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BRITSCHE
Duitsch leedwezen betuigd.
VLOOT
DE BESCHIETING VAN DE „MEES".

aangevallen

Dit i> geschied onder den indruk \.m de Duitsche aanvallen van gisteren,
waarhij in liet Noorden de eerste en in hel Zuiden de tweede Fortenlinie
waren veroverd.
De Duitsche opperbevelhebber beeft generaal Blaskowita opgedragen, de
onderhandelingen over de overgave te voeren. De luchtmacht heeft le Modi in
belangrijke militaire doelen aangevallen.
liet Duitsche legerbcricht voegt hieraan toe. dat de sedert het begin van den
oorlog als open stad beschouwde en dienovereenkomstig behandelde hoofdstad
van Polen
door de maatregelen van den commandant, het weer in gebruik

—

\

communiqué van

opperbevel deell over <lit treffen in zijn
hedenmorgen nel volgende mede:

„Duitsche vliegtuigen helthen <ji»teren hnjjeUelie zeestrijdkrachten '■ slagschepen, een v liegtuigmoederschip, kruisers
en torpedojagers in nel midden van de Noordzee met succes
aangevallen. Behalve een vliegtuigmoederscnip, dat vernield
werd. i- een slagschip door verscheiden zware treffer- <:e-raakt. Onze vliegtuigen hebben geen verliezen geleden.*1

nemen

oude forten

en

de bewapening van burgers in een vesting was

Ribbentrop

naar onze kust?

naar

vliegtuig

met een

Moskou.

Nog slechts gissingen

Reeds veertien mijnen

der

doel

over

reis.

De Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken, von
BERLIJN, 27 Sept.
Kibbentrop, is hedenmorgen om 9 uur van het Berlijnsche vliegveld Tempel—

gesignaleerd.

hof naar Moskou vertrokken.

correspondent).

onzen

's-GRAVEXHAGE. 27

van

veranderd.
De Duitsche troepen naderen He in overeenstemming met de Sovjet-regeering vastgestelde demarcatielijn. Van de uiteengejaagde afdeelingen van het
Poolsche leger, die zich nog tusschen de Duitsche en de opmarcheerende Russische troepen bevinden, zijn gisteren ten Oosten van Bilgorai de llste Poolsche divisie en een cavalerie-brigade gevangengenomen.

Drijft mijnenveld

(Van

aangeknoopt.

—

Gisteren heelt op de NoordBERLIJN. 2~ Sept,
zee een treilen plaats geïnd tusschen Duitsche negerts
en een deel tier Britsche vloot.

Duitsche

Onderhandelingen

Het Duitsche opperbevel meldt:
BERLIJN. 27 Sept.
De commandant \an Warschau heeft hedenochtend de overgave
van de «tad en van liet garnizoen aangeboden.

DOOR DUITSCHE VLIEGERS.

If• -1

WARSCHAU WIL ZICH
OVERGEVEN.

Gevaarlijke helsche zeedrijven langzaam de Noordzee over in de richting
van
de Nederlandschc kust en bedreigen met hun lading
onze
scheepvaart. Scheveningsche visschers. die de kustvisscherij beoefenen, hebben deze drijvende mijnen boven de
golven zien opduiken en inderhaast de Nederlandsche autoriteiten gewaarschuwd. Deze hebben terstond langs de geheele kust uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen om
de gevaarlijke vooorvverpen zoo spoedig mogelijk onschadelijk te maken.
Sept.
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van zijn persoonlijken

(Exclusieve Telegraaf-foto)
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knM k"inrn toedrtiven. I>e tiitVrM» voor/h htigheid i» gehnflea
der cenir, die hela«»t !*• met 'Ie beuakinj; nuf ku-t.
er-klaarde on*. dat «le
ederland».ehr riMf hdri niet
fewiftTl
MÏtuwd kunnen VOTÉM op hun hoede te /ijn trgrn <l«vt' dikwijl*. HM
in hun vi-< hm tten
Int.! ontplofbare mijnen. Sommige ncMpperfi, die
n.mtioffrn. hehhen «el een-- de on\oor/ic ht ikheid heuaan de mijnen op tr
die hoogffl gevaarlijk
vi»m li< i) en aan hooi d te hijM hen. rrn handeling
mijnen
wanneer
iielhoren--.
der
met
het
mtÊéf) in aanraking
daar.
de
N.
kruien, ern ontploffing kan TUlgT*.
Door de'zeestroomtngen komen de meeste

op

Vijftig kogels raakten de ...Mees"
ziehier enkele kogelgaten.

Hoogere prijzen

op dc route Kopenhagen—

Amsterdam
heeft beschoten,
Duitsche nationaliteit was.

van

Hedenochtend hebbea dc Dattoefce iartg.rlaa
namens de Dattaehe regeertag en de

tigdc

Dilitsrhe

lucht\aal'tattat hé

namens

vliegtuig beschoten. Dit voorval is het gevolg
van een ongelukkigon samenloop van omstandigheden. Het aangevallen vliegtuig geleek op een bekend vijandelijk gevechtsvliegtuigtype en was niet door een op grooten afstand zichtbaar kenteeken als neutraal ver-

keersvliegtuig

te herkennen.

Onder dc bestaande weersomstandigheden
kon men eerst op zeer korten afstand de nationaliteit van het vliegtuig herkennen aan
de letters op romp en vleugels. Bovendien
werd de indruk, dat men met een vijandelijk
vliegtuig te doen had. versterkt, doordat het I
verkeersvliegtuig blijkbaar bij het ontdekken
van het Duitsche vliegtuig trachtte zich in de
wolken aan een achtervolging te onttrekken.
Op het oogenblik. dat de nationaliteit van het
Nederlandsche toestel duidelijk vaststond,
staakte de bemanning van het Duitsche vlieg-

lüL-tiüli

&p

aa mvp7i2heid
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De DttttecflC mini-tor van BuitmlatnKi h»- /.ikcn von Ribbe
trop i-. v;inm<»ri;ni naar dc boottststl van i\f Sn\jw-ï nfe vertt'okkrii. Op hrt vllc-gVfM l>mprlhof t<- Ktrlijn iit-rmt <Ie tuinieter af*»<'hcifl van den 801 ift
hm militairen attaché
generaal Rcljakof.

generaal-

voor benzine en
petroleum.

(Eigen Tclc-foto).

blok losmaak*.
s

bet reurd.

der.
(Zie

s-OR.W I N HAGE. 27 Sepi.
Naar
wij vernemen, is de prijs van benzine
remaal en giagen er vlakhij een kijkje nemen. met ingang van heden voor levering
V.rn paar voelhoren-, staken ri- non uit. (irex-tankauto met 111 cent per liter verlakkfg kwam geea raa dc hjagtaa op net idee
hoogd, ten gevolge waarvan de benzine
Mei aeac aitwteekselii te gaan caywiaicatcerea
hetgeen noodlottige gi-migt-n m hrabra gehad. geleverd aan de pomjien thans 15%
l»c featgras
hebbea «Ir ratorilcitea gewaar- cent per liter kost.
BCB 11 w cl
De prijzen van petroleum, gasolie
en huisbrandoliën zijn met 1% cent
per liter verhoogd.

dat

hij

ontvangen

is door Molotof, den

verder Laatste Xieuws)

—

monteeren.

Vaar «ü reraeatea,
AMSTERDAM, 27 Seat.
ia) dc president taa dc Kederiaad-arhe Bank.
mr. 1,. .1. \. Trip, die een geaemhaadfare behaadeling heefl ondergaan, over ccniiren tijd het
Itrono*.o-/ickcnhtiis te 's-firai onhagc. «aar hij
—

naar het stille strand, waar do ploeg binnen
een kwartier tijds de drijvende lïtijn van zijn

Vervolgen? werd de mijn op ren vrachtauto
verpleegd
ter

feinrien

fchnuv.

MMand gehouden.

wordt,

VERWACHTING
7 UUR.
MORGENAVOND
Voor de kuststrook:
Gedeeltelijk bewolkt, plaatselijk
enkele buitjes. Weinig verandering
in temperatuur. Meest matige wind
uit Noordelijke richtingen.
Voor het binnenland:
Heldere nacht, plaatselijk mei
lichte nachtvorst. Overdag gedeeltelijk bewolkt en zelfde temperatuur.
Geen neerslag van beteeken is. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke
TOT

Ir. (iustav Rohcrt Lamm.
Slachtoffer heschietino \fccs"
l'.igen 'l'cli'foto uit Stockholm'

veldmaat-schan Görlag, ais opperbe »elkebber
\an dr Daiterhc Inchtuiarht, op het ministerie
van KuitenlandM he /aken leedwezen hetniird
om-i bet feit. dat een Dvftacilf vlicghonl gister*
middag lea Xoordweatea van ffeigolaad tm
gevolge van rrn oßfreiakktgea -antenloop van
omfltaatHghedea Int K.l*M..THrglalg ..Moes"
beschotea heeft

±

heid van Heigoland door een Duitsch vvater-

Nd ingang van 2S
BATAVIA, 27 Sept.
Ac reN'iuur op het traie< t Bata*
via—Napel» vastgesteld i>i> **s dage* ra op
het trajecf NapeN— Batavia op ">'j da!.'. l>.
vertrekdagen blijven Maandag én Powdn'dag.
I \neta)
—

steeds als tijdelijk, maar indien Moskou diezelfde meening "toegedaan ls, houdt dat nog
niet in. dat de Russen ook van plan zijn zich
naar het Oosten terug te trekken. Dat Moskou
de bezetting van Polen als permanent beschouwt, blijkt uit de afgelegde verklaringen
en de grondige invoering van hot Sovjetstelsel.
De transactie met Hitier heeft den Sovjet-in-

September i*

Bil

}'iS BAROMF'I

dwenen sedert Duitsehland heeft bewezen geen
weerstand te kunnen bieden aan Stalin s eisch
in zake de verdeeling van Polen. Men meent,
aldus de „Times", dat Duitsehland nu alle
cisehen van de Sovjet-Unie in Oost-F.nropa en
op den Balkan moet inwilligen, tenzij het in
staat is een bliksemsnelle overwinning in he:
Westen te behalen en zich zoodoende de han-

"\

/-

Zie verder pag. 4.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
HEDENOCHTEND 8.20 WeersUUR
Temp.

KR.

Woensdas 27 September.

richtingen.

gr C.
Wind
toestand
Stockholm 2 zwaarbewolkt \\V
zwak
NN'O kr.tig
Kopenhag. 0 lichtbewnlkt
Boedapest 5 onbewolkt
windstilte
f-enua
10 halfbewolkt
Nrd kr.tlg
1:1 onbewolkt
Madrid."
NO "zwak

geheel hersteld reriatea.

Hij hoopt spoedig daarna /.ijn w crk/..lamheden te kaaaea hen attea.

Bij de he len

WAT VOOR WEER?

<

Mr. Trip opgenomen
in Bronovo.

—

van de Staatsloterij is de
prijs van ƒ 25.000 gevallen op nummer 15137.

Ribbentrop

Koningsbergen.

Vonte

leum-producten zijn gestegen.

EEN PRIJS VAN ƒ 25.000.
's-GRAVENHAGE, 27 Sopt

dagen.

zes

\

gehouden trekking

in

Batavia-Napele

KONINGSBERGEN. .'7 3ept.

Minister von
Ribbentrop Is hedenochtend om kwart over elf
in het Condor-toestel ..Grenzmark" op het
vüecveid alhier aangekomen. Ha .-e,, kort oponihoud werd de vlucht naar Moskou voort-
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HET WACHTEN IS OP

PADEREWSKI.
Vluchtelingennood

Moskou

naar Tallinn terugkeerde, vertrekt in den
loop van Woensdag weer naar de SovjetRussische hoofdstad.

BOEKAREST, 27 Sept

Minister Selter «ordt wederom vergezeld
door

den

voorzitter

van

in Roemenië.
vormen
Met he;

—

nop tot het antwoord van PaderewsrU bekend

het

Estlandsrhe
parlement, prof. l'ots. den expert op het ge-

.-.

Voor het overige zouden alle voorzieningen

bied van internationaal recht prof. Piip. en

t
0

lüke leden van de nieuwe Poolsche regeering
gaarne zouden zier,, dat Paderewskl het tot
hem gerichte verzoek, om president te worden,
nog steeds niet geheel duidelijk. Terwijl in aanvaardt, wegens het prestige, dat hij in de
Reuter-berichten uit Kowno en Helsinki slechts wereld geniet, is men toch ook bereid een mosprake is van een handelsovereenkomst, die ) gelijke weigering van zijn kant onder de oogen
tevens van belang zou zijn voor de betrekkin-

Voelt U zich zenuwachtig en
gejaagd, overspannen, Uzelf
tot last en moeilijk voor Uw
omgeving? Neem dan direct
"n'AKKERT JE' enge voelt een
weldadige rust over U komen!
AKKERTJES kalmeeren, doot
hun bijzondere samenstelling
als regel reeds binnen een
kwartier het overprikkelde
zenuwstelsel en Ge voelt U
( Zjj\V\ °l* non verkwikkende slaap
"AKKERTJES" bevatten géén
verdoovende bestanddeelen
Vijf en
ze zijn niet schadelijk.
X -<L

.

f.Ü

li'

teekend zou worden, ontbreekt het toch niet
aan aanwijzingen, dat deze besprekingen een
verdergaande strekking hebben.

AKKERTJES

'

!

.1.
.

■

•..,-!'

j

•

.

tegen

-

■

.

•

de overeenkomst.

•

bewegen in de richting van een verstrekken-

m3£y

i

Te Kouno meent men te weten, aldus het
D.N.8.. dat de besprekingrn, die zoowel van
economischen als van politieken aard zijn, zich

-

hoofdpijn, pijnen, koorts, kou.

Dooi: IJ stuks

de heden gehouden vergadering van de beide
Kamercommissies en den staatsraad, onder

Roosevelt het, door afzijdigheid, in de embargokwestie?
Wint

THEATER

Hoe wordt Polens
duikbootbasis? nieuwe regeering
—

vier voorstellen,

Berlijn

RE 311111 AMIT

Een geheime

Sept.
De EsUandsclie
Buitenlanrisrhe Zaken. Setter,

V.S. doen Westelijk halfrond

liet

in

12 stuiven; 2 stuks.

-

-
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stuivers.
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POOLSCHE SCHATTEN TE

■

W ashington en te Panama.

te

Muziek: Peter Tschaikofsky

Heden naar Moskou.

M

BALLNACHT

met

Eerste Blad.

—

LINDBERCH ZOU ZIJN
OMGEZWAAID.

Wat zal 'k in 't leven méér
dan IBIS-shag begeeren ?
Daarmee komt iedereen
vanzelf in hooger sferen!

■

te Panama als te YVashington blijft de handhaving der neutraliteit van de Zuid- en Noordamerikaansche staten in het middelpunt der
belangstelling. Op de Pan-Amerikaansche conferentie hehhen de verschillende delegaties haar voorstellen ingediend, in de hoofdstad der Vereenigde
Staten worden de besprekingen voortgezet ter voorbereiding van de behandeling van het voorstel tot opheffing
van het uitvoerverbod van wapens.
Het blijkt reeds thans, dat Roosevelt

|B|S SHAG

yOOWEL

de voorstanders

van

een

mm WmW m 9W

schen senator Vanöenberg de verzekering ge-

Dobbelmann

|

RAUSCHENDE

Orkest:

TALLINN.
minister vin

Debatten

Vanaf V rijdag a.s.:

MINISTER SELTER GAAT WEER
ONDERHANDELEN.

Avondblad

—

<

en de Sovjets.

DE. TELEGRAAF
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Estland

die

1930

Woensdag 27 September

le zak.

Voor Speurders

BOEKAREST. 27 Sept.
Zestig vrachtwagens met Poolsche nummerborden zijn bij de
Itoemeensche Nationale Bank
aangekomen.

delegatie der V. S. heeft

De

Pan-Amerikaansehe

te

conferentie

Bemanning van „Royal
Sceptre” toch gered?

isolements-

Panama bij de
vier

:

..Royal Sceptre" voer, toen d:t vaartuig op 6

-

ontwer-

'

pen ingediend, welke betrekking hebben op de
volgende punten:
le. Amerikaansche neutraliteit;
2e. De middelen, om die neutraliteit te doen
eerbiedigen, d.w.z. bescherming van de Amerikaansche belangen;
3e. Economische samenwerking, ook op financieel gebied, en handhaving var. de wissel-

Een Britschebeschouwing.
.....

OPEISCHING BUITENLANDSCHE
SALDI IN ENGELAND.

I

Green uitzondering voor nietBritsche ingezetenen.

■

Sj.aanschen oorlog opgedane

ervaringen.

Duik-

i

.

LONDEN. 26 Sept

=

ven Belgisch. Nederlandsch en Deensch grondgebied tijdens dezen oorlog, wil men het vlie-

—

■

Aanbevolen wordt het instellen van marine-

patrouilles ter bescherming van de handels-

goud.

Naar verluidt fa
BOEKAREST. 26 Sept.
gedeelte van het goud van de Poolsche
Nationale Bank gedeponeerd bij de Roemeensche Nationale Bank Roemenië zou dit goud
ter beschikking willen houden van de toekom—

een

De gevluchte duikboot.
/"vMTRENT den politieken kant der besprekingen kan een communiqué van Tass
«enig licht verschaffen Dit communiqué luidt

:::<

i

PÉTAIN LOST EEN PIJN-

Handdruk gewisseld

met

Duitschen ambassadeur.
—

welke deze hartelijk schudde.
(L'nüed Press)

moet daarom worden aangenomen, dat de
duikboot in Tallinn waarschijnlijk gerepa-

EEN DOLLE WOLF.

reerd en van brandstof voorzien werd en op
deze wijze in staat gesteld werd te ontvluch-

BAGDAD, 27 Sept
Een dol geworden
wolf heeft 35 mensehen aangevallen, gebeten
personen zijn
en wonden toegebracht Vijf
Gedachtig aan het feit. dat volgens een reeds aan hun verwondingen bezweken. Anrapport uit Leningrad heden op twee plaatderen verkeeren in levensgevaar Na een klopsen in het gebied van de Loega-baai perijacht, die twee dagen duurde, is de wolf ten
'Reuter.)
scopen van onbekende duikbooten gesignaZuiden van Basra neergelegd
leerd zijn, kan men tot de conclusie komen,
dat eenige onbekende duikbooten een geheime basis hebben ergens in de buurt van de
Estlandsche kust
In verband met deze omstandigheden krijgt
—

—

ondernemingen van zich

BAZEL. 26

Vanmiddag om 13 45
uur heeft men in de onmiddellijke nabijheid
van Bazel voor het eerst kennisgemaakt met
Sept

MOSKOT*. 27 Sept.
Het communiqué van
den staf van het Roode Leger luldtt
marsen naar de demarcatielijn do vesting
Ossovets en de steden Holm, Zamostio. Rawa-

de activiteit van de Fransche
luchtmacht Drie Fransche jachtvliegtuigen en
een bommenwerper vlogen over den Rijn op
een punt. dat ongeveer I K.M. ten Noorden
van Bazel is gelegen, maakten een verkenningsvlucht en keerden daarna in Zuidelijke
richting terug Om 1615 uur vloog wederom
een bommenwerper over den Rijn en cirkelde
voorts over de Siegfriedlinie in het Zwarte
Woud. waar het luchtdoelgeschut in werking
trad De explosies konden te Bazel duidelijk
gehoord worden De bommenwerper is blijkbaar niet getroffen en vloog verder in de
richting van Belfort.
'United Press'.

hebben

de lei-

mij aan het tafeltje op het terras had plaats

Peinzend keek

naar het menschengewoel

hij

en ging voort: ..Ik hen altijd op zoek naar
bij wie de een of andere eigen-

menschen.

verzekeren, dat het

een In-

„Dat geloof ik graag." antwoordde ik. ..Ik
ken iemand, die u zou kunnen vertellen, hoe
laat het op de klok van gindschen toren is.
terwijl ik, die toch normale oogen heb. de
klok hier vandaan niet eens kan zien."
..Wonderbaarlijk," gaf mijn metgezel toe.
..maar ik bedoelde eigenlijk niet de ontwikkeling der zintuigen, maar geestelijke hoedanigheden. Neem het geheugen bijvoorbeeld. Bent

'.<■■■■

schrik Indenkend, dat ik den brief nog niet
vrouw mij den vorigen

gepi»t bad, dien mijn

.-

„Die weddenschap neem ik aan," zei ik.
..Twintig sigaretten zullen me niet bankroet
..Afgesproken. We gaan dus samen naar
toe. U koopt iets en precies over een
maand ontmoeten we elkaar hier weer om vier
uur, om de proef op de som te nemen."
Hij maakte 'n aanteekening in zijn notitieboekje. Ik volgde zijn voorbeeld en wij begaven
ons op weg. Na eerst andere klanten bediend te
hebben vroeg tle oude Monsieur Copin ons
hoffelijk naar onze wenschen. Na eenig zoeken koos ik een fraaie zijden das uit met een
niet alledaagsch patroon, betaalde den, naar
mijn meenm<r. vrij hoogrn prijs van 45 frs. en
ging mijns weegs, na buiten met mijn begeleider afgesproken te hebben, dat ik de das
op den afgesproken dag zou meenemen.

hem

PRECIES

*

ik had het
een maand later
bijna vergeten!
troffen wij elkaar op
de afgesproken plaats en togen dadelijk naar
den ouden Copin. die ons met dezelfde waar—

—

dige hoffelijkheid ontving.

i,

•:

■

■

.

