de vier troostprijzen (fraaie
elen :en deel aar
surprii
Th. .1. Hou m an. Roskam-'rsa
te W
L C. Marinii'. R,
brandtstraat *."> te Den Haas: A
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Correspondentie. A. K. te A. C. "jM
tiebi. gciyk. Ik zag het te laat.
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