-

„Het doet me genoegen u weer te zien. heeren." begon hij. „waarmee kan ik u ditmaal
CERNAUTI. 26 Sept
Volgens berichten
l;e e.
van dienst zijn?" „Zoo." dacht ik, „hij heeft in
van de grens zouden de Russische autoriteiten klante zaak hoeft en die zich minstens gedu- elk geval onze
gezichten onthouden."
onlangs in verscheidene steden in Polen Joodrende een maand nauwkeurig herinnert, wat
„Ik zou graag een tweede exemplaar hebben
sche burgemeesters benoemd hebben, zoo te
elke klant bij hem gekocht heeft. En wanneer van het artikel, dat ik laatst \>{\ u gekocht
Lwow. Kolomija en Tarnopol.
ik u dan nog vertel, dat de man zeventig jaar heb." zei ik, met een effen gezicht.
Volgens betrouwbare berichten hebben de
la, zult u toegeven, dat dit wel iets zeer merk„Zeker, meneer. Een hoed. nietwaar?"
che militaire autoriteiten alle mannen waardigs mag genoemd worden."
Bi...N'een." zei ik triomfantelijk. „Een das.
in de grensdorpen gemobiliseerd voor werken
„Het is bijna niet te gelooven," riep ik uit. Kijk. hier iieb ik haar. Daar gaan uw sigaretvan

ondervindelijk bewezen

gezien.

Ik kan u trou-

rdc

.■

ik aan Copin, „dat u zich van iede-

zal

in ponden ster-

buitenlands he de-

irma

s en

voor particulieren geldt als

maatschappijen. Zij

zonder

speciale

zijn

niet

voor

ge-

vergunning he-

7it in de genoemde deviezen te behouden, hetzij tot het doel om hun zaken voort te zetten
of anderszins.

A. oormam
Heerengracht

449

Indien dit voorschrift niet wordt opgevolgd,
kunnen zware boeten worden opgelegd. Ik behoef er niet aan toe te voegen, dat het uiterst
wcnschelijk is in het nationaal belang, dat de
schatkist de volle beschikbare bedragen zal

Kleermakerij

Q<

a

i
AMSTERDAM

■
■

ren klant na een maand nog kan herinneren.
....

geheugen," zei de oude Copin,

„maar

ditmaal

TOEN

koopt, hij zich na een maand nog precies her-

ting zoowel
rechtigd om

neutraliteitswet aangenomen zal worden, mits

Mijn jonge vriend was erg teleurgesteld.
..Het is de eerste keer zoover ik weet. dat vader
Copin me teleurstelt. Enfin, dat loert je alweer
voorzichtiger te zijn in je uitlatingen. Niet u,
maar ik ben dus een ervaring rijker en vijftig

Joodsche burgemeesters in Polen.

—

verneemt,

Wat ik omtrent de betrokken deviezen heh

-

•

strategisch belang ter plaatse of in het
leger Slechts vrouwen, kinderen en ouden van
dagen blijven in de dorpen.
'Havas.)

Naar United Press

in contanten

welke aan de Bank van Ingeland zijn
op basis van de officieele koersen
in de pers gepubliceerd. Ik moet het duidelijk
maken, vervolgde de minister, dat de verplich-

f

—

.

andere Ik kan u

—

Voor goede verstandhouding.

■

cent armer."

■

gen genomen. In de Omgeving van Holm zijn
er S.OOO man gevangen gencmen en duizend
paarden buitg" maakt, in rte «treek van Danofka,
twintig kilometer ten Z i vesten van Holm,

':

Betaling

ling geschieden voor alle

verkocht

-

•:

anderszins.

viezen,

en Duitsche

DRAN TRIWOR.

!

Riela—Holm—Zamastie— .Tavo-

onderhandelingen.

—

1001-day door

—

-

Britsch-Amerikaansche

„Geen regeerings-inmenging.”

Fransche vliegtuigen bij Bazel.

'

Communiqué van Moskou:

■

hebben."

BOEKAREST, SG Sopt.
Volgens hier ontvangen betrouwbare berichten zou de SovjetUnie van Estland gesischt hebben dat het ontwapent en dat het in het bijzonder de fortificaties op de drie Estlandsche eilanden in de
Finsche golf, waarlangs het verkeer
naar
Leningrad gaat, zou ontmantelen.

—

—

schijnt het mij toch in den steek gelaten te

—

v*n Biels's)

Do Fransche president
een
Lebrun heeft
decreet onderteekend, waarin bepaald werd, dat in Frankrijk een nieuw
oorlogskruis werd ingesteld, dat aan die militairen zal worden uitgereikt, die zich bijzonder
onderscheiden bij land-, zee- en luchtmacht.

*'

Eischt Moskou ontwapening
van Estland?

i:>

PARIJS, 27 Scp;.

ZAKEN EN PSYCHOLOGIE.

het vraagstuk van de beveiliging der Sovverschuilende duikbooten groote beteekenis

neut

<•:

FRANSCH OORLOGSKRUIS.

■

LIJKE SITUATIE OP

jet-wateren tegen

'L'nited Pres*.

-

duikboot in onbekende richting verdwenen
is onvoldoende gebleken zijn. zijn onderhandelingen aangevangen tusschen Estland
en de Sovjet-Unie. betreffende maatregeleei
om de Sovjet-wateren te beschermen tegen
otidernemingen van vreemde duikbooten. die
zich in de wateren der Oostzee verschuilen.
Volgens de verklaringen van de Estlandsche
BURGOS, 26 Sept.
Tijdens een plechtigregeering arriveerde de Poolsche duikboot heid te
Burgos, waarbij ook generaal Franct
in de Estlandsche wateren met averij aan de tegenwoordig was, kwamen do Fransche am
machine, waardoor zij in haar bewegingen bassadeur maarschalk Pétain en de Duitschi
belemmerd werd Het is echter onbegrijpeambassadeur von Siohrer tegenover elkaar t(
lijk, hoe onder deze omstandigheden de bestaan. Maarschalk Pétain loste de
pijnlijk)
schadigde duikboot aan de bewaking kon situatie
de hand te reiken
op door von
ontsnappen en uit de haven van de hoofdstad

van Estland kon ontvluchten.
Als meest waarschijnlijke veronderstelling

—

worden met de territoriale wa'eren var. Canada en van de buitenlandsche overzeesche bc-

ik enkele weken later na een drukken
dag op dezelfden boulevard een kopje koffie nam. voegde üeh weer een jongeman bij
me. die. na enkele algemeene uitlatingen, waarin hij zijn psychologische kennis luchtte, het
gesprek op het menschelijk geheugen bracht
en in dat verband melding maakte van den
ouden Copin.
~De faam van dien man schijnt grooter te
zijn dan zijn herinneringsvermogen." zei ik. „Ik
heb kortgeleden de gelegenheid gehad om te
constateeren. dat het heelemaal niet zoon wondermensch is als men zegt."

u bent er dus al een keer ingeloopen!"
bedoelt u: ingeloopen?"
De man aarzelde even: Dan zei hij: „Och.
nu ik me toch versproken heb, kan ik het u
wet vertellen. De oude Copin is gewiekst. Een
„Zoo.
„Hoe

tijdje geleden ging zijn zaak niet

zoo goed.

Verleden jaar heeft hij vier jonge menschen
in dienst genomen, die op de boulevards in de
buurt van zijn zaak met menschen, die er,
laten we zeggen, welgesteld uitzien, een gesprek aanknnopon. In den loop van het gesprek hangen zij' dan een fantastisch verhaaltje op over zijn geheugen. Het gevolg is meestal een weddenschap om een borrel, zooals u
er blijkbaar een gesloten heeft: waarna het
„slachtoffer" door den „agent" naar den winkel
gebracht wordt. Zijn omzet is in het laatste
jaar verbazend gestegen en voor die jongelieden is het een aardige bijverdienste. Twintig
procent van hetgeen z(| aanbrengen en onkostenvergoeding: de borrels weet u wel, die ze
Het

,<an

er hest af, want zijn prijzen zijn

...7a." zei ik. gedachtig aan de frs.4s.
De man stond op.
„Neemt u me niet kwalijk.'' zei hij, „ik heb
een afspraak met dien heer in het bruin. Het

gaat

om

een

weddenschap."

iNadruk veitxxicn.

—

Auteursrecht

voorbehouden).

gezegd, is cv eneens van toepassing op gouden
munten en haar goud.

GRANDI,

VANH

EEN VRIEND

ALIFX.

als volgt:
..In verband met het feit dat de uiteenzetting van de Estlandsche regeering. betreffende de omstandigheden, waaronder een in de
haven van Tallinn geïnterneerde Poolsche

stige Poolsche regeering

wegen tusschen de Noord- en Zuid-Amerikaansche landen, alsmede van een beschermingszdne. waarbij rekening gehouden zou

■

Het Poolsche

—

valuta's,

—

gen boven neutraal gebied absoluut verbieden,

■

Alle bezitters van
dio in Engeland verblijf
houden, moeten
zoals gemeld in ons Ochtendblad van heden
dcxc direct aan de
schatkist aanbieden, verklaarde minister Simon op een hem gestelde vraag in het Lagerhuis. Hij voegde hieraan toe. dat geen uitstel
wordt toegestaan.
Ik moet den nadruk leggen, aldus verklaarde Sir John Simon verder, op het gewicht
van een prompt opvolgen der bepalingen,
krachtens welke elke persoon, die in het Vereenigd Koninkrijk Is gevestigd, de onmiddellijke verplichting heeft om terstond aan de
Bank van Engeland voor de schatkist alle genoemde deviezen ten verkoop aan te bieden.
Elke persoon, die zulks nog niet mocht hebben gedaan, dient onmiddellijk aan zijn bankier de noodige instructies te geven. Indien
men geen bank heeft en in het onzekere verkeert wat precies te doen. kan elke bank om
advies worden gevraagd
Het bovenstaande is van toepassing, zoowel
op de bedragen, die men op 2 September in
zijn bezit had. als op elk bedrag, dat
sindsdien is ontvangen of in de toekomst
wordt
ontvangen
als betaling
voor exporten of
bepaalde

■

■-

booten va.i oorlogvoerenden mogen geen Ame:
■-:-".■.* ;..
c-i
:■
■
tien zij geïnterneerd. Gezien het vliegen bo-

tenzij bewezen kan worden, dat het een gevoorzitterschap van den president der republiek, alsmede ook het feit. dat minister Selter
in het aldaar gegeven exposé zich niet beperkte tot zijn reis, maar de geheele internationale

!

geen bewijsnummers.

politiek zoover mogelijk te gemoet vvii
komen, mits zij toestemmen in de opheffing van het embargo.

—

ven, dat in de straten, waarlangs het konvooi

man

.....

4e. Humanisoering van den oorlog.
:

lekker,

■

koersen tusschen de Amerikaansche republie-

BOEKAREST.

voordepup

:

:

2

Britsche regeering
voelt
trek.

spijt
—

over

zijn

gever-

Hastianini welkom

geheeten.

bedragen pasmunt, zooals zilveren
behalve Amerikaansche en Canadeesche dollars, behoeven niet voor verkoop te
worden aangeboden.
Sir John voegde er aan toe. dat deze bepalingen ook van toepassing zijn op bankdeposito's, welke Britsche onderdanen in het buitenland bezitten.
Kleine

munten,

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor
niet-Britsche ingezetenen in Engeland.

Actie voor den vrede?

LONDEN. 26 Sent
Dc Britsche minister
van Buitenlandsche Zaken, lord Hahfax. heeft
van den gewezen Italiaanschen ambassadeur
BERLIJN, 2t! Sept. —In wel-ingeüchte diplote Londen, graaf Grandi. die thans minister I
van Justitie is geworden, een telegram ont- I matieke kringen te Beriijn blijft men gelooven,
vangen, waarin Grandi mededeelt, dat het dat nog deze week een belangrijke diplomatieke
actie begonnen zal worden om een einde aan
hem in dc huidige buitengewone omstandigden oorlog te maken, voordat deze zich ontheden niet mogelijk is. naar Londen terug te
wikkelt tot een algemeene slachting tusschen
keeren om vóór de aankomst van zijn opDuitsehland
en de Westelijke mogendheden.
volger officieel afscheid van den Britschen
Naar verluidt, zou deze actie den vorm aankoning te nemen.
nemen van een soort voorstel der Italiaansche
Graaf Grandi verzoekt daarom Halifax, bij
den koning en koningin de gevoelens van regeering aan Londen en Parijs als een laatste
staken.
dankbaarheid te willen vertolken, die hij en pleidooi om den strijd te
Volgens
Duitsche
I
gewoonlijk
goed-ingelichte
zijn vrouw gevoelen „voor de zeer minzame
ht?pft lipt \"ütiLei'in di? Isai'to flsaTPn ktp*
welwillendheid en uitnemende blijken van I KtiiiSTPii
hoffelijkheid, waarmede de koning en koningin hen gedurende de laatste zeven jaar in
Engeland omringd hebben."
deze richting zou
Grandi getuigt ten slotte in dit telegram Italiaansche regeering in
—

van zijn oprechte vriendschap met lord Hali-

In Duitsche kringen wordt verder verklaard,
dat een speciale Italiaansche boodschapper
Het Britsche ministerie van Voorlichting
deelt mede. „dat graaf en gravin Grandi naar Londen Is gezonden om daar leidende
Britsche persoonlijkheden te polsen. Hij heeft
steeds in vriendelijke herinnering zullen worechter geen direct contact gehad met de Br.tden gehouden door den zeer uitgebreiden
kring van vrienden, die zij bij hun zevenjarig sche regeering. Tn dit verband is men in Duitsdie kringen geneigd eenige heteekenis te
verblijf in Groot-Brittannië verworven hebben en niet het minst door den premier, den hechten aan de besp-ekingen. die de Sovjetgezan*. te Londen, Mai-ky. met lord Haüt.'.x
minister van Buitenlandsche Zaken en de ove(T'nited Prcs-i.
heeft gevoerd.
rige leden der regeering.
Mij gevoelt werkelijk spijt over het vertrek
van graaf en gravin Grandi. doch' geeft uitin
drukking aan voldoening over het vooruitDe stroom van
BOEDAPEST, 27 Sept.
zicht, dat zij in de naaste toekomst een parPoorSChe vluchtelingen in Hongarije, die reeds
ticulier bezoek aan Londen zullen brengen
belangrijk verminderde, is nu geheel o|>gehouIntusachen wordt de aankomst van den nieulen. De vluchtelingen, wier aantal meer dan
—

20.000 vluchtelingen

Hongarije.

—

wen ambassadeur. Bastianini. hartelijk afgewacht."
De chef van Daladier's politieke kabinet.
Coulondre. heeft vandaag een onderhoud met
dcc Italiaanschen ambassadeur te Parijs gehad.

20.000 bedraagt worden geleidelijk naar irrter*
neering'kampen in het binnenland vervoerd.
Do Russische troepen hebben geen roniact
gezocht met (le Il.mgaarseho grenswacht. Op
een afstand van 10 tol 13 K.M. van de grens
nebben zij halt gehouden.

Woensdag 27 September 1939
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Hoofdkantoor te Amsterdam t
Spimtr. 138-150, Raadhuiistr. 2-6 (W,ii,n a ntoor)
Biikontor«n : Prins Hjndrikkode '38-139. Van Ba«rl«»traol 30,
Overtoom S2,

Waterloople n

103-105,

Meidoornwej 2

Depositorente te Amsterdami
Direct opvorderbaor Va pCt.

Verßaderlnjï

-VMSTERDAM
Singel 150

-

VEILING WEGENS
STERFGEVAL.

de (tokken ligt, overeenkomstig de statuten, voor aandeelV. v\\ anhoi.t. Makelaar,
houders ter Inzage Ten kantore zal
Op Maandag 2 October IMÏ,
der vennootschap. Jan Willem
'des a von ds na 7.es uur In
Brouwersplein 15.
Het collége van commissaris- ~l-'ra«eati*\ ten overstaan van
sen heen bepaald, dat aandeel den plaatsvervangende:! NotaG. A. RIKTVfcXD .Ir..
houders, dio verlangen de ver- ris
het
kantoor
gadering bij te wonen, hunne waarnemende
van wijlen Notaris J. P. van
di elan uiterlijk op Maandag WUsclingh,
ln veiling brengen:
n October ltrïfi zullen moeten
Dubbele Woonhuis
deponeeren bi H. Ovens en

's-GRAVENHAGE

Oostenbugervoorstraal 51.

L. Vijverberg 11

j

1

1

83 centiare.
H-■<
aTe-aafcaaa

met

de

.le.
Het Woonhui* met
i bovenhuizen, open plaats,
achterna!* en erve, aan de

RECHTBOOMSLOOT 75

croot 70 centiare.

1 Mei 1940.

■

Ged. B erhaven 24

|H

elk afzonderll k

Bez.:

?n

de

landerijei.

eiken

hing

[ris

ten kantore

opbod

3

Bezichtigingsdaeen:
des
en Da derdags,
alsmede op clert verkoopdaa

van den Nota-

Dinsdags

Middenweg

*c

b»

afslag worden geveild en

•-.eerd als volgt:
Mos. 1 en 2 en N'of. 1-2 en

werkdag en de gebouwen Dinsdag-: en Donderdag*! 10-12 v.m.
Veile. 8 dagen vóór de vol-

Vrijwillig
Vrkoopiii;»
wegens
Notaris

_'

53-55,

EVERT

te kooplokaal
..Frascatl". ten
overstaan van de Notarissen
W. H
VOSKUIL en H. A.
WARMELINK. in veiling bron-

/al op Irundei ilnu
12 Ocfo%er lm
na. 11 uur in
'ie Kreoa te Me men
bel
ten verzoeke tran de erfgenamen van Mw, de Wed. H. J.
VAN' ZUTVELD in het openbaar verkoopen:
De hofstede ..Xiemand zon.
der \i.t«nd" te Db-nwn. **ud
Dient» rlann 79, nu l wuninu,
hooibera;. Mintrni.
ttafttag«erf. en eenig»- p**rre»-irn weien hooiland en kade. uren/ende aan de Ringvaart van Watergraafsmeer, groot
7 H.A.
2t A.
wel2 jrercee.cn
en hooiland
te Diemen nabij Oud Diemen.
den Ooi ter spoorweg en de
Ringvaart, groot Se 2 H.A. 17
A M CaA.
Eei pèt*#€l wel- en hooiland
te Diemen tusschen de Oud
Diemerlaan en den Diem. groot
1 H A. 33 A. :W c.A.
Landerijen te aanvaarden na
betaling, gebouwen en werf 1
Mei TUD
Te veilen in combinatiën en
-'dam

\

massa.

Hen woonhuis met min en
82 < entinren.
erve te Diemen. Oud DiemerNO 3 Het Dabhele Wijnhui- laan 73, groot 2 Aren. Ver*n Erve, aan de
huurd p. m. voor f 32..">0.
Ken woonhuis met tuin en
er\e te Diemen. Ouderkerkergroot GZ Cent laren.
la.m 25, groot 2 A. 10 c.A. Vertot
1 Mei 1040 voor
No. 4 He! Dakbele II
ihil- huurd
V) p m
f
iaa 4e
Bei landerijen eiken werkdag, gebouwen Dinsdags en
|

Ooslenburgervoorsiraat

VALUTA-1

57-57a.

Oostenburgerdwarsstraat 1 en 3,

ALLE BANK-,
EN EFFECTENZAKEN.
SAFE

I u-root 64 c.A. en Erve. groot
124 r A . le zamen (front 88 Cen-

I
INRICHTING.!

.

Ilaren, in éfm knop.

'jezichtlcen
DtnWtaga,
Te
Kgtderdaga en op den Verkoop
lag van 2—4 uur.

Nadere Inlirhuniten verstrek!
Ie Makelaar: w. van Aahoß.

Pretoriunstrant 77,

JI2H

Tel. HBT7

POELWYCIt,
&

sterfgeval.

S. SUENHUIS

VAN

Fa. MULLER. SIEC.MI'.ND
SCHOGT, S.
J
WEGLOOP
IC.S.
.Makelaars.
op
zullen
Maandag 2 October la.ni. . .
[avonds na zes aur. in het Ver-

gi'MiT

I

ROTTERDAM

groot 62 Tent laren.
Hf* F>nbbe|«« Wuonhniv

Oostenbugenoorstraat

nv
-

werf tot

.:.

n

gebouwen

\

word
ip lt»anf rflai
12 October Ittt des namiddags
»
aar
Kantore
\an <le N.V.
n
11. Ovens en Zonen. Keizers
gracht 1170 281 te Amsterdam.
De aeenda met bilbehooren-

jL\

binatie

<•]>

vnn landertboadeni
I
• kei XVI ilcr
statuten, zal

HANDELSBANK,

-

Het Nieirws vnn den Dag

1

de

atl!

....
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Te veilen in 2 kavels en com-

-

—

Altenieene

NEDERLANDSCH INDISCHE

'-'*.'

*#*
Tnn MrUC■Hei'*»!, dif «tn hlmei v fi'imddrn koo|>pr,|« n»«\. f M 1..; -"»•!.

Soli.-ilf

v, t KXT.
t \K\
H»'i pt'ircr! i- voorsten
een I KXTR Ml \ i i;
M IRMIXUH IXBI M 1 ITIK
ca
i f Hi. -T. m tl, in ti» h. tnu i
beTal «>.a. een KI I IS IS.
\(.
RH hti
ire-ke aan er*
bnard i
Beïichi ii;iiiu
Donderda gi-i en
>l<*n \f: ■
ktMtjxhii; tnn '1
f uur.

\

faillissement op
de Griffie der Arrondissement.
Rechtbank kosteloos voor be- vanaf 2 Ortolier
I

Maatkleding ƒ 10 p. mnd

I

N .v.

DE VEREENIGDE
BLIKFABRIEKEN

langhebbenden ter Inzage

ivn.

PELTA

en Bouwmaatschappij.
])-■

(met

i

den No-

■musterrain, 3 .enhuizen.

Onderkerker-
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I
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u.t woning, schu>tn Hinjï. werf en

1930,

overstaan

-

pront

landerijen, kad. Diprr.en sectie
F
rr<> ' K.W..09 H.A.
Te bezigen NOT velerlei doel-

Kerstmis
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\

/•ven voornoemd.
DE DIRECTIE

[bovengenoemd
I

KRASS EXBURü'-S

uur. Rokin 88, Adam.
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enz. enz.

Correct gekleed
per ahonn. door

OXostelooa

Meubileerii'.i'. Bedden. Dekens,
Haarden,

Beajtrevaratle-hiriehtlag

j

1

Pracht

Amsterdam aan

De agenda alsmede de stuk
kon hedoeld in art. 12 der staI tuten liggen \an af heden ter
| in/:igo der aandeelhouders ten
Mr. E. J. DUMMLItIXC Jr.
(027 I
B.isirt

N.V. Abas

<mon-|
Nassaukade _174.

liiici iaasea

|

t

sters)

\\

Mij.'

Oproeping tot dc Alg. Vergadering van aandeelhouders]
en op Dond.-ril Ti Oct 1939 te 12

Raadbulsalx. 33,

Kapitaal F. 40.000.000.-

laaatertbaa.

f DeMetraat 19 1. opgehesen weI
\

<Klct'(iing

aan de
Uians te

\

DE TWENTSCHE BANK

j

77' d

*

"»0 its. per regel.

te

tot na afloop der
vergadering, deponeeren.

M. SMYKNA 300x200 30.— :
Zw. Wollen Wilton
25—: Zw M.
300x250 30.—; Zw. Wollen Haarvrlonrs 330
Moquette lm.
:r70x270 :vt.— ; Dtv. kl. m. kleine kleurnfwtflt. '
22b-7708 Amsterdam, dorde Kamer, d.d.
Tapi.jthandcl. Oxertoom l:ïn. Am-*erdam.
21 September i!«> ls he'. raillissemenl van -I. c. BOM AR»,
Wollen
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bij de Xij/eUlrnat.
S.-( tic I nr.
1 Jol prrool

;

Naaimachine hij
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f57.50 HttKOjVama
nog

:E6, besT.
hooiberg,

C.uuol.n «V Zoon.
Hcnnckc, CA Make

Kad.

Tel .S7SI2.

siemrccht
wensehen uit te
loefenen, deze aandeelen vóór
lof op 7 October '3B Ten kanjtore der N.V. of bij de Rotter*

ö( lo

|
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K.M.pi na

..Hel lluin", k.-iyiorsgru.-lil KB.*».

Heerengraekl

Nederlandsche Terrein-

Kaaimachéaee gevraapd. Ai.'
W H ASTENBROEK. Ton Kal'
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raa

"-

KANTOORGI 80l M
aaet aaca aiaata, mm. tuinhui. Aa Erve, aan ge,
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Hofstede ..Kerkzicht"
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'Br -
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<r MAANDAG t>

\

•'•

. 2.:; n tnir, ten kMntore
vermootschapi Maaaatraal

I

i

&

stellen. Dressoirs, Boétenksufea en Bureaux, Rundl.
Clubs. Kelim en Perz. fauteuils. Kronen, Klokken, Schild.«tutten. sl,\Al'klMi:i!>. ••"-••f!<len en Dekens. Opklap)-|
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handelende

koonman,

M. I.

W. V.

rtcr. Heer W. VAN SIJTVELD
Heziehtiging Dinsdags, Don- te Diemen. ten overstaan van
en VerkoojMlag van Notaris J. MJF.NHI IS. van de
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20341-24250

■

l'rnfi teert

Dc

e

\

20-01.
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BEGRAFENIS
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araea

van
Uinkelhui«inl.ellr«»nl, ge-

A.
.1
M
BRUGMAN en
U J. MOL. Makelaars, zullen

Makelaars, up MannilüK ï Drtoher HM,
ï:l Ortoher dc- avnnds na zes uur. in
zes uur in ..I'rascati**, ïen o\en-!aan van
~1 rasrali" len Notaris J, TH

Mr. A. M. BEN DEUS

Complex

Amstcl 8

koop.
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met
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ESen
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Nr.
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jt^nn'.

Bontwerker

-

Vrijwillige Verkooping.

STERFGEVAL.

I»c Makelaars W. C. DE KNIK
.Ir. en J. D. P. HAAI.MEI.IER
TliTO
/.allen op .Maandag 11. OcHA SILVA c s.
lol.er taga, tan over>taan van zullen op Maandag
Hat dl ■as ond na
PIXDEG en F. H. CHARBON. het Verk.M.|.:.,k.....

I

Te

11. I. ROSKNBOOM.

Mr. K.

G e t r o u m d : X. J. .1. at
van Rossem en X. G. ScrvaaI'ius. Grolloo-Assen; X. C
ISchrok en C. M. M. Stro.nk
! ora
Haas: B. Nas en M
I hinMéh. Malang-Nijmegen.

2**b-77.~.H
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-

Mevr LKENES, Helderz. 1
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Vtaav aaet
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ITT rWiliJMCl\rrkri l

PUBLIEKE VERKOOPINCEN, K\Z.

Yrtnm F strindbrrsr. Lem
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"Dor*-er en P. 1.. 65 pkei
faxope' li, Den Haag.
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1-

WÏLHELMINE
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17722
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Vaartuigen, era. M ets. por regel.

H«-t Hui. zonder MMav
3S
Amsterdam.

heeft gel lot het
haden. «a-»< hbeurUn. %ert». cfi ma«««a_»*. Tel.

<■«-d.pl. \>rpl.

gen:

He;

Ht'lS bestaande

ui;

Win.

keihuls met 2 afz. verh Bovenhuizen en Erve aan den

/I I IVi.fü 7f
Kad

Sectie G .Nr. l<m.
groot .Vi Cent.

Bezichtiging Dinsdags, Don-

derdags en op dea Verkoopdag
van 2—4 uur.
724.1

J. H. van den Andel Jr.,
Th. Groenendijk e. a. Makelaars zuilen op Maandag 2.1
October 1939. des avonds na
/es
uur. In „Kras.ali". feil
overstaan van don Notaris
J. van Hasselt, veilen:
Het modern gebouwde
Winkelhuis me; Dagverblijf
en daarboven gelogen ruime
woning, zoomede

twee

af-

zonderlijk verhuurde Bovenhuizen, open Plaats en Erve
te Amsterdam, aan het beste
ffpdeolto der

WEESPERSTRAAT 87.

lusschen N Kerkstraat en
V
Prinsengracht,
groot

10—12 1 Are :t<> Centiaren.
Bezichtiging des Dinsdags.
I erkooping ten kantore \an I Donderdags en op den Ver<ien notaris. Rechthuis. Mtd
koopdag van 2—4 uur.
denareg hoêii Rltunttïjk la.
Inmiddeli nli <i'- hand tel Een gestoelte gee koopsom
koop: te bevragen bij den Heerl kan als Inpotheek up het
(
P. OOSTENRIJK ie Diemen.
die te\ ens nadere inlichtingei, pand tritraatl «nnlni.
Donderdags.
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woonhuizen 2—4 uur.
VeilcondUiim S da een vóór de

uur,

823Ö \er-uekt.

■

870*sJ

]

/.,.-■

■

land,

■
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en daarnaast ook hen, die een gezin gaan

;

XuintK wagentje 4 pers.

...luli.

uitkomst brengen,
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)
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1

rhauft. Garage

James

i.i/.-lurarht

thans vele

soonlijk afnemen, roepen

■

17. AiMM.-r.lani fc Tel. MM —IMI7,
40 jaar hoof dver lettenwoordigcr der Lnderwoml schrijf \

.'
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m

(.«II
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kcnni*.£e\ invt.

'

iv pCXITfi
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legei h< .'1
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-
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Voor vele huisvrouwen is het nu moeilijker
dan ooit, „de eindjes aan elkaar te kn.oopen"
Hei Budget-Bureau kan daarom juist

naar Ned.-Indië n:et

■

.

Stadskanaal,

\.

1039

\

■

In plaats van kaarten.

per

/

Advertentie-afdeeling

a.s. te 2.30 uur op de Al-

TOFRNIAIRK
geven met groote vreugde
kennis van de geboorte van

-
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N.V. Dagblad De Telegraaf.
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verkeerd of foutief uit-
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Zonder dat de passagiers er veel
van bemerkt hebben is het K.L.M.
Douglas-toestel
..Mees". gezagvoerder J. J. Mol!, op weg van
Kopenhagen naar Schiphol, in de
buurt van Helgoland door een
Duitsch watervliegtuig beschoten.
Niet minder dan vijftig gaten, veroorzaakt door mitrailleur-kogels,
werden na de landing in het toestel gevonden.
Het p havende
vliegtuig met zijn oorlojsKtteekens.
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Fransche communisten
blijven nog in het

Opvoeding.
jN'

Politie sluit partijgebouwen.
Sept.
PARIJS,
communistische partij

en

aile

met

ver-

haar

borden organisaties is door dc gehoele openbare meening met instemming begroet. In het
van

goedkeuring aan het

adres der
dezen voor frankrijk wel zeer
doet
maatregel genomen heeft,

regeering. die

VERLATEN.
van Australische
Foto's
Defensiewerken aan

HfCWftCI
shchts de heer I .'*o n Rlum een ietwat afwij-

kei.de noot hooren. zonder /.ieh echter
meele oppositie met

het

in

gou\erncment te

be-

wat

nit-n

schijnen

aan\ankcli.jk nu-ende.

de

communistische leden
van het parlement niet officieel van
hun mandaat vervallen verklaard te
worden, daar men ook na lang zoeken geen wetstekst heeft kunnen vinden, die het gouvernement tot zulk

hesluit

een
De

kunnen

zou

aefcaevc raai en lanlialiarlw olieli.i|>|,ij. i, ha |>i ■\. 11 1 i
hei hieni* geten

werken bij Port Mocesb\ te koop li, iit aangeaam In t fapaawfce ooawaiaat^cacraaL

boden

\

den ingesteld. Hij z.ll. als ollgcwens, ht element,
llulie worden erw ijilecd.
\

-

machtigen.

een decreet uitvaardigt, waarbij de buitengewone zittingsperiode van het parlement geslo-

\,

LOXDKN, J7Sept.

communistische
behouden

deze

voor hel oogenblik. doch staan bloot aan on-

middellijke

sancties,

zelfs van

den

maanden
,|e

scherpsten aard. zoodra zij iets mochten dom

hebben

politic-autoriteiten

var. het gisteravond

genomen

ontbindings-de-

creet e, n begin gemaakt. De zetels van de centrale organisatie der communistische partij alsmede van de Seine-federatie en een aantal
aangesloten vereenigingen zijn gesloten en verzegeld nadat grondige huiszoekingen hadden
plaats gevonden. Hetzelfde was het geval met
een aantal café s in de voorsteden van Parijs,
waar communistische cellen

gevestigd

waren

De geschiedenis der partij.

OFSCHOON

\

.indaag

(lieiu

bij

len keer binnen

I

partij nam in de na-oorlogsche jaren een
groote vlucht en verzekerde zich van een
zeer belangrijke vertegenwoordiging in het
parlement, terwijl de communisten er maar
niet in konden slagen eenigen werkelijken invloed op de massa te veroveren Eerst sedert
1034 was een verandering ingetreden dank zij
vooral de vorming van het Volksfront, welke
idéé aan het communistisch brein ontsproten
was en waarvan de communisten terdege geprofiteerd hebben. De sterndiscipline in den
boe/.on van hot Volksfront bezorgde den
communisten bij de verkiezingen Van ItlSfi niet
minder dan 72 Kamerzetels van de f!18 In
de vakbeweging slaagden zij er in die jaren in
slceds meer belangrijke posten te bezetten Zij
hadden immer gedaan weten te krijgen, dat
het vakverbond, dat op het oogenblik van de
splitsing van Tours eveneens in twee stukken
uiteengevallen was. zich weer aaneensloot en

de

politie

uitgebreide

Kort na bet uitbreken

sprongen tal van konl/uuri

>

lin-

in.

tiet

wordt

er

de

vei

ateaarlastiag l whHliag

snel

j

I

booging der inkom-

per pond /al behagen.

wisten ten volle van die situatie te profiteeren.
Thans behoort dit alles tot het verleden. De
C G T heeft definitief met de communisten gebroken en

I

I

I

—

weg
In korten tijd stond de tractor in
lichtelaaie.
Groote
zwarte rookkolommen
stegen op en met groote felheid woedde het
vuur in de olietank De vlammen tastten wel-

dra ook den aanhangwagen aan, waarop de
200
koolzuurcyliiiders
lagen
Passecrende

I

1

De politir
dra

nomen.

nauwelijks stond

vaderlandsliefde

—

socialistische

iedere andere

In

de

eerste

zoo meldt

plaats

l'nited

hadden
Press

—

communisten
die blijkbaar

de Russische

grens
hadden
weten te
zirh hij de bewoners van Bcssarahie
als de bevrijders van Bcssarahie aangediend
en pamfletten verspreid. Deze versnreiding is
klaarblijkelijk zonder loestemmin; of medeweten van de Sovjct-I nie geschied.
Een ander feit. dat veel onrust heeft teweeggebracht, was het verspreiden van radioberichten door Russische stations, die voor de
bevolking der voormalige Poolsche Oekraïne
bestemd waren. Vele luisteraars verkeerden
echter abusievelijk in de veronderstelling, dat
de uitzendingen gericht werden tot de Russen

den

omtrek

gestremd en later omgeleid.
Hoe noodig dit was. zou spoedig blijken, want

het werd reeds eerder

vóór

groote ongerustheid over de naaste
van de Sovjet-l'nie.
bedoelingen
Wilde geruchten Heden de ronde omtrent een Kussisiiten inval in Bessarabië. geruchten die overigens later
op den dag van officieele ziide met
klem werden tegengesproken.

crd gew aarv huw d. znodat w elknnden worden eeHet verkeer werd tot kilometers ver

bevindt

de

sciiillenaV MnataadiglieaVß hui ml
le vanmorgen in gebed Roemenië

de aanhangwagen in lichte-

of aanhoudend volgden zware ontploffingen, die deden denken aan hel afschieten
van zwaar geschul. Honderden meters in den
omtrek vlogen de stukgespriingen (vlinders

laaie,

over-

te kunnen doen gaan.

Deze bijzondere positie van de socialistische
partij maakt het interessant het oordeel van

rond.

Het publiek, dat aanvankelijk op circa 300
Léon Blum over het ontbindingsdecreet te vermeter
de plaats durfde te naderen, holde
nemen Hij begint zijn artikel over dit onderijlings nog terug, om niet het gevaar te loowerp in de ..Populaire van hedenochtend met
pen door de stukken te worden getroffen. Dc
fe zeggen, dat zijn volgelingen het besluit onwegspringende stukken ijzer waren gloeiend
getwijfeld natuurlijk en gerechtvaardigd zulheet en verwrongen alsof het stukjes lood
len vinden. Hij voegt daaraan toe, dat de onderteekening van het Duitsch—Russische pact I waren, omgekruld en in elkaar gefrommeld.
Ook de Amslordamsche Dolitie eo rie Amen daarna de Russische inval in Polen de algemeene verontwaardiging hebben opgewekt en
dat de herhaalde weigering der communistiredden, terwijl anderzijds de gevaren bij het
sche leiders, ondanks den op hen uitgeoefenblusschen groot waren. Tien. twintig en nog 1 en Oekraïners in Roemenië De spanning beden aandrang om hun meester te desavoueemeer keeren klonken de zware doffe knal- I reikte haar hoogtepunt, toen een onbekend
I
wel
geschikt was om de openbare meeren
len, veroorzaakt door het ontploffen
ning tot het uiterste te brengen.
van cy- radiostation mededeelde, dat Rusland zich
linders Landbouwers, die op hun akkers be/iq voorbereidde om onverwijld Bessarabië binI
gezegd
zijnde",
schrijft
hij. ..geloof ik
..Dit
toch. dat mannen als Frossard en Flandin. die waren, stelden zich in allerijl in veiligheid:
bij de regeering op de ontbinding hebben I van geen enkele zijde durfde men den brandenden auto te benaderen.
aangedrongen, het land een slechten dienst
geering een mededeeling uit. waarin er op
De auto behoorde toe aan de firma Rombewezen hebben. Ik beschouw de ontbinding
gewezen werd. dat Moskou de territoriale inals een fout. Terwijl de communistische partij menhöller te Rotterdam
Deskundigen van
tegriteit en de neutraliteit van Roemenië heeft
gebukt ging onder het gewicht van de begane I deze firma waren vrij
spoedig ter plaatse.
gegarandeerd, een mededeeling. die de pufouten, zal zij thans het debat op een ander
maar ook zij vonden het raadzaam op geruiterrein kunnen overbrengen
blieke opinie slechts gedeeltelij'; geruststelde.
En dan. ik blijf republikein en democraat men afstand te blijven. Zij deelden ons mede. In regeeringskringen bleef men echter onverEr zijn daden, uitsluitend berustend op het dat de brand slechts met tetra zou
kunnen wor- stoorbaar De regeering is er blijkbaar van
gezag, waarmede ik mij niet actoord kan ver- I den gebluscht
en waar moest men zoo spoedig
overtuigd, dat de Sovjet-Unie, overeenkomstig
klaren. Als de communisten persoonlijk van
groote hoeveelheden tetra vandaan halen ' Ken
verraad beschuldigd kunnen worden moet men
de gegeven beloften, de Roemeensehe grenzen
ze vervolgen Maar de communistische partij
uur nadat de brand was ontstaan, brandde de za
respecteeren.
zelve was volgens mij slechts verantwoording
Uit is in overeenstemming met de betrouwI
de
aan
openbare meening schuldig en de
bare inlichtingen, welke United Press van
eenige straf die haar behoorde te worden opparticuliere zijde kreeg, volgens welke Moskou
gelegd was de algemeene afkeuring
en Berlijn zouden zijn overeengekomen, dat
Deze ontboezeming spruit ongetwijfeld voor j den brandenden wagen te rijden: zij constade Oostzee-staten zullen behooren tot de Ruseen niet gering deel voort uit de bijna onoverteerden omstreeks kwart over één. dat de
sische
invloedssfeer, terwijl daarentegen de
komelijke zucht tot discussie, welke men n ,1
tractor ineen was gezakt en dat op het achBalkan, met inbegrip van Roemenie, in de
vaak bij den socialistischen leider heeft kunterste gedeelte van den oplegger naar schatDuitsche invloedssfeer zou blijven. Duitsehnen opmerken.
land zou dus alle belang hebben bij het beVrijwel iedereen met minder gecompliceerde ting nog honderd koolzuurcy inders lagen. De
houd van de Roemeensehe integriteit
ideeën
nair hijzelf /egt de leden der sociabanden en het houtwerk van den auto stonden
Ook volgens Havas wordt in officieele Roelistische partij inbegrepen
zal van neening nog in vollen gloed. De
auto alleen reeds vermeensehe kringen het bericht aangaande Roezijn. dat de eenige fout der regeering hoogtegenwoordigde een waarde van f 21 000; van
meensch-Russische spanning ten
stens geweest kan zijn dat zij te lang met het
sterkste
nemen van dezen maatregel van openbaar dezen wagen is niets meer overgebleven dan tegengesproken. Er w ordt oa. ontkend, dat
grensincidenten zouden zijn voorgevallen Verwelzijn heeft gewacht.
een hoop verwrongen ijzer en staal met wat der
wordt gezegd dat het grensverkeer aan
' Nadruk
verboden).
verkoolde houtresten.
l de voormalige Poolsche grens normaal is.
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I

I
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Geen vrees voor schaarschte.
r~v IT het stlioenwerk

in prijs is gestegen,

li< ili bet publiek rettfa bemerkt. In de
kunnen aog prijsveiimogingcn worden verwacht, maar deskundigen meenen. dat
In procent wel de grens zal blijven. De abnor-

male prijsstijgingen van de

jaren lült—l!HS
zullen zeer zeker achterwege blijven, dank zij

den tijdig dooi
troffen
Ha jaar geleden

de

regrci iiigsdcskuiuligrn

Op grond

maatregelen.

boe

de

ongedaan,

destjids •;emaakte

kond. n worden.

der

ge-

ervaring.

precies

wisten

zij

fouten

voorkomen

Kr is dus geen reden voor oa>

Vrees mor Nrhaarschtr behoeft er naar des.
kondigen uit den sefoH-nenhanilcl v til arhtrn,
niet ir bestaan. HelaHMe Kijkshmc.iu. d.u in
—I!MS optrad. lieefi ih.nis tijdig
dr jaren
ÉC 11
Ilïr maatregelen kunnen treilen. Vuur
een krttinghalldcl in lllliilen of leef bedoelt
Stern vrees ie bestaan: ile/e is thans absoluut

Dc organisatie is in handen i,in
\ak menschen. die steunen op de ervaring, opgedaan tijdens den tongen wcrr'.tonrlog. Ilaarom kan men er Ma gerust op /ijn. dat ahnnrmale prijs\
zich niet /.uilen voordoen, rai iiioetiteu hier of daar pogingen worden aangewend otn abnormale winsten te
maken. ÉM is men \olkniuen in staat een
dergelijke beweging den kop in te drukken.
Op het «Ogenblik wordt er door het publiek
uitgesloten.

■

wam thans zijn de prijzen nog betrekkelijk
■
-

-

.•■!

-

leer te verwerken. Rekent men nog vier weken
■

ageïmpoïteertj worden. De kalfsvellen-import Ue hoofdiakelijk Brt Polen plaats vond.

-

uit vervaardigde schoenen

voorzorgsmaatregelen

in

weer

PASQUINO.

ter

beschikking van

Prijzen

waren laag

er nog onze

aandacht op. dat

«

syndicalistische geschiedenis Aan den uitersten linkervleugel va» de Fransche politiek

thans

\

Verkeer omgeleid.

eindigdt een weinig

zich

—

lag

de nieuwe organisatie, die zij
thans bezig is op te bouwen, is voor de vertegenwoordigers van Moskou geen plaats meer.

plannen.

—

doch niet abnormaal.

BOKKAKKST. ili Sept
Als ge\olg van een samenloop van
er-

automobilisten, die stopten om te zien wat er
aan de hand was. reden onmiddellijk snel door.
toen zij zagen wat er op den brandenden auto

m

verheffende pcriode in de Fransche parlementaire en-

aan blusschen niet meer te denken viel.

Daar deed ze dan ook moeite voor en de
gemeene soldaat verdween Kort daarop reed
een auto voor en een gelivreide man overhandigde mevrouw een bloemruiker, waaraan een
kaartje gehecht was van baron Zoo en Zoo.
Met dank voor de aangename uren in de
keuken doorgebracht.'
Ik weet niet of dit verhaal op waarheid berust, edoch ik mag u niet verzwijgen dat ik
liever in menïgen keuken ingekwartierd zou
zijn dan in menigen salon, omdat ik een onverwoestbaar vertrouwen heb in het Nederlandsche keukenmeisje, in den eenvoud van haar
opvattingen en haar warenkennis. Wij eten
bij haar geen margarine, omdat dit in strijd
is met haar eerlijkheid, al moge mevrouw deze
als bakboter gelasten Ik denk nu even terug
aan den tijd dat de Nederlandsche soldaat als
eenige paradeversiering een scheerkwast droeg
en roode schouderbedekkingen
de natuurlijke teederheid van ons vaderlandsrhe dienstmeisje verhinderde haar daarin iets belachelijks te zien en wij bespeurden dit aan de
boterhammen die zij ons. in hare oneindige
genade, toestak Je had toen nog geen gedekte tafels in de chambree
de douwen waren harder en het gevaar voor het vaderland
was iets geringer
Letten wij minder op het uiterluk en wat
meer op het wezen van den soldaat ..op de
thee' Het is een goede proef die onze natie
wordt opgelegd en degene die er 111 loopt, verdient niet beter Praat maar eens gewoon met je
conducteur, beste man Of met je soldaat Die
hebben soms meer gezond verstand in hun
pink. dan u in uw heele dikke achterhoofd.

DE REGEERING BLIJFT
KALM. SCHOENEN WORDEN DUURER,

over

Zoowel als illdirei te. /lillen worden verhoogd,
hl de wandelgangen van bel parlement hooit
vertollen, dat

over Moskou's

kernen,

ll.non per minuut.
Lagerhuis

Roemenië bezorgd

—

als zeker beschouw d. dal de belastingen, directe

communistische partij volgen.
Tot den 24sten December 1920 bestond er in
Frankrijk slechts een marxistische partij tw de
socialistische Op dien datum, tijdens het algemeene congres van Tours, vond echter een

DE

vu:ir

en

van

lm

minister Sinion /ijn norlogs-

liet

weging

Het Volksfront.

opleverde

het rem en

\

l»e/o oorlog /al bel land. naar
in conservatieve kringen wordt gezegd. a' 4
aüHloea pond iliijn.i t In iMliu a) per dag

partij die echter

De minderheid van het Congres bleef niets
anders over dan zich opnieuw te organiseeren
onder
den
naam
van socialistische partij
'SFI.O.i en slaagde daarin wonderwel onder
leiding van Léon Blum. die den politieker,
koers bepaalde en van Paul Faure die vooral
de administratieve en organisatorische kwesties voor zijn rekening nam.

gevaar

tot

i

door de koolzuui

ders met een enorme kracht uiteen. Tot ver
in den omtrek vlogen de stukken ijzer weg.
tot gevaar voor allen, die zich in de nabijheid
van het brandende voertuig durfden
wagen.

dieper iv bun /akken moeten
tegeeiiug te helpen den oorlog

deze in de huidige omstandigheden nog slechts van academisch belang zijn mogen hier enkele gegevens over net
ontstaan en de ontwikkeling van de Fransche

splilsing plaats De meerderheid van de toenmalige socialistische partij welke meerderheid
geleid werd door Marcel Cachin en den het
vorige jaar overleden Paul Vaillant-Couturier.
wenschte namelijk de door de Duitsche communiste Clar3 Zetkin namens Lenin en Trotski
overgebrachte richtlijnen der Derde Internationale te aanvaarden Deze meerderheid legde overigens op volkomen normale en wettige
wijze beslag op de bestuursorganen der socialistische partij alsmede op het dagblad I'Humanité . da» naar men weet door den socialistischen leider Jean Jaurés opgericht was.

die

veiligheidsmaatregelen.
van het

I

hedenochtend vroeg de
met de tenuitvoerlegging

groot

noodzaakte

Alk lliiiten. «aai kaag

wat de regeering niet naar den zin Is.

Intusscher.

brand,

te financieren.

men

alh r-

—

tul lang. /uilen voor den tw

beglooting

vroegere

ders

ƒ 40 millioen per dag.

oogenblik lijkt de situatie dus als volgt te zijn:

der

wekkende

ENGELAND

kosten, of bijna t

met officieele functies

oehnnderri cv huilers niet koolzuur bevonden
en die op weg was uil Rotterdam n.iar Amsterdam, is door tot nog toe onbekende oorzaak in brand geraakt. Het was een schrik-

DE OORLOG KOST

zich niet aan de letter en den geest van het
ontbindingsbesluit mochten houden. Voor het
led>-n

plaats

tw

takten om

De

Spaarnw ouderw eg

■

re onschendbaarheid

partij

en

Ken groote vrachtauto, een tractor met aanhangwagen, waarop zich naar ruwe schatting

■

vijf

alle maatregelen, de instelling van een strafvervolging inbegrepen, nemen tegen de communistische afgevaardigden en senatoren, die

ijfhuizerw eg

greep.

ten verklaard wordt In dat geval verliezen
alle volksvertegenwoordiger? hun parlementaien kan het gouvernement

verslaggever.l

—

luk veroorzaakt, dat omstreeks twaalf uur op
den nieuwen Ha.igs; hen v- eg tusschen den

te maken

regeering

ialen

Sept.

Schrik en ontzetheeft vanmiddag een ernstig lirandonge-

ting

zijn echter andere middelen om een eind

Anderzijds fa het mogelijk, dat de

spei

SCHIPHOL. 27

de partij niet meer waartoe die parlementsleden behoorden.

wel de volgende week zal bijeenroepen, doch
een besluit dienaangaande is neg niet genomen.

hoorlijken afstand van den gevaarlijken
liet verkeer werd omgeleid.

brand,

lading in brand.

iVan onzen

bestaat

aan een communistische vertegenwoordiging in het parlement. De volksvertegenwoordiging heeft namelijk het recht parlementsleden van hun mandaat vervallen te
verklaren Dit kan eohK-r vanzelfsprekend alleen dan geschieden, wanneer het parlement in
zitting bijeenkomt, hetgeen voor het oogenblik
niet liet geval is Men houdt wel is waar rekening met de mogelijkheid, dat het gouvernement de Kamers binnenkort, misschien zelfs

vi'jc rookwolken verborgtrn nauwelijks
tic ylamtnenzuüen.
Politie hield nieuwsgierigen op be-

gevaarlijke

met

hedenmorgen geldende opinie en de overheid
m niet bevoegd deze uitspraak van het algemeen kiesrecht ongedaan te maken, ook al

Er

Explosie kaelxtplosi

cylinders
Communisten
in actie
ontploften.
in Bessarabië.
Auto

Tegen Laat, M Irlrn- enkele
lllicw.ipens
gesmokkeld heeft, zul «een strafvervolging woe-

communistische Kamerleden en Senazijn door de kiezers aangewezen, luidt de

toren

na

Koolzuur-

\<-

steld ill \elh.inil met bet l. it, dal hij bij terugkeer te Batavia toto's van kastrattarlM defeasie-

ten spoedigste uit

sigaretteneindjes

zijn

■

araetiscbe gevolgen van hot
Batb4ailiHgsbeslll.it blijven dc aandacht bcughoaaen. In tegenstel I■n g
Do

t.iiine.i
maalsi

gooide

■

haar leider, waarop wij hieronder met een
enkel woord terugkomen, niet deelt.
Mn

■

Het hikt trouwens zeker, dat het overgrooic
deel van de socialistische partij de scrupules

niet

aangeboden.
K\l H!\. _'7 Sé»t (Killen lel.l
li, heel
V I. 11. Laat, i.,| r«t kmi pervfotograaJ te
Batavia, mme in dienst traé bij ia h.vi.i..\i.
v»»or hu hik.iiirtccriiig in
\ii~tr.ilisi h Nieuw,
—

vinden.

hij

sterren en eventueel met een balk.

Japanschen consul

for-

—

niet op den vloer en gedroeg zich wonderlijk
wel. Voor mevrouw was het een kwelling,
want ze had liever iets hoogers gehad, met

den op

concert

jongen

NED.-INDIË

De ontbinding van de

—

tct onze op-

—

FOTOGRAAF MOET

correspondent,)

(Van inurn

het

tramconducteurs, die ik liever op de thee zou
iiebben dan menig verzamelaar van Aziatisch*
kunst, vanwege
het ongekunstelde
hunner
meenmgen Ik mag <>r niet aan denken, dat
Eduard van Beinum ergens in Noord-Holland
rats aan het koken is voor het garnizoen
als er een vervelend smaakje aan de rats is.
kan ik hem dan als dirigent veroordeelen 0
Men kan hoogstens zeggen: zijn Beethoven is
beter.
vele Nederlandsche gezinnen
In een der
werd een soldaat ingekwartierd en een ..gemeen" soldaat, als u het begrijpt. Hij werd
in de keuken gedetacheerd en het meisje had
er plezier van
Het was een aardige nette

contrôle.

strenge

behoort

voeding dat wij den mer.sch onderschelden,
onverschillig welk pakje hij draagt Ik ken

parlement.

Maar onder

liet algemeen

arrivoerd. Of zij ooit hier zullen komen, hangt
af van de opvattingen der vreemde mogendheden. Het is onzeker of zij huiden zullen doorlaten. Ook looistoffen moeten van overzee wor-

vestigde

|\

IVI

,|p

prijzen der schoenen hier in Nederland

den laatsten tijd eigenlijk abnormaal laag
waren. Dat kom: aan het licht bij een vergelijking me: het buitenlandsche schoenwerk,
Een ongunstige factor is. dat de voorraden waarvoor mede door de hoogere
arbeidsloonen,
leer in Nederland juist toen de oorlog uitbrak
veel hoogere prijzen golden. Voor de matevrij gering waren Wij leefden in een tijd van rialen geldt
een wereldprijs. In het buitenland
dalende conjunctuur. De zakkende leerpfIjzen
do
zijn
prijzen
voor schoenwerk op het oogenwaren oorzaak, da' men met mondje-maat aanblik minder verhoogd

dan hier te lande. Wat
Engelanti betreft, he; neemt nog orders voor
schoenwerk aan. Of die orders worden

uitge-

■

mobilisatie het Rijk als groot-aankooper op de
markt kwam ten eimje zolenmaieriaal voor

In het algemeen behoeven de verwachtingen
voor de Voorziening van he; Nederlandsche
tuurlijlt cevnlg van een en ander was e?n s'tj- publiek met .schoenwerk dus niet al te pessljii g der leer- en laoipryien. Deze stijging mistisoh te zijn De piijsverhoogingen zullen
zet zich voort en thans is he: zoover, dat de binnen normale grenzen blijven. De
kwestie
tot ~n r honger zijn dan zij voor of er op den duur s< haarsch'te ontstaat, hangt
leerprijzen
tic mobilisatie waren, en dat verschillende geheel af van de aanvoeren van huiden, looigrondstoffen e-.'n prijsstijging vertoonen van stoffen en andere materialen, henoodigd voor
200 tot 300%. Hoewel die laatste categorie de fabricage. Maar ook daarvoor behoeft men
grondstoffen slechts een bescheiden rol speel" de toekomst niet al te somber in te zien, daar,
in verhouding tot het benoodigde leermatezooals gezegd, de behoefte thans voor geruimen
riaal, werkt deze sterke verhooging de prijstijd gedekt is en de fabrikanten tijd hebben
stijging; der schoenen toch in de hand.
zich voor te bereiden op de komende vraag.
■

.*>."

;

Oude voorraden.

VOORLOOPIG
prijzen
de

kondon

oude

de winkeliers tegen

verkoopen. En dat is dan

DIENSTTIJD IN

NED.-INDIË

VERLENGD.

geschied. Maar naarmate de oude voorraden slonken en de nieuwe, die bij inkoop
reeds 40% in prijs waren gestegen, werden
• yerd, was het niet mogelijk de vóór de
mobilisatie geldende lage prijzen te handhaven.
BUITENZORG, 27 Sept.
Uit overweging
Op het oogenblik begint men de prijzen met
La to: 207 r (e verhoogen. Een stijging tot 25% dat de buitengewone omstandigheden
voorzal niet lang meer kunnen uitblijven. Maar zorgsmaatregelen wensohelijk maken,
is beeen hoogere stijging der verkoopdetailprijzen paald, dat het ontslag per 1 October 19;» van
dienstplichtigen hij de zeemacht, met inbegrip
dan -lor;, wordt toch niet verwacht.
van het reservepersoneel van de jaarklasse
Ook de geïmporteerde schoenen moeten duurder worden. De vrachtprijzen zijn verhooogd IXO4, en de overgang per 1 October 1033 naar
en de kosten voor molestverzekering steger, den landstorm van militie-nlichtigen der jaar(Aneta).
aanzienlijk Alleen voor de verscheping van klasse 1907. zijn opgeschort.
(DU beteekent:
Engeland betaalt men reeds 4% molest en dat
a. dat de dienstplichtigen bij de zeemacht,
voor oen kort traject over hef Kanaal. De
prijaverhooglng van buitenlandse!) schoenwerk die op grond van het bereiken van den 45.s dus alleszins verantwoord en billijk. Uit -jarigen leeftijd in den loop van dit jaar. onder
normale omstandigheden van den dienstplicht
niets lilijk:. dat de import van schoenen gene
per 1 October a.s.,
stilgezel zal worden. Wel zullen de aan- zouden zijn ontslagen.
voeren geringer zijn
en dat lic'eekent een dienstplichtig blijven:
b. dat voor dezelfde categorie van diensthet'>:e kans voor de Nederlandsche industrie
plichtigen, die op grond van het bereiken van
maar er zal toch steeds nog geleverd worden. Dat deel van het publiek, dat de vooreen bepaalden leeftijd, onder normale omstankeur geeft aan buitenlandseh schoenwerk, zal digheden zouden zijn overgegaan naar den landbediend kunnen worden, al moet men er ook storm, die overgang voorloopig wordt opgeduurder voor betalen.
ook

Geen ontslag op 1 October
—

—

•;

—

—

a.s.

HAAGSCHE MELKVERORDENING
ONVERBINDEND.

,

VGR-WENHAGE. 27 Sept
Onlang* heeft
de directeur van een melkinrichting te 's-Gravenhage zich vx»r den kantonrechter alhier te
verantwoorden gehad, omda: in zijn inrichting
een hoeveelheid voor den handel en voor nu-n-

Groning

eiijke consumptie bestemde melk aanwezig

Da Bilt

;

-

c

r

Helder

V'.ïssing.

de droogjes: lager was dan 27. zooda; deze
melk niet voldeed aan ar:. 1 van de melkverI
ordening van de gemeente 's-Gi avenhage.
Als raadsman van verdachte trad op mr.
D J. I. van den Oever te 's-Grav-L nhage.
De ambtenaar van het O.M. achtte het ten
laste gelegde bewezen en vorderde een geldboete van ƒ 500.— benevens een voorwaardelijke hechienisstiaf voor den tijd van veertien I
dagen.

De kantonrechter heeft thans schriftelijk vonnis gewezen, de inclkveioidening onverbindend
verklaard en verdachte van rechtsvervolging
ontslagen.

fi
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Oost
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Temp

mgr C.
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normaal

1»»

I. Be».
regen
L bevv.
1. Be».
1. Be».

10 —2
I —:t
—2

10
7
8
5

—4
—4
—3

Oost
803 -2.1
Maastr.
NO
Hoeveelheid regen in m m hoogte sedert gisteren
8.20 uur gevallen: Amsterdam 18 u.) 3. Groningen tl. I>en Helder 3. De Bilt 1. Maastricht 2.
Waarnemingen te Am-terdam:
26 September te 21 uur: Bar. 705.3 mm; temp.
11 7 gr C
33 gr. f.
27 September te 9 uur: Bar. 771.0 m.m.; temp.
10.J gr. C'
50 gr. F.
Hoogs'e temperatuur tusschen gisteren en heden
9 uur: 13.8 gr. C.
60 gr. F.
L*M3t£ temperatuur tusschen gisteren en heden
9 uur: 8.6 gr. C a 47 gr. F.
De regenbuien, die gisteren en vannacht nog in
ons land werden waargenomen, werden veroorzaakt door de snel naar het Zuiden getrokken dedie gisteren over de Duitsche Bocht lag.
Achter dit minimum breidde de hooge druk. Waarvan het centrum bij de Faroer ligt. zich ook over
—

:;.<;

voorbehoud: aan gemeenteraden toe te staan
eischen te stellen, waaraan een bepaalde waar
moet voldoen. Van he; bestaan van een zoodanig Koninklijk Beslui: was den kantonrechter mets gebleken, terwij' ook de titel en Inhoud der verordening, van een desbetreffend
K B. e'-'n gewag maken en bovendien zulk een
K B.' riet :n de Nederlandsche Staatscourant is

:e

Haparanda met i005.2 m.b.
7">o 3 m.m . de hoogste :e Thorshavn met 1036.3
m.b. s 777 3 m.m.
Hooz-v •etr.peratuui. 18 gr. C.
64 gr. F. te
Lissabon en Barcelona.
waargc&onMHa

—

=

Nu automobi's-GRAYENHAGE, 27 S»pt.
listen en motorrijders door de regeering en de
—

te San.:

verkeersbonden opgewekt worden tot weinig
en zuinig rijden, in verband me: de eventueele
henzine-d'Jtribu:ie. vragen velen zich af. of de
te nemen maatregelen hen binnenkort nie: zul-

481ste

STAATSLOTERIJ.

Trekking

van Woensdag 27

5e Klasse.
7e Lijst.
Hooge prijzen.

Prij z
108.5
2269

e

n

1428

2983

2318
2824

2344 2346
8701 2751

1635

3419

3431

3022

4(ü i

3441
4202
4952
5597

5324

7514
8517

!

7074
8327

7888

7733

836 H M.s.s
9023 9084
9592 9641
18873 10292
11280 11522
119*2 12011
120.80 12*17
13.244 13412
14050 14197
14876 14903
15860 15809
10705 108111
1748.3 17511
17932 ]B.iio

de politie.
—

van Financiën niet bereid is gebleken,
de wegenbelasting bij inlevering van een nog

.

9335

!

alleszins

De AN WB

begrijpelijk.

en de KN A C

hebben zich

19301
19099
19881

19442

Momk f

1

20994 20998
21078 2111.8
11834 21317 21344
21567 215x2
21832 21*73

21007 21017 21051
2113.3 21153 21159
21398 21302 21418
21014 21000 21723
21908 21912 21928

21054 21063 21070
21197 21244 21278
21457 2147:1 21500
217.3.3 21795 21821
21948 21952 219X0

2001 2025
2521 3595
3125 3178

■•459
5706

6407
7002

6537
7180

793:$

7998

5409 5473.
5833 5853
«748 6766
7231 7496
8102 8300

8585
934.3
9859
10705
11560
12156
12978
13593
14:12.8

8,587

803,0

15258
16410
108,','

■. I-■ ■
■■

Mwjw|....!'iig.

I
I

Ssüo

Nederland

Operrffe.

Hollandsehe

•

Baaltll TfcaaUr
Tooneelgez.

<

De

78—80: Tentoonstelling van werken door Toon
Kelder (tot 14 Oct. a.s.).

Tooneet
8.30 u.:
Schouwspelers:
Moeder

52117r,

Bespreekr.o.

Ver.

Kunslhandel ri. .1. van Wisseling!, en Co.. Rokin

■

Schouwburg (Bespreekno. 51594),
8.30 u.: Fri'.z Hirsch Operette: Die kleine Hoheit.

•

•

C»aliaal Theater i Bespreekno. 31814). 5.13

"

'

830

•

Tooneel: Lieve Menschen.
'

•

Revue.

(Bespreekno. 538001. 8.15, u.: Gez.
Nederland: Wij in Holland.
Carré

Jong

•

Trhtonnstcllinqen.
kiinM1,.,.i,1,l

•

larqucs

4a. (rtjzelarrttl 40 3:

G. Verschuur. J. G. Smits. t.
Kunsthandel

•

te

Aaldertnk.

Kxpo-

•

Doeser. Th GoedvVeter'.r ?d-.v

3'

r.

•

4:

•

ven/3'en» en P. l.andkroon .benedenzaten» co
14 Oot. a.s.). Geopend op werkdagen van 930
Allard Pierson

•

Museum

THUISREIS VANSept.
HUYGENS”.
DE „CHR.
Hoewel de definitieve

•

•

129. GeMuseum. S.lrph3*:>"raa*
-

„Aiii.telki'lng".
op werkdagen

(leppend

.

1/.

van

v

~,-b

40

„...va'

10—5 u. Zondags

•

Amsterdam.rh

Historisch Museum. Neuwmarkt
Geopend op werkdagen var. 10—17 u. Op Zon- en
f. -vlagen van 12.30—'.7 uur. Tot nader order

—

•

•

gesloten.

Kunsthandel „De Brug". Prinsengracht 969 b. d
Tan toonstelling van teekeningen
door Willem van I.erop (to: en met 14 Oct, a.s.).

•

■

11747 11847
'-•!.
dat de thuisreis zal worden gemaakt
12377 12435 p «tl
Madeira. Colombo zal niet
12*190 1:1047 v a Kaapstad en
(Anetai.
13850 13874 worden aangedaan.
14023 14650
15.387 15806
10548 161.11
NOODORDONNANTIE.
17352 173..*
De Volksraad ontv ing
BATAVIA, 27

Vijzelstraa';

Geopend van 10—5 uur.
•

—

•

—

•

I

kunsthandel Frans Ruffa en Zonen. Katvers'raa:
-39: Tentoonstelling van schilderiien en aquarellen
door Jsaac lsraels en 'eekeningen door Lizzy
An«:ngh <tot en me: 4 Oct. a.s ). Geopend werk-

Kunslhandel

Singel

Museum F.ulor. Ke./en Zond. en

:-g

ai

Passage. Nieuwendiik 196 (Tel. 30101). 1.30. 3 30,
7.15 en 9.30 u.: Come oa Cowboys.
Kembrandt. Itembrand:p!ein 19 (Tel. 34303). 2.30,

Ke\-Theater.

(Jrenspati-oullle.

:

Haarlemmerstraat 30 fTei. 46132.

<-ii 8.15 u.: Vadertje
Langbeen en De terugkeer
van Sophie Lang

•

van

Tei.:oons:et'..ng

Celmuur, ceintuurbaan 282-284 (Tel. 23620), 2.30.
730 en 9.30 u.: De graaf van Mnnte-Crlsto.
Woensdagm. en Zat.m. 2.30 u. Kindermatinée.
Cineac, Hegullersbreestraat 31-33 (Tel. 329701,
Doorl. voorstelling van 9 30—24 u.: Actualiteiten.
(
ineae. Damrak—Nieuwendiik (Tel. 45645). 930
—21 u Doorl. voorst. Actualiteiten.
cinema Pariaiaa . Te' HM3) Dooii. voorst. Ken
moeder beschuldigt.
City. K! Cartmaitplantsocn 13—25 (Tel. 33200).
213 7 en ii.:w u : Gibraltar.
<mso. kalver-traat 122 .rel 34301). 1 30. 3 30.
7 3t ca 9 'to ii : .lamaica Inn
Hallen Theater. J van dienste. 41 (Tel «0043).
7 13 en !> 30 u.: De zoon van Frankenstein.
Woensdagm 2.15 u K Laders» tinée.
Hoi/e ile l iefde. I >.1 Costakade 102 (Tel 84893),
7.13 en 930 u. Mammie.
Hui/.e de I.lelde. Jeu rdbioscoop. Zat m 2.30 u .
Woensd.na. l.tO en 3.30 u.
l.avor. Nieuwendiik 128 132 (Tel. 43349). 1.30. 3 30.
7 30 en 930 u.: De twee straatjongens v. Parits.
Munt. KalVCtStraal 226 (Tel. 316131. 1.30. 3.30.
730 en 9 :io u.: Kameraden van de straat.
Noggeraih. Reguliersbree*ü-aat 34 (Tel. 30653.
2 30. 7.30 en 9 30 u : Met een kwartje de wereld
rond.
Olvmpla. Beüamysrraat 49: Marthe Rlehards de

-'

\

WO.

Am». Rozengracht 117 (Tel. 36777). 7.30 en 0.30
u.: Laat ons lachen. Reiae.
Maandag 2 uur.
810-Theater. Middenweg 20 (Tel. 52005). 7.13 en
!>
Nancy breekt 3 harten.
30 u
Woensd.- en Zat.m 2.30 u. Kindermatinee

7 15 en 9.30 u

•

-

"

Bioscopen,
2.13.

134 (Te!. 36861).

Weteringschans

spionne.
•

•

Kunsthandel 11. W. Kikbardl, 'e Tors-, H >Re rs .
s'raat 72; Kxposi' r van werken door C. de Bruin.
...

Alhaml.r*.

:

32932), 8.15 u. Ned.

stadsschouwburg IBespr.no.

•

,

uur:

Centraal Tooneel: Het is er geen tijd voor.
I.eidsi heplein Theater (Bespreekno. 33909).
u. Strop om den nek.

OOST-INDIË.

Sept.

VOOR SPEURDERS GEEN
BEWIJSNUMMERS

|
|

IfiuM;.
5.15 u.: Orgelconcert

..mie Kerk. Oadekerksplein.

■

1775.',

AMSTERDAM

Koloniënj

en

v MRAK

D

AMSTERDAM, 27 September.

HATAVIA. 27
10016 10020 datum van vertrek van de ..Chris'.iaan Hu>11039 11145 gens" nog niet vaststaat. Ideze is voorloop:g
944 S 9519

PÊÊOBiJCTMEF

'

KUNSTAGENDA.

De vorige. 5e klasse 6e lijst, is me: de getrokken loten vergeleken en daarbij is
ken. dat 3241 m. z. met f 70. 6330 m. z. 023"
9132 me; f 70 m z zonder f 70. 9876 m. z. me
f 70 10000 met f 200 m. z. 11000 met f 200. 117x1
m z. 12784. 15x52 m. z met f 70.

17785
]81*.s
19219 19268
19580 19708 19713 19827
20298 20435 20521 20638
17020

■

[nstituïo

.1,

•

.1676

9300
10010
10812
11731
12313
12980
13045
14613
15384
16526
17224
17018
19052

dienst

fff

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR MENTAL TRAINING

«

.„1,.,...

18323 18338 18382 18405 18425 18450
I*4xs 18401 1x.501 18588 18811 1 stils 18650
l*»9b 1X750 18x20 1S«40 ISSO4 1 stil>! 18002
18902 19025 19027 19097 10137 19100 10180
19211 19213 19244 192.17 10280 ir._* 7 192.
19.351 19402 19434 19517 10568 10508 19603
19720 19737 19755 19803, 19529 198.57 19x7',
198*5 19593 19931 19056 19974 30013 20071

20759

tijd

it

\M.K>II.K>>: OM Wlkkll IM..
I»KI>IA\ TKAIMM..

20112 20177 20198 20246 20305 203.34 20351 2038-">
ieder 20419 20500 20514 205.50 20554 2050S20570 2057",
20092 20814 20815 20854 20902 20910 20910 200

70—.

1802 1941
2426 243,7
2966 3017

1884 (802
5232
5538 5.55
9633
«010 8082 8220 62K7
6823 6880 6881 8883

DE KLOSJES WAREN TE DUUR

n.ster

'19186

3588 3648 3714 3701 UoOO
4227 436.9 435« 4583 470

9788
10446
'16064
11559
11227
11940
12022
12586
12839
13480
13200
14227
(Van onzen correspondent).
13880
15140
's-GRAVENHACK. 27 Sept.
Gistermiddag 14774
15688
16121
10097
1080.8
17532
:
17458
1
17821
18005
18388 19333 193.,« 19408
19888 20135 20175 20219

■

ƒ

van

HOS

8889

Prijsopdrijving, zegt

IWWI

lst'xx

—

9524

len noodzaken, hun auto of motor buiten bedrijf te s.ellen. en of het daarom wel gewensch;
zal zijn. opnieuw motorrijtuigenbelasüng (wegenbelasting) :e be'.alen, wanneer hun kaart is
verloopen. Daar eenerzijds de belasting over

traaf

IS4MI

September.

No 18137 met f 25 000.
Nos. 5442 7139 10039 17549 17705 en
ieder met f 1000.
Nos. 6633 11096 13036 13227 en 14641
met £ 400
Nos. 2541 7596 8037 17991 20679 en
ieder met f 200.
Nos 1955 3422 5492 10033 10119 11034
16873 18738 en 19293 ieder met i 100.

Tweede Blad.

15j.,.; is.'t.s

=

WEGENBELASTING PER MAAND?
Een verzoek van A.N.W. en
K.N.A.C.

_^

--

onze omgev ing uit. waarbij het weer meer en meer
opklaarde. De barometer is bij ons dan ook sinds
gisteravond belangrijk gestegen. De nieuwe storing.
:ile gisteren over Noord-Scandinavlë werd aangekondigd, heeft zich Zuid- of Zuidoostwaar:- verplaatst en bracht buiig weer met regen en sneeuw
tot b Midden-Scandinavle en Finland; te Stensele
Viel 10. te
5 en te Vardö 4 m.m. neerslag, terwijl Tartu in Estland 7 en Groningen, Den
Helder en Amsterdam 3 m.m. waarnamen. De wind
is bti ons lildelijk naar Noordoost tot Oost geruimd,
maar /-al waarschijnlijk onder den mv loed van de
nieuwe daling in het Noordoosten weer naar het
Noorden of Voordwesten terugloopen. Inmiddels
bracht de Noordoostelijke vv md v erderen aanvoer
van koude uit de Oost zeelanden, zoodat de och-

De kantonrechter overwoog, dat voigeas artikel 15 sub 3 van de Warenwet de kroon zich

-

=

—

S

was. waarvan het procen:Uch vetgehalte van

8 f-^. 1

j|3

A'uam

Wind

,

■

Barometer

|

Avondblad

—

13521 13523 1332.*» 13Ö.12 135X9 1359K 1359 S 13002
13654 13720 13748 13751 13750 13772 13777 13832
13873 13888 1382! 13040 13057 13086 14023 14040
1 loss 14008 11608 Hlll 14127 14134
I 11.10 14157 1 1208 14211 14251 H2SS 1 1207 14271
14.107 1431:; 14323 14331 14334 14130 1430.3 144**
14584 Hsi,-, I 1572 14570 14582 14818 14603 14090
14784 I 1725 14712 14817 14883 14018 W 954 14083
15010 15020 15052 15008 15145 15103 15105 1520'!
15235 15338 15441 15450 15474 15177 15542 15545
15547 15625 15.157 15700 1-5727 15758 15771 15701
15708 15805 15834 15088 18038 l».>7* 16084 18111
10114 10124 10135 MHS 10218 10233 102.50 10271
KJ296 lo:;2l (6338 18338 18384 16307 Hi4»s 18486
11,017 16612 16828 lm 133 18634 16650 18680 18686
160*7 18715 10722 107.32 16765 16780 10M3 16906
10009 10950 100X1 17052 171 Ui 1713S 1720* 1725.»
17317 17331 17355 17350 1740X 17423 17111 1745*
17487 17544 17500 171139 17.;."..; 17.',.", s 17702 17725
17715 17749 17772 17818 17905 17ÏM9 ISOO2 18009
10012 18084 18072 IXOS7 18153 18161 ixi;t 18236

WEEROVERZICHT.

Vonnis van den kantonrechter.

-m

DE TELEGRAAF

—

'9 Geopend Maan-

.

W oensdag 27 September 1939

-

4

w, le.isdagui. 2 u. Kindermatinee
Klaitn. Ceintuurbaan :t::s 340 (Tel. 23iss>, 2 30,
ê:)0 en 9 30 u.:
Kernandel beeft trouwplannen.
Kovv. halvers.raat 21 (Tel 32509). 1.30, 3.45, 7
en 9 .50 u:De s< iioffles gaan uit logeeree
Koval. N'euwendijk 154-156 (Tel
44144. 1.30,

3.1.». 7.15 en
u.t De laatste vrijbuiter.
liis< hinskl,
26-28 (Tel. 32356),
13. 7 en 9.30 u.: Levensdans.
l itkilk. Prinaengrachl 452 (Te:. 37160).
2.30. 7 30
en 93u u: lt Hajipened one nlght
SkMerkade 162 (Tel 83303. 713 en
9.10 o.: D'lc handige meisjes worden groot
Woensdagm. 2 u. Zondag 1 u Kindermatinée
Wes-.i.nd. t Evertsenatraat 18 b (Tel. 84402).
«.30 en 9.30 u : l.ove affalr.
DEN HAAG, 27 September.
Tooneel.
IMigenüa. 8 1", u : Tobi's Cabaret: De Spijskaart.
h..n. Schouw burg.
J.30
Het Ruvsensembte:
»..)()

feestd. van 12.30—17 uur. Tijdelijk

-

i

•

•

Hortus

Botanicu«>.

2. Ge-

Pian'age Middenlaan

•

Kunslhandel Vv. d. Karhargehoer. Sp.2 :1- I
Permanente tentoonstelling van werken door Ne-

"

.:.

:-

'

Si

winkelier proces-verbaal

<■>:>

rijtuig beperk: of geheel onmogelijk gemaakt
worden ten gevolge van wettelijke hepa-

zal

is

opgemaakt wegens

beslag is genomen.

1290

1610

1647

1651

1312

1318 1320

1330

1383

16.82

1700

1757

1793

•

1739

■
"

V.

pca gevraagd voor 14 October a.s.

2903

aandrang verzocht, ui: bi'lijkheidsoverwe-

2920

bank alhier behandeld. Eerst had zkri te ver-

I
I

2955

299."

9908 997 1 3.104

3144

■

De plannen van de K.M L M. om tot uitbreiding van haar luchtvloot over te gaan in verband met de toekomstige instelling van ver-

•

•

n-i

VERRASSING VOOR DE MIDDELBURGSCHE
SCHOOLJEUGD.
MIDDELBURG. 27 September.
Als een uitgesteld to: 17 Oc" >ber. Twee getuigen zullen
[
herinnering aan c!e geboorte van prinses Irene
en het feest dat de Middeiburgsche jeugd naar
aanleiding hiervan heeft gevierd, neef: de burgemeester van Middelburg,
mr. dr. J. van
"!./...■■.'Wairé de Bordes, een oor<onde laten vervaardigen, waarmede 2500 schoolkinderen werden
verblijd. De oo: konde is uitgevoerd :n blauw
en oranje en bevat, behalve enkele foto's, gevan Justitie vorderde dan ook vrijspraak. Uitnomen na de geboorte der prinses, reproducspraak over 14 dagen.
ties van het gelukstelegram, dat de burgemeesster namens de Middeiburgsche schooljeugd aan
Luchtdienst op Haamstede.
he: prinselijk gezin verzond en hel ontvangen
HAAMSTEDE (Z.), 27 Sept.
Naar wij verantwoord daarop.
nemen, voert de burgemeester van Haamstede
Ook alle gemeente-amb'.enaren er. de werk- met de K. L. M. besprekingen, ten einde tot
loozen ontvingen een exemplaar. De oorkonde
wordt verkocht voor 10 cent; de opbrengst van
den verkoop heeft de burgemeester bestemd
Haamstede.
voor het Comi:é tot Omwikkeling en OntspanVele moeilijkheden zullen echter overwonning der Militairen.
nen moeten worden, aaneezten de militaire
-

-

—

AAN VERWONDINGEN OVERLEDEN.

HILLEGO.M. 27 Sept.
De 31-jarige bloemistarbeider Th. A. de Groot, die eenige dagen geleden bij de explosie In de smederij der firma
Fransen aihier ernstig werd gewond, is in de
Mariastichting te Haarlem overleden. He;
slachtoffer was ongehuwd.
De toestand van den smidsknecht De Haas
ls nog zorglijk.
—

veld Waalhaven door de burgerlijke iuoitvaar:
niet tocs'aan en verder gevlogen zal moeten

I

leven

HU]
40.89

|.*.13

4519
4702

(502

4004

4612

4770
4931
5129

4805

(810

5238 5257

4713
I*7 (
5020
5312

5*17

58.35

55.-.7

5893 5926

8965 6175

0202

«371

~38]

8777 0*52 8890

8898

098.5

7m»i

0924
70.39

1833

(858

5017

9923

4912
5127
632]

5395

407* (983
5184 5221
5137 5485

4412:' dc baan. Zij zijn nog voortdurend in overwe482: ging bij de directie.
Vooral op de Australte-lijn is het na de in49":
5233 krimping tot een eenmaal wekelijkscnen dienst

9907

I

0972

09*2

5976 5977
t r>s7 0400
6931
7050

0953
70»»

5996
8489
0902
7105

■

7734

7812

8051

8973

8286

8296
8715

9698
883 1
9211

8898

9579

9231
9388
9057

9941

9970

937]

18834 10339
10608 10524
10673 10675
11033 11064

7850 7938 7965
8107 8302 8200
8331 5340 S4Bl
8741 8783 8732
8901 891.; 8943
9233 9325 9320
9446 9464 9507
9685 9695 9743
10975 10082 10097
10280 10998 10340
10689 10577 10597
10679 10099 10793
11072 JIOS9 11219

7979 8020
82:10 8240

*2*2

8300 856.".
8798 8810

9843
SB2O

9017 9118 9137
9353
9510
9759
10105
10411

9:134
9544
9810
10150
10418

9302

9585
9874
10228
10433

19906 10813 10641
10893 10998

108("l

11318 11327 11351

ciwu.nt

SLAOLICI

27 Sept
In het bedrijfste dezer plaatse heerscht den laatsten

1225', 12293, 12339 12340 12360 12411 12414 12415

12433
12098
12942

12141 12489 12503
1 2713 12720 127.31
13008 13084 13088
1.3217 1326»; 13293 13547

12515
12744
1314::
13367

12546 12000 13818
12771 12,803 12911
13156 13168 13201
13451 13470 j,514

(tot

Marnlxstraat

Geopend op werkdagen van

"u,?r°arOP< n

en

•

<

Mierde

Pfeiffer.

.Vnstë'

N

fI

'

129

Willet

Hollhuvsen.

•

Kifksmaseum. Stadhouderskade: Fxpostt'.e BifbelGeopend van 10—I
sche Kunst (tot S Oct. a.s

DUCHT GE SCHADE
DOOR OORLOGSMOLEST?
Hal 111

I»

\ \

AA I

'

Bi l

MOLEST- RISICO

•

in administratie bij „CENTRAAL BEHEER"
Singel 126-130, Amsterdam (C.) Te 1.47190 I

!

I IT!
VKAAI.Ï I\I.M HTIMiEV STELT NIKT
noiiiud.
Verzekerde waarde Ibbm m&mm IVS
70.17

(Adv.).

Zondags

ling

•

•

•

•

dere industrieën werken

met

overwerkvergun-

ingeschreven.

VERSTROOID GEWEEST?
(Van onzen correspondent).

I

TOEPASSING INVOERBEPERINGEN.
UTRECHT. 27 Sept.
Een hoogleeraar te
s-GRAVENHAGE. 27 Sept
In een nota I Utrecht had zich voor de Utrechtsche rechtnaar aanleiding van het verslag over een groot I bank te verantwoorden wegens het veroorzaaantal eontingenteeringswetsontwerpen merkt
ken van zwaar lichamelijk letsel door sc.iuld.
de minister van Economische Zaken op. dat hij.
De hoogleeraar reed den 4en Augustus met zijn
zooals onlangs in de Eerste Kamer reeds is
auto door de Maliebaan te Utrecht en is tegen
medegedeeld, aan de commissie van advies
een motorrijder, zekeren v. B. uit Amstelveen
voor de Crisisinvoerwet verzocht heeft hem op
opgei eden. De motorrijder bekwam een beenkorten termijn haar meening kenbaar te tinbreuk en wonden aan de armen. Dat de aanken omtrent de wenschelijkheid tot handhaving rijding vrij
hevifc was geweest bleek we! uit
of opheffing der verschillende contingenteerinhet feit dat de aangeredene. als getuige gegen Na ontvangst van dit advies zal de mihoord, de rechtzaal moest worden binnengenister zich ten aanzien van eiken contingentcedragen op twee stoelen. Zijn been za: nog in
rmgsmaatregcl afzonderlijk beraden in hoeVolgens verklaringen van
een gipsverband.
verre voortzetting in de tegenwoordige omgetuigen zou de professor onnoodig links hebstandigheden gemotiveerd is Inmiddels worden ben gereden. Hij
passeerde een file attto's toen
de invoerbeperkingen, waar noodig reeds thans
de aanrijding plaats vond. Professor zelf was
met groote soepelheid toegepast
er goed afgekomen en was met zijn auto tegen
VOORBURG KRIJGT GASMASKERS VOOR. een boom gebotst waardoor de wagen tot stilVOORBURG. 27 Sept
..Helaas wordt de stand kwam. Na een zeer langdurig verhoor
van getuige en den hooqleeraar. nam dc offinoodzakelijkheid van het aanschaffen van gasmaskers nog altijd door een groot deel der cier van justitie requisitoir. Spr. achtte het ten
laste geleede bewegen: de motorrijder reed geburgerbevolking niet in voldoende mate beheel rechts van den weg terwijl de hoogleeraar
grepen, aldus verklaren B en W van Vooronnoodig links heeft gereden De eisch luidde
burg in een voorstel aan den raad. waarbij
een geldboete van f 300 suhs. 30 dagen. De vereen crediet wordt gevraagd voor het verstrekUitdediger mr Gerlings pleitte clementie.
ken van gasmaskers aan alle ingezetenen De spraak over veertien dagen.
bedoeling is van gemeentewege een aantal
gasmaskers aan te schaffen, welke door tusschenkomst van de plaatselijke afdeelmg van
—

—

het offensief overgaande, poogde de agent nu
den weerbarstigen man. die door het dolle heen
was, te arresteeten. doch deze greep wederom
zijn fiets, slingerde het rijv iel voor de voeten
van den agent en ging er vandoor. Een halfuur
nadat de fiets veilig was opgeborgen in het
politiebureau aan den Gevers Deynootw eg.
kwam de eigenaar daar nederig zijn karre;je
terugvragen. Natuurlijk werd hij met open
armen ontvangen en kreeg hij de gelegenheid,
nadat proces-verbaal was opgemaakt, ir. stille
afzondering na te denken over het risico van
verzet en wederspannigheid tegen de politie.
De arrestant Is een 27-jarige visscher.

COMPLOT VAN OVERFLAKKEE.
Zware staffen voor jeneverstokers.
's-GR AVENH AGE, 27 Sept.
Op Oveiflak—

poiit.e een bende ontmaskerd, welke zich be-

—

Ned Vereeniging voor Luchtbescherming
aan de ingezetenen zullen worden uitgereikt
De ingezetenen, die niet tot de on- en minvermogenden behooren. krijgen de gasmaskers
minvermogenden
tegen kostprijs De on- en
kunnen de maskers op afbetaling krijgen.
de

Recht op raadszetel.

Ged Staten hebben
NA ARDEN 27 Sept
ttet raadslid den heet Ja c Sml t s doen
weter. dat he; werk djt mevrouw AdelaarFilrt h verricht als leidster van den Montessoneursu* te Utrecht
niel val' onder het ar
t.kel der Gemeent «m waarbij functionarissen,
die aan üet onderwijs zijn verbonden van hei
raadsl.dmaatschap
worden
n»
uitgesloten
heer Smits had nadat de raad tot toelating nad
ieger, net raadslidmaatschap
bes'.otcn.
vso
mevrouw Adelaar bezwaar ingediend bij Ged.
—

AGENT-SCHERMER PAREERDE
DEN AANVAL.
Wederspanninge wielrijder.
(Van onzen correspondent)

's-GRAVEXHAGE, 27 Sept.
Gisteravond
im.streeks acht uur hield een surveillecrende
agent in de IJmuidenstraat te Scheveningen
ren wielrijder aan. wegens een vermeende
overtreding. De agent vroeg den man zijn
naam. maar de aangehoudene weigerde dezen
te zeggen en maakte zich ten slotte zoo kwaa l,
dat hij uittoepend: ..Ik sla Je dood'" zijn fie's
door de lucht zwaaide en een Uitval deed naai
het hnold van den agent Hij trof het niet in
zooverre, da: hij te doen had met een kam—

pioen-schermer die geen moeite had den aanval
at te i!.i«n. tl word de agent hierbij ook aan
de rechterhand gewond. Van het defensief in

stoken van Jenever.
De hoofdpersonen waren de 22-jarigc arbeider C. J. van G. en de eveneens 22-jarige
transportarbeider A. de R.. beitien te Dirk»
land, die bij hun arrestatie slechts datgene bekenden, waarover 'n ontkentenis niet meer mogelijk was. doch voor de rest trachtten de
schuld op medeverdachten
te werpen, die
slechts een ondergeschikte rol in deze zaak hadden gespeeld.
De rechtbank te Rotterdam had Van G vijfmaal drie maanden en De R. viermaal twee
maanden gevangenisstraf opgelegd. Zij teekenden hooger beroep aan.
Voor het Haagsche Gerechtshof namen ze
een andere houding aan en legden een volledige
bekentenis af.
De rijksadvocaat, mr. C. R. C. Wijckerheld
Bisdom, stelde thans vermindering van de opgelegde straffen tot resp. tien en zes maanden
voor. maar de advocaat-generaal, mr. J U Po 1m a n. wenschte evenwel de opgelegde straffen
bevestigd te zion.
Tegen een medeplichtige,
den 29-Jarigen
smid C. M. T. te Sommelsdljk. die voor verdachten een dist.lleertocstel had gefabriceerd, eischic dc rijksadvocaat bevestiging van het door
de Rouerdamsche rechtbank gewezen vonnis
'vier maanden gevangenisstraf), welke eisch
door den advocaat-generaal werd overgenomen.
Uitspraak 11 October.

Elkeoverambulance-dienst
beschikt
voldoend frisch bloed
geschikte helpers.

Vele vrijwilligers beschikbaar.
Er blijven zich nog
steeds vrijwilligers voor den hier zoo Uitstegeorganiseerde» bloed: ransfusiedienst
kend
aanmelden. Op den eersten dag. dat de inschrijving geopend werd. meldden zich reeds
TM vrijwilligers aan, op den tweeden dag
waren het er reeds meer dan duizend. Dooide methode, waarmede het mogelijk is. bloed
af te tappen en te conserveeren tot het voor
de transfusie noodig is. slaan thans duizenden
liters bloed klaar, om gewonden, die anders
ten gevolge van bloedverlies zouden bezwijPARUS. 27 Sept.

ken,

transfusiedienst als voor het aftappen opgeer geen enkele ambtilance-afdeeling
is. waar men niet over bloed en geschikte helpers beschikt.
Dr. Arnault Z. Tzank, directeur van het Antonio-Ziekenhuis. het centrum van den transfusiedienst. deelde mede. dat de thans tot stand
gekomen regeling een groote overwinning van
den technischen dienst is. Hoezeer de medische voorziening reeds door ervaring in het
algemeen van de toediening van bloedtransfusies op de hoogte was. toch blijft zij een
delicate aangelegenheid Bij injecties moet de
leid, zoodat

naald diep

in de bloedvaten

indringen. Dit is

misschien op zich zelf niet moeilijk, maar het
vereischt toch een niet geringe mate van vaardigheid. Op groote schaal zijn nu voorbereidin-

Frcdcriksplein:
Paleis v.H.r Volksvlijt.
Spoorweg.entoonstelling 183!)—1939
Geopend op
werkdagen van 10—17 en 19—23 uur. Zondags
van U*-*sö u. (Tot en met 1 Oct. a.s.).

Hobbemastraat 2. Geopend
werkdagen van 10—17 u. en Zon. en feestdagen
van 12 .30—17 uur.
Victnriahotel, Damrak I—s: F.xposities van werken door Paul van der Ven 'tot einde Sept a.s.)

Vondelpark:

Tentoonstelling Kleurenpracht

111

.Te'

•

u.: Door!

113837).

mogelijke voorzorgen zijn genomen om he;
bloed op de l>es;e wijze te vervoeren en ;e be-

voor-

2 en

813 u

:

De

uaain

genade.

1!.224 t.. 213 en

Mi

Ur

tl

'

Odeon ,Tel
117740). 213 en S 15
u.: Het z,t la
de tucht (geprolongeerd i
oivu.pia .Tel. 330814).
2 en 8 u : Jaloeaie en
Verwaarloosde
Jeugd
117370). 2.30 en

l'*>«age .Tel
Primes»,

11h.177). 2.30 en 8 13 u.:
.geprolongeerd

OTdlale
Rembrand!

'

lei

Ilst:Kn. 2 en 813 u:

(geprolongeerd'
Br. (Tel. 1155691. Doorl
,M
ls
-.-' ,.V1
Stndlo .Tel .,r2
111572). 2

Wes.-End

815 u.: De

,T el.

dige meisjes
,

gende lady

zwarte

Entente

-

-

":

20. 7 en 9.13 u

Jongen-

VIva Villa

voorstelling:

«*
:

Citadel

Drie han-

worden
T el. 333800). 2.13 en 5.13 u.: De ondeuX.
groot

ROTTERDAM, 27 September.

Tooneel.
Ofnafathlltualn DVkJlat, I 15 u. Kath.. Von»
universiteit: St. Willebrordusspel dx>r de Ve
Haaarhe speler-.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TItmII

Schouwburg, a A tf: Gez
De Rotterdammers (Jut. van Bijlcvelt en Joh. Boskamp»:
De :ante van Charlie.

Arena.

Buurapen.

1:13, 7.15 en 930 u: Ma:le Walowska

«anitol Thrate,, 2.1 Sen S 1", u.t De laatste nacht
en De doodende straal
(
ii.t Uieafer. 2.15, 7 en 930 u : De laatste nacht
en De d,x>dcnde straal.

4'ineae. doorl. voorst. 10—24 u.: Actualiteiten..
t iilowum Theater. 8 i: : De onsterfelijke wali
en Pacalic iiner.
.Maandag en Dinsdag 1.4.» en 8 u.
4'orso Cinema, lederen dag van 11 u. af doorl
voorst.: Jongensstad.
«.rand The/ure. 2. 7 en 9.13 u

De kermis der
■
dw.iasheid.
Haimonie Theater. S u: Mr. Moto'» laatste waar
sehuv.tng en Kom .ie ook achter de Huilt
«Th
Maandag en Diiwlag pop.
mat. van 1.45—3 u
lanii, 2 U, 7.ir. en 930 u.t Früuleln.
Ol.vmpia. 7 en 9.15 u : De hond van de Basker:

vil'.es en Zijn vader gewroken.
(>««ier
Theater, j ~-, 8 u De geheimzinnige Dr
C it erhouse en Algiers.
P.i«*aze Theater. Srtrteilam. S IS tl : De gehem
zinnige Itirhrd >nst en De voortrekkers van Dodge
.:

•

stand bewaar !. Het personeel, dat met de uitvoering van de transfusies beiast wordt, werd
op zorgvuldige wijze voor zijn taak voorbereid.
Prof. Jeanneney te Bordeaux ontwierp b.v. een

b*

methodes in beeld brengt. Frankrijk mag
trjptscji zijn op zijn irantfusiedienst. aldus luidde het oorlee! van dr. Tv.ank. die alle nieuwe
vind.ogen der techniek zich eigen heeft ges.»

•

•

•

•

•

maakt.

„CANTON WIL

HONGKONG
MET AANVALLEN”.

LONDEN, 27 Sept.

Naar Reuter uit Hong.lapansche consul-generaal aldaar, Tajari. aan de pers medegedeeld,
dat hij eer, toenadering verwacht tusschen Japan en Engeland en de Vereenigde Staten.
Voorts verklaarde hij. dat de autoriteiten te
Canton niet de bedoeling hebben Hongkong
aan te vallen en dat hij daarom niet begreep,
waarom defensieve voorbereidingen werden
getroffen. Hij hoopte, dat wanneer de opendeur-nolitiek in China zou zijn hersteld, de
mogendheden de Nanking-reeeering zouden
kong

Prtaaea Theater. 2.15 en 8.15 u.: Vadertje Lang
been en Café Mrtropoïe.
Srala. I. 7 en 9.30 u.t I.uch'dulvets der marine
MaAa SS, 2, 7 en 9.15 u.: Ouverture.
Tbalia Théatre, 2. 7 en 9.15 u.: Het zit In de
lucht (geprolongeerdt.
Theater I.andere. 2.15, 7cn 9.1.5 li: IfldnlglH
Victoria Theater. S u : Drie mannen In de sneeuw
en met een kwartje tic wereld rond.
Maandag. Dinsdag en Donderdag
Woensdags 2 u. Kindermatinée

verneemt,

—

•

•

•

•

Frao« Hal» Theater. 2 30. 7 en 9 15 u.: The Lambeih Walk.
l.nvor Theater. 2.30. 7 en 913 u.: De Citadel
(geproion geerd).
Palacr. 2 en £.15 u: De zwarte

extase en Mr.
Moto op het eiland des doods
Hem brandt Theater, 2 :>O. 7 en 9.15 u.: De drie
musketiers Op het tooneel: De vier Kaeth's.
Spaarne Bioscoop. S u.: He*, circus trok voorbij

S
27 eptember.

In

van

•

•

•

GEGEVEN.

en I tl.

Bioscopen.

'

erkennen.

DE „ALBERTVILLE” VRIJ-

:

HAARLEM, 27 September.

heeft de

•

•

•

alle

bioscopen

2.15 u. af.

Zondags door!

Bioscopen.

voorstellingen

City, 2.15, 6.45 en 9 u : Zwijgende lippen.
Flora. 2 30. 6 45 en 9 u.: De vrouw, die te veel

hitace, 2 30. G.45 en 9 u.: Verloren In de w ildernis en Ken wilde Jacht.
ItenihtaiKlt. 2 30. 6.45 en 9 u.: L'nion Pacific.
Scala. 2.30, 645 en 9 u.: Student Razumov.
\
reehorg. 2.30. 643 en 9 u.: De voortrekkers
van Dodgc

City

(geprolongeerd).

ANTWERPEN. 27 Sept.
Vernomen wordt
uit Londen, dat de ..Albertville", die na haar BUSSUM, 27 September.
Bioscopen.
terugkeer uit den Belgischen Congo op de
Conrordla (Tel. 3154), 8.13 u.: Leven in de brouDowns werd vastgehouden, haar reis heeft mou.
werij. Woensdag 2.13
gen voortzetten. Het schip wordt DonderdagFlora (TeL 4424), 8.13 u Splonnage ln de Maglnotllnle. Woensdag 2.IS U.
ochtend hier verwacht. (Belga.)
Novum (Tel. 5S13). 8.13 u.: Honolulu.
Woensdag 2.13 u.
HILVERSUM, 27 September.
—

•

•

:

•

HUBIN NIET IN HET FRANSCHE
LEGER.

Het BelgiBRUSSEL, 27 Sept. (Per tel.)
sche socialistische Kamerlid Hubin is teruggekeerd ui: Frankrijk, waar hij zich ter beschikking had gesteld van dc Fransche iegeroverheid. Hij was gisteren aanwezig op de verandering van de socialistische linkerzijde van
wordt aan een rigoureus examen onderworpen. Kamer en Senaat en verklaarde, dat de FranDoor strenge schifting worden de candidaten sche lege roverheid zijn vriendelijk aanbod niet
met ziek bloed afgewezen. In de laboratoria heeft aanvaard wegens zijn hoogen ouderdom.

gen getroffen. Elke regimetitsamhul.mce heef:
voldoende frtsch bloed. De techniek van den
Flussisclien geleerde .ludine. om bloed van lijken te conserveeren. staat den Franschman
tegen.
Elke vrijwilliger, die zijn bloed aanbiedt,

10—24

213 en 8.13 u.: Clbialtar

''

.

—

te. helpen.

.

. geprolongeerd

stad

•

•

en

>>

ftegnault».

leic-in

BUITENLAND

TRANSFUSIEDIENST
TE
PARIJS.

I>l

'

•

•

RECHT EN WET

4 "'-

(Te!.
115700).
(ceprolo-igeerd).

spion.
•

—

ning, hetgeen in lang niet ls voorgekomen. Als
gevolg hiervan is het aantal werkloozen tot
een de laatste jaren ongekend iaag cijfer gedaald. Er staan nog slechts 45 steuntrekkers

], "'

tit»

Imperial

1 VeiliKhcolsmuseum,

•

erdi

<Te '

Meiropole

).

I—3 uur. Woensdag en Zaterdagavond van S—lo uur. Tot nader order gesloten.
Kunsthandel Sanlee latndwcer. Keizersgracht 403
b. d. Leldschestraat: Tentoonstelling van werken
van A. J. van 't lloff (tot 6 Oct. a s.) Geopend
op werkdagen vnn 10—s5 uur.
Scheepvaartmuseum. De Lairessestraal hoek Com
Srhuytstraat. Geopend op werkdagen van 10—4
uur. Zon- en feestdagen van I—l uur Tot nader
order besloten.
Stedelijk Museum. Pautus Potterstr. IS. Tentoonstelling ..Honderd Jaar Fransche Sculptuur". Verlengd lot I November n.s. Geopend werkdagen
van to—l7 uur en Zon- en feestdagen van 12.:!0—
17 uur. Mu-eum gedeeltelijk geopend (Verzame-

u.

\

brand en Strttd zonder

Heer-miraoht 005

Tot nader order gesloten.
Museum ICenibr.indthuis. .Indenbreestni.it 4—6:
Tentoonstelling van et.cn en teekeringen van
Rembrand!. Geopend op werkdagen van 10—3 u
Zon- en feestdagen van I—4 u.
Galerie Kol.ert. Keizersgr. 327 b. d. Splegelstr.:
Tentoonstelling van werken door Johan Bunlng
(tot 14 Oct. a.s.).
Geopend op werkdagen van

voorstellingen

-

zeewolf en Vtannen zonder

•

•

Vt'el"

r

'

Collectie

vu Zaterdagmiddag van 2 30—-,30 uur..
Museum

i**"!. *i. .'".T?*'-

•

as-

Btoscope n.

'/o^3fi doorl

'

117260). 2 30. 6.43 en*-u: Getuigen
spreken (geprolongeerd)
,T
en «
Een schot valt
(apltol .Tel 334040 L2 13
Cll 8.15 u.: Drie v rou-

wen en

"

Vrouwen. lut>. Ke.T.er-gnch' 3siï: Tentoonstelling van werken der Haagsche schii'Jen-.-enver. ..0.D.1 S." (to*. en met 30 Sept.). Geopend

a ''
van
ApoJlo ,Tel

Vulks-

—

•

10—4

Ned.

Sral.i
Theater.
8.13 u: Groot Xederl.
tooneel: Het Biei htgeheim.
<

Museum van dea Arbeid, Rozengracht 224. hoek

*

"

buitengewoon druk en het aanbod van passagiers, post en vracht is veel grooter dan de
maatschappij kan verwerken Dit geeft eenerzijds vanzelfsprekend reden tot tevredenheid,
doch anderzijds wordt het zeer betreurd, dat
men zooveel passagiers moet weigeren. Ook de
andere
internationale verbindingen, zooals
naar Singapore en Saigon, gaan r.ormaal door
en ondervinden niet de minste belemmering

tijd groote drukte. De meubelfabrieken en an-

Staten.

Schoppenaas

•

•

nieuwe werken van Henrl van de Velde

804

11042 11068 117««> 11774 117H1 117.88 11«14 11828
11835 11935 11973 12003 12012 12029 12052 12054
12055 12088 12110 12134 121 (9 12205 12218 12222

WADDINXVEEN LEEFT OP

WADDIXXVEEX.

4408
4050

Kunsthandel,
C'rech's.-hestraat 50.
van schilderijen door bekende meesJan Knikker. Willem Roelof s Jr.. Paul
v. d. Ven. HL de Jongere. Van Wissen ca.
Kunst/aal Van I.ier. Roktn 12.".: TentOOastClUng
.

naar ons wordt
9780 3771 37*5 3834 3872 3952 399»; 4012 schillende nieuwe lijnen, zijn
door de buitengewone om1048 4054 4075 4114 (122 4149 4189 4195 medegedeeld
j
4196 4218 4230 4251 4297 13.2 1 4100 4103 standigheden van het oogenblik geenszins van
—

ft

„

l.arensehe

CJuii

S

•'••«•"'-ei

. '

Expos:*:e
ters, o a.

—

I

I3S: Tentoon:

Kol. Instiiuut. Ma:ir.:<kad>. Geopend op werkd.i-

•

DE K.N.I.L.M. HEEFT HET DRUK.
■

■

Kunsthandel Koeh. Kalverstraa:

■

■

met

■•

■

-

SCHULDIG AAN PRIJSOPDRIJVING?

v.:

i

.

1288

.

."

■

1280

UTRECH,

k.

was.

'

ving moe; worden be>chouwd. He: gevolg

—

•

•

•

•

"

Ca«lnn (TW

Binsrop'n.

0.'.00i. 8.1" u: AU vrouwen regeeren
Woensdag 2 uur.
I mli.ml
(Tal MOO), 8 '.O u.: Het lied van de
vrijheid. Woensdag 2 u.
Flora (Te! 7553), 8.10 u: De officieele vrouw
«•n Wie doodde Marv Clay?
Woensdag 2 u
42(,;.i), 8 u.: De kuische Suzanna.
Rcx
Woensdag 2 uur.

iTtl

Ook morgen.

—
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DE LUIE ACHMED

Kinder-Telegraaf
De

RADIO-AGENDA.
Donderdag 28 September.

Hit.VERSI M l,

114.4

1875 en

Eventueel

Berichten

\1

—

AVRO: «00

ANP. Gramuiuonmu/.
10.00 Morgenwijding 10.15 Gewikte muziek

BALKENTRIPPELAARS
STERVEN UIT

DE PAARSE RUITEN
abonné, de heer C. C. te Amsterdam,
over de paarse ruiten o.a. het

OXZEschrijft
volgende:

„Als oorzaak van het paarskleuren der
ruiten wordt door de chemici de volgende
Verklaring gegeven.
Bij het fabriceren der oude vensterruilen bevonden zich in de gebruikte
grondstoffen dikxcijls ijzerverbindingen,
trelke zeer lastig te verwijderen waren. Het
glas was hierdoor min of meer geelachtig
van kleur. Door het toevoegen van wat
bruinsteen (mangaandioxyde) werd het
gcelkleuren verholpen. Doordat vermoedelijk niet steeds de juiste dosis . werd bijgevoegd, vormde zich in de loop der tijden
nog wat permangaat na en veroorzaakte
dit het paars kleuren.
Over de verkleuring van deze ruiten zijn
wij thans voldoende ingelicht. Maar noch de
heer B„ noch de briefschrijvers, die in het
serie-artikel van 14 September het woord voerden, hebben duidelijk weten te maken, waarom dit soort vensterglas thans niet meer vervaardigd kan worden. De oorzaak der verkleuring is de aanwezigheid van een overmaat
bruinsteen; terloops zij opgemerkt, dat het
synoniem „glazenmakcrszeep" reeds op de toepassing er van in de glasindustrie wijst. Wat
ligt dan ineer voor de hand
vraagt bet lekenverstaml
dan bij de huidige glasfabricage
aan de gloeiende, vloeibare glasmassa eveneens
een overmaat bruinsteen toe te voegen en aldus
kleurloze ruiten te verkrijgen, die op de duur
door inwerking van zonlicht op dat toegevoegde oxyde paars gekleurd te worden
evenals
eeuwen geleden het geval was?
Over de historische kant van dit geval:
welke steden of landstreken het fabrieagegeheim bezaten, hoe zij het beschermden,
w elke pogingen er door vreemden zijn gedaan
om het niettemin in handen te krijgen en
wanneer de paarse ruitenindustrie haar grootste bloei beleefde
hierover schijnt weinig
of niets meer bekend. Jammer!
E.

B*3o

\

—

—

..;-

—

—

EEN DOLLE RIT

HET

is al heel lang geleden. Jat de luie

elf- of twaalfhonderd jaar kan zijn
en de meeste mensen kunnen zich

Vier bedienden

kwamen op
kamer in.

hun

tenen

de

0ef.,., voorlopig moest hij er niet aan den-

ken. Zo lag Achnied nog een uurtje, te lui om
te bellen, tot de gedachte aan het beschuitje

eindelijk zo verleidelijk werd. dat hij langzaam zijn han 1 uitstak en, na een paar maai
misgejrrepen te hebben, arm het belle.i.iv.

—

-

—

lo> is

hel

ie gelaten

tot zijn beschuit binnengebtacif. zou

het met
's werelds
houtvoorraad
staat

de schaarse regen nog schaarser wen!:
-

:

>

.

Hoe

■ ■:

-.'.:><

f

—

))...!
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foonmuzick. 9 20 Omroepsymphonie orkest en
>

BRUSSKL. 454 M
12.20 Gramofnonrmi/'.ek. 12.50
en 1.30 Radio-orkest 1.50—2 20. 5 20. 6.35 en
7 35 Gramofoonmuziek. 8 20 inzending voor
--Maten. 8.50 en 9.35 Radio-orkest. 10 30—
11.20 Gramofoonmuziek
TS(
HI.ANDSKNDER. 1571 M.
8 41) CramoDEI
foennuiziek 9.05 Omroeporkest. 10 20 Bericht» n. 10.40 Het Blaasensemble van hel
Berüjnscb Philharmonisrh orkest. 11.00 Berichten. 11 20 Otto Dobrindfs orkest. 12 20—
—

—

de palen netjes bijeengebonden
tot een vlot.

—

—

een enkeling die ze van zijn vader hoord--.

—

Hier zijn

igi.pl). 10 .10 Voor de vrouw 10.::.", (>mmeporkest en soliste. In de pauze: Declamatie.
12.30 Gramofoonmuziek. (Ca. 12.45 eventueel berich:er ANP' 1.00 Zing eu orgcls|«el. 1.30 Hel Svlvestretrio 2.13 Boekbeapraklig en declamatie. 2 40 Cabaret programma
inpn.i 3.40 Orgelspel en zang (o|>n.l
4'KI
Voor zieken en thuiszitlenden. 4.30 Gratnofoonmuxlek (met toelichting). 5.00 Jeugiïhalfuur 530 AVRO-Amusementsorkest.
Sporipraatje. 7.00 Cabare: pi tapaaaaia 7 10
Causerie ..Overmacht, de gevolgen van buitengewone
omstandigheden
oor de nakoming van
verbintenissen" Soo Berichten
ANP. mededeellngen. eventueel Vraag en
antwoord. 8.20 Omroeporkest, en tollat. 9.13
Radlotooneel 9.35 De Twilight Ser. i.ader-.
10 20 Gramotoonmuziek
toelichting,
met
tl 00 Berichten ANP.
Hierna: AVKOdans.
orkest 1140—12 00 Gramofoonmuzlek
HILVERSUM 11. 301.5 M.
KRO: 8.00—0.13 Gramofoonmuziek
NCRV: 10 00 Giamnfoonmuziek 10.15 Morge: ,i.<mal lo 45 (;,.,
muziek.
KRO: 11.00 Uramoloonmuziek.
11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00 Berichten.
KKOorke>:
12 15
il.üu—'..2o Gramofoonmuzlek)
NCRV: 200 Handwerkuur 300
Zang en piano 3.43 Bijbellezing. 4.45 Gramofoonmuzlek 5.00 Handenarbeid voor de
jeugd. 3 30—3.55
Gramofoonmuziek. G.OO
Causerie ..Grepen uit het verleden en bedem
der Salatiga-Zetiding". 630 Viool en piano.
7.00 Berichten. 7.15 Boekbespreking.
7.45
Causerie ..Metaalbewerking" 800 Berichten
AN P. herhaling SOS berichten 8.15 Christ.
gemengde Zangvereeniging ..Harmonie" en
gramofoonmuziek 9.00 Causerie ..Pascal, de
apologeet der openbaring". 9.30 Arnhemsohe
Orkestvereenlging
10 00
Berichten ANP,
actueel halfuur. 10.30 Vervolg concert. 11.13
Gramofoonmuziek. Ca. 11.50—12.00 Schriftlezing.
DKOITWICH. 1.500 M
Geen opgave ontvanger
lIADIO PARIS. 1048 M.
Geen opgave ontvangen.
Geen opgave on'vangen
KEI I.KN. 136 M
12 20 Gramofoonmuziek 12 50
BRUSSEL 322 M
en 130 Omroeporkest. 1 50—2 20. 5.20, (i.50
en
7.20
Gramofoonmuziek 5 .20 Onispan-

■
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en schudden

Stel je

dan hun wijze hoofden.
voor dat het nacht was geweest

stopte dan de geweekte beschuit
in Achmed's mond.

—

voorzichtig

om zeven uur opstaan en na zich aangekleed
te hebben aan het werk gaan. Het is moge-

•

NI

.ut':
■

'

I

■

I

anderd:
....

terwijl er
aangroeit.

....

hier

werden geen vlotien

gemaaKt.

■

vorderden houthakker om van de

......

slechts 110») millioen kubieke meter
En dat ongunstige verschil wordt

veri)onclen

waren.

ene stam op

Up|>orvlakkig beschouwd
■
■

■

maar ook omdat de mensheid steeds
hout nodig heeft.

meer

ffl

hebben en dikwijls ook ondiepe plekken en rotsen, die midden in de bedding staan Deze hm

y.\

.

.

.

•

Een

HM werd nog
maar 10% van alle paIn

limonadeverkoper

schrok,

toen hij

den luien Arhmed zag rijden.

■

.t

'••

!

■

digd.

tegenwoordig is
papier af-

85% van ons

komstig uit de bossen.

de zwaarste ogenblikken van de dag aan. Achnied moest aangekleed worden. Voorzichtig
tüde een van de bedienden zijn
benen en,
terwijl de ander Act.mcd zijn broek
aantrok.
Voordat hij in zijn buis geholpen werd. moest

■

Kunstzijde, een stof. die

cc! wa-

vroeger onbekend was,
en die nu het voornaamste
bestanddeel
van heel wat kledingstukken uitmaakt, wordt
uit hout gemaakt. Maat
dat «ril niet zeggen, dat
ook in vroeger eeuwen
er geen tekort was: tol
het einde van de vorige
eeuw was niet slechts
rie .kunst om hou: tenen
verrotting te bescher-

■

I

.,:>!,

■

de rivier gegooid, doch de afstanden zijn veel

■'■<-

•

■

'

■

-

kregen.
■

..

-

<•-•;.

•

v

:.

dat Aehmed zijn niond zou moebewegen.
Eenmaal aangekleed, tilden de bedienden

voorkomen,

ten

■

hopen, dat de mensen, die zo knap

geweest

zijn

r i>.'

!

en

.

■

ttnhol die daarin gebakken werd.
liet ZOU Vanmi idal? lekker fr> - aan

r-vioe

■
■

■

:,

ccl

conclusie gekomen was. .Maar de
n

V

v

geciactite

aan

•

door

|

ft|inlnppii raa palen. H-miafMier

in

o<>-.teniijk

MIKKIE EEN WARE KLIT....

beter het in dit verhaal maar achterwege te
laten.

hout. de voornaamste warmtebron: evenals de

Toen zij buiten het stadje gekomen waren

op de weg naar de rivier, gebeurde het.
Ken hmonadeverkoper, die zoals jullie weet
in Egypte zijn dranken op straat verkoopt,
zag he; stapvoets voorbijrijdende rijtuig en
schrok zo. toen hij dien luien Achmed achtet-

■

■

.

n

-

timmerhout werd

ie

.

; -

■

In een oogwenk sjieelde aiies zien toen at.
■

■

■

den voorbij, wild briesend stormden de paarden met het slingerende rijtuig, waarin de
hevig verschrikte Achmed. ie weg af. Bi| een
hoek sloeg het voertuig bijna om en op dat
oogenblik
voelde Achmed
dat hij door de
■

',

-

*Bchtige ondergrond weggespoeld,

zodat overal

v■

:

i., a

-

ïiewegmg f n gaf gas.

—

„Maar aral kan me

Maar opeens hoorde hij een schaterlach achter
zich, die hem deed omkijken. „Hahaha!" gierde kftfckie. „wie heeft welke boot gemist?"
Want wat
was het geval? Aan de motorboot had. zonder dat
Blekkie het gemerkt had.
waterglijplank vastgezeten
en Mikkie was daarop gesprongen en
had zich zo achter de motorboot laten aanzeilen.
Blekkie was zijn plaaggeest nog niet kwijt . ..
i 1' 121
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mompelde het spook nog onverschillig, „hij
kan geen kwaad meer. Yóor hij een vaariuig heeft ben ik al halverwege de oce-

alleen kon men daar niet meer op planten,
.maar tevens straalde de harde grond meer
'warmte uit dan de beschaduwde bosgrond, zo; dat
de temperatuur boven het land steeg en

letten, hoor
want deze keer
iieh je lelijk de boot gemist!"
En hij gaf nog meer gas.
—

—

—

Waar. dat besefte hij niet

goed. Het kon

tot zijn kin komen
■

En als hij uit zijn verdoving ontwaakt, zul
je horen hoe het den luien Achmed verder
vi

rging.

(Wordt vervolgd!.

B. v. A.
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De Twee Aangezichten.
Naar het Engelsch

aller belangstelling en van de gesprekken. Ja, kwam zich telkens ..het vreemde" aan hem
het kwam zoover, dat mrs. Wareham bevelen opdringen. Hij vocht er tegen met alle macht.
begon te geven op „The Hall" en daar dingen Maar de verzoeking om er aan toe te geven,
te regelen met betrekking tot de komende feesom het over zich te laten komen, om weer d;e
telijkheden. Zij beweerde daarbij, ui; naam andere persoonlijkheid te zijn. die a 11 e 3
van haar zuster tr spreken
die haar echter deed, wat h ij niet kon of durfde doen, alles
wat zijn vader in hem zou achten
de ver■
f
zoeking om de moreele pijnigingen en walging
van Walter South te vergeten en te kunnen
En met het scherpe oog van de geboren intrigante ontdekte mrs. Wareham al spoedig, handelen als een sterke, werd soms bijna
onweerstaanbaar.
dat er aangaande he; huwelijk van allerlei omging in den secretaris van mr. I.ont'norne en
O, ais hij maar durfde! Als hij maar voeldadelijk beving haar dr vrees, dat hij
last de, dat het zijn moreele plicht was. te vluchzou kunnen veroorzaken. Dientengevolge sloeg ten uit deze benepen wereld van pretentieuze,
ze haar klauwen nog vaster in het slachtoffer. n roede, laagbijdegrondsche bourgeois-convenSyd werd geen oogenblik alleen gelaten en ties naar een ruwer, gezonder, minder gecomWalter kreeg geen kans meer om met haar pliceerd leven, waarin zijn andere ik zooveel
beter en echter zijn rol spelde
wat een
Het was of hij verwijt begon te zien in haar opluchting zou hem dat geven! Walter kreunangstige oogen en hij vervloekte zichzelf over de van wanhoop, terwij! hij worstelde met
zijn gebrek aan moed en sluwheid.
„het vreemde" telkens als het over hem wild?
Intusschen bleef Ravenshaw zijn spel spelen. komen. O
weg te komen van het koele geTen slotte ging Walter naar Tiestringham om zicht van zijn vader, van de wreedheid
vaa
met zijn moeder te spreken. Het resultaat van Lenthorne en Dareille, van dien schtirkachtidat gesprek was te voorzien, maar Walter voelgen Ravenshaw, van den angst in de oogen
de zich toch teleurgesteld. Mrs. South kon van het meisje
hem niet aanmoedigen tot handelingen, die. onDat was altijd de laatste gedachte. En aleervol waren tegenover zijn werkgever
en tijd was het die gedachte
dat hij haar
waarmede hij zich bovendien mengde in zaniet in den steek kon laten
die hem niet
ken, die hem hoegenaamd niet aangingen. deed
toegeven. Toch voelde hij een soort van
Haar gevoel verzette zich heftig tegen het huweerzin tegen haar. Hij haatte haar lafheid,
welijk, maar ze wees er Walter op. dat hij waardoor
haar beulen zulk een vat op haar
niets zou kunnen doen, wat niet tot noodlottige
konden krijgen en hij haatte even erg zijn
gevolgen zou leiden. Hij had een positie van eigen zwakheid. Hij vond haar eigenlijk een
vertrouwen
dat zegde toch alles. Bovendwaas en geloofde maar half wat zij zeide.
dien was hij behandeld met de grootste tege- Maar haar in den steek laten, haar overlaten
moetkoming en vriendschap. Was h ij de man, aan Dareille. lenthorne, Ravenshaw
die moest optreden als beschermer van een
het was hem onmogelijk.
vreemd meisje? Neen
hij moest redelijk
Op een sterker en minder scrupuleus karakter zou het beroep van haar hulpeloosheid veel
Walter keerde naar ..The Hall" terug, boos op krachtiger gewerkt hebben dan op Walter me;
zijn moeder, verward, ten einde raad.
zijn vrees om iets te doen. dat niet heelemaal
~Als zij zichzelf niet helpen wil," dacht hij. in den haak was. Ja. de man Walter South zat
..wie ter wereld kan haar dan helpen?"
geterrorier eigenlijk leclijk tusschen. Een
En terwijl zijn ziel ten prooi was aan deze seerd, «reeriOOl meisje; een kwaadaardige
gevoelens van wanhop.ge verontwaardiging, man, die tegenover hem alleen maar een
—

—

van

G. ALLEN.
14
Lenthorne was
omdat zij was weggegaan en hem zoolang alleen gelaten had. Hij
zei een paar dingen tegen* haar, die Walters
bloed deden koken. En hij zei tot zichzelf, dat
hij iets. wat ook. zou doen. om het kind te
helpen.
Hij vroeg zich af wat minderwaardiger was
dit ongelukkige schepseltje aan haar lot
©ver te laten of zijn positie bij Lenthorne te
gebruiken om Lcnthorne's verloofde te bevrijden van de banden, die haar aan dien man
bonden. Maar zijn besluit om iets te
doen
werd al spoedig weer aangewakkerd door navraag, die hij deed over de macht, die ouders
en voogden konden uitoefenen over minderjarige kinderen. Vooral de macht, die de wet(wetten, die nog stamden uit lang verten
vlogen tijden)
toestonden tegenover kinderen, die niet geheel als toerekenbaar werden
woedend,

—

—

—

beschouwd, deed hem de haren te berge rijaen en gaf hem een even sterk gevoel
van
verontwaardiging als van machteloosheid.
„Ik moet iets doen.' peinsde hij, „of de
zaak mij aangaat of niet
ik moet
lets
—

doen."
Maar het zou scherpzinnigheid en overleg
vcreischen om precies ;e weten, w a t er geeid.m moest worden en ook om het te doen.
Mrs. Wareham, de ertrouwde zuster, veraeheen op Wel tb v en begon daar dadelijk een
overwegende rol te spelen. De bezoeken tusschen Vi'rltby en „The Hall" waren met van de
lucht. Onder haar leiding werden de voorbereidingen tot het huwelijk, met alles wat daaraan vastzat, al spoedig het middeLpunt vao

—

—

—

—

—

—

edelmoedig en toegevend chef was: een wreede vader; een bang-siuwe moeder: een onmenschelijke zuster; een jonge, geweienlooze roué
welk een probleem voor Walters gebrek aan
t)oortast«ndbeid, voor zijn afschuw van wreedheid en onrecht en misdadigheid!
De voorbereidingen voor het huwelijk vorder—

den met den dag. Kamers werden gedecoreerd
en de tuinen werden onder handen genomen.
Lenthorne stapte rond met een hooge borst en
een weiwillenden glimlach. Hij was een populair man in de streek, gaf een groote bij-

zijn neus weg. Hij stond met Walter op het
terras en zij keken den wegrijdeuden auto van

mrs. Wareham na.
~IJe zuster li geen sympathie van me." vervolgde hij. ..Ze heeft een koni.jnengebit. Zulke
ouwen zijn altijd lastig. Maar het kleintje is
een lief ding. Een leuk avontuur, om te probecren eens onder Lenthorne's duiven te
\

>chieten. Zij kan den kerel niet uitstaan."
„Heeft ze je dat verteld?" vroeg Walter.
..Je bent zei/ ook een beetje verliefd op 'r,

hè?" pareerde Ravenshaw.
drage aan de Jachtvereeniging en had altijd
Hij sprak luchtig, alsof hij nog niet wist. dat
eea paard dis]X>nibe; voor een vriend of ken- zijn hofmakerij aan Lenthoroe'] verloofde al
nis, die graag eens uit rijden ging. Er waren druk
besproken werd. Dat I>enthorne en Danu eenige Vrienden op „The Hall" en 't groepje reille zelden een gelegenheid voorbij lieten gaan
liep samen om den auto van mrs. Wareham. om hem belachelijk te maken met een enkel
die juist voor het huis was stilgehouden. Haar woord of opmerking,
deerde zijn olifantenhuid
bleeke zusje zat naast haar en wekte :n geen in 't geheel niet.
enkel opzicht de gedachte aan een gelukkige
Lenthorne sloeg tegenover Walter in deze
bruid.
dagen een dergelijkrn toon aan ais Ravenshaw.
Ze slapten uit. Er klonk gepraat en gelach.
..Jij \a!t er heusch een beetje uit. Walter."
Zij maakte den indruk van een klein, wild ze;
een aardig
hij. ..Waarom zoek je ook

diertje, waarop straks de honden zouden worden losgelaten.

Ravemahaw, jong. sterk, vitaal, mot zijn bekendheid als goed sportsman en ruiter, was

in die dagen herhaaldelijk gast. op „The Hall"
70 gezocht bij de andere gasten. Het duurde niet
lang of iedereen Mg in hem Lenthorne's medeminnaar en
mogelijk in deze laatste
dagen zelfs een succesvol medeminnaar.
Als Lenthorne het huwelijk er nog door
krijgt, was dc algemeene opinie, za! 't oiet
lang duren voor de jonge Ravenshaw hem
spijt zal bezorgen. En daar Lenthorne rijk en
|K>pulair was en Raven.ihaw jong ca knap en
gul (het was in die dagen -og niet aan hem
te zien. dat hij een dronkaard zon wordenl. was
het niet meer dan natuurlijk, dat de menscbrn
tninaehtpnd hun hoofd schudden over Sydney
Darei'le. Zoo krijgt in drze wereld het slachtoffer maar ai te vaak de schuld.

HOOFDSTUK XIII.
„Een aardig meisje," zei Ravenshaw langs

niet

Haa- dochter was een mooi en gezond en
meisje, begiftigd met velo aantrekkelijkheden van geest en lichaam. Zij woonden
■gedrieën op de boerderij tot aan het overlijden
van mrs. Sparkes. Daarna trok mr. Sparkes
zich uit zaken teug en vestigde zich te Redward Bttrv. waar hij een prachtig huis kocht.
Magda w as een goed paa: drijdsler en overal
waar zij kwam trok zij bewonderende blikken.
Zij zat voorbeeldig te paard
heerenzadel
en droeg daarbij een rijrostuum. dat haar
prachtig stond en ze had een glimlach ais een
zonnestraal.
nngewekt

—

—

De smarteli.jk-hunkerende opwellingen van
hoop stierven weg u.t dc droeve oogen en het
droeve hart van Sydney Dareille. toen zij de
onvermijdelijke bekoring begon op te merken,
die dit meisje uitoefende op het beschaafde,
eenigszins schuwe karakter van Walter South.
Trouwens, de bekoring was wederztjdsch. want
Magda hield meestal haar paard in als zij hem
tegenkwam op een van zijn tochten op Lent-

horne.schimmel
en haar gezichtje was
altijd nög mooier en liever dan eerst, wanneer
zijn schimmel voortstapte naast haar prachtiger! halfbloed.
Haar oogen straalden
glanzend bruin
weten?"
en haar gezicht werd een en al gtimlach als
Walter kleurde. H ij zou nooit op die manier hij haar aansprak. Het was een krachtig, rond
kunnen spreken over de vrouw van zijn droogezicht met een blank-rose temt en weerbarstig
men. Zij was een ster aan den hemel van zijn bruin haar. Haar figuur was onberispelijk,
leven, waarnaar hij met nederigheid zijn oogen met zachte, evenredige vormen en krachtige,
opsloeg.
slanke armen en beonen. Onbevreesd, luchtMagda Sparkes was de dochter van een hartig, vol zelfvertrouwen
de incarnatie van
heereboeri die veel geld gemaakt had en een frisch. jong. Mij leven
verscheen ze aan den
deel van dat geld gestoken had in een brouontsvlden en door vele beslommeringen gewerij, die hem nog meer geld had opgebracht. kwelden Walter als de morgenwind na een
Hij was al vijftig toen hij met een gouverkoortsig*Tl nacht.
nante Van goede familie trouwde, die, na vele
Hij werd verliefd op haar. hoe kon het
jaren sloven voor anderen, den hemel dankte andersl Niet hartstochtelijk, maar dankbaar,
voor de liefde van dezen man. De veiligheid vol vereering
aanbidding bijna. Zij gaf hem
van mr. Sparkes" oude boerderij en de regelhoop en vertrouwen en een gevoel van evenmatige geldstroom, dien mr. Sparkes' efficiënt wicht terug. Ja. zijn geloof in de menschheid.
geadverteerd bier deed binnenvloeien, vervulEen wereld, die hem een Maff ia Sparkes kon
den haar haar geheele huwelijksleven met geven, was geen slechte Wereld,
enthou.siaste dankbaarheid.
(Wordt vervolgd.)
—

meisje op? Moet ik. die oud genoeg ben om
je vader te zijn. een jong meisje trouwen,
terwijl jij zonder blijft?
Of heb je er misschien ergens een zitten, waarvan wij niet
—

—

—

—

—

—
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kijken de kat
Visscher
uit den boom.

Meest verkochte boek in Engeland:

wanhoopt niet
zijn
toekomst.
aan

Kleine opleving in de
nijverheid.
Tevreden
al men „verder leeft".
-

(Van onzen correspondent.)
BRUSSEL. September.
Van 4 tot 16 September is de werkloosheid En België gestegen
van 185.729 tot 235.015, zijnde een toeneming
met 46.259. Van 4 tot 16 September zijn de
wagonverladingen de eerste week met 14,1 %,
—

de tweede week nog met 10,6 % teruggeloopen.
Deze
ontwrichting van het economische
leven was bij de internationale gebeurtenissen
onvermijdelijk. Industrie en handel werden
gedesorganiseerd door een tijdelijk of definitief afspringen van sommige zaken, door het
mobiliseeren van zakenleiders en personeel of
het requireeren van materieel en door de be-

In ile Belgische industrie en handel blijft
actoer muH awcfclooa bij m pakken
ncorziltcn. Met dc rnrtrp ■ minitlljf 11 van
ili- banken ca ib' groote rrnanialaiaji rereeat-

HET BLAUWBOEK.
Diplomatieke kaarten op tafel.

DX

Nederlandsche visscher kijkt de kat uit den boom. Als men langs
de havens van IJ muiden en Scheveningen wandelt kan men het
hem, bij wijze van spreken, zien doen. Het is te begrijpen, dat hij er
naar
niet
hunkert de zee op te gaan. De herinnering aan den vorigen oor-

In de mijnenvelden hebben toen vele vissehers het leven gelaten en
vele reeders verloren daar hun schip. Daarbij komt. dat er in sociaal op-

HENDERSON'S

gesprekken

met

nooddruft.
deel der vissehers zou wel willen uitvaren, maar eischte belangrijk hoogere
vergoedingen; anderen voelen er op het
oogenblik heelemaal niets voor. Bepaalde
voorstellen zijn nog niet gedaan; ook hier

EEN

Hitler.

BELGIË

!AM|!l§!

kijkt men de kat uit den boom Dat de vissehers. die zich aan grooter gevaar blootstellen, daarvoor extra-vergoedingen willen

En zooals de vissehers hun risico hoog
aanslaan, zoo doen het ook de reeders. Beide

■ca

men

om

regiering

■anlm.t'liia

de crcilietmoi-ilijkhcdcn

geno-

Ie bestrij-

den. Delegaties, waarin afgevaardigden zitting hebben van de regeering en van handel
en industrie, onderhandelen thans te Parijs
en zullen weldra ook besprekingen

Londen.

voeren te

belangrijke kwesties, die hier
moet worden geregeld /.ijn de voorziening
De

voor de Belgische industrie met grondstoffi n
en de mogelijke handelsbetrekkingen in het

kader

der

neutraliteit.

Onder de zeer belangrijke problemen bevmdt zich voor België dat van de voorziening
der metaalindustrie met ijzererts. Als ruilobject beschikt men echter over steenkool,
waaraan weidra in geheel Europa groote behoefte zai omstaan. Op dit probleem is weer
een tweede geënt, namelijk dat van de opvoering
der sieenkoolproductie. een probleem,
dat alleen kan warden geregeld door overleg
tusschen
hot
ministerie van Economische
Zaken en het ministerie van Nationale Oefen*

voor de landsdrukkerij te Londen, om er een
exemplaar van de bemachtigen, en ze vlogen
weg a raison van duizend of meer stuks per
uur! De oorzaak is niet ver te zoeken. Ze
ligt zeker niet enkel in de „historische" belangstelling
voor droge kanselarijstukken,
maar in het reeds bekend geworden feit. dat
er de h u m a n s i d e (of moet men zeggen de

hachje

schip.

molestrisico, veel te hoog is in vergelijking
met wat in andere landen betaald moet

In lange rijen stonden de gegadigden voor het Stationarj Office, waar het
Blauwboek te koop «ras. Toea het hoek gisteren
bleek te zijn.
lieten de liefhebbers aaa naam en adres achter en stortten de koopsom, in
afwachting van het vers linnen van een tweede oplaag.

uitverkocht

Zoodoende heerscht er in de visscherij
stemming van: gereserveerd afwachten,
terughouding.

personages in dit diplomatieke steekspel versnaden geen grapjes, soms zeer zure; de intonatie heeft zich van het plan van vervelende
maar altijd waardige officialitett bewogen naar
een grover peil
zooals. onder veel andere

BETER DEN '14.

■

■

P" R zijn tusschen I*> 1 4 en 1939 groote verschillen. Een daarvan is. dat de regeering. wat haar maatregelen in het helang
van de levensmiddelenvoorziening, distributie e.d. betreft, zich thans hij het begin der
mobilisatie reeds in hetzelfde stadium bevindt als zij gedurende den vorigen oorlog

—

■

:•■■•■!

passage opgenomen uit Hitler's rede. precies
voor een jaar (26 Sept. '38) in het Sportpalast

pas tegen het einde van het conflict had
bereikt. Dit sluit, wat ieder toejuicht, overmatige winsten uit, doch het maakt tevens

de totaal gewijzigde omstandigheden vaak in!

Toch blijkt men in krit:gen /ooals hei nmitc
t (BOTal
Imliistiiel
en In t \ laamsdi Hcoiii*
nii-ch
Verbond
de
tockoiiistniof ihjkhcdcn

de kwestie

der voedselvoorziening tot een
zaak van hooger belang dan het maken van

(

niet geslaagd

Een enquête.
DEZE, reeds vroeger door

ons belichte ver-

..Peuple" werd gehouden in ter zake bevoegde
kringen over de vraag wat de vooruitzichten
zijn der Belgische industrie bij de huidige internationale situatie.
Wat de textielindustrie betreft zijn de vooruitzichten bemoedigend. Op do binnenlandse !ie

zijn als Holen een demoera-

groot er of kleiner

Red.) en met hem slaagde ik er in,
■

brengen

Het Blauwboek vat hierna den chronologischen loop der dingen op. Daarin vindt men in
een brief van den Britschen gezant te Berlijn
aan minister Haüfax (2S Mei '39) over een

■

altijd alles

klachten.

tegen

I

sie

■

1

W

den

ol

,c

de kabelindustrie waar de activiteit tot
was teruggebracht is de toestand verbe-

Samenwerking noodig.
.

wi.i.

.....

i

nui'Ulü.

komt
voor. dat sommige onderneI 1 mingen. die over grondstoffen beschikken,
geen bestellingen hebben, terwijl andere, die ge
TtfCT

king tusschen de Industrieelen een oplossing
moeten brengen. Ook met liet oog op de outil-

Ten

slotte

te

wijze

zaak. zonder

overtuigen. Met die details
—

Bad.)

len van vervolging van Duitschers voor oogen.
■

diging van haar actie, maar ik het

belangrijker'

hijzelf ook het Britsche gezichtspunt

met

■

en te Warschau niettemin optimistisch:

gezant

O AKE S eendengat heeft nog altijd onze
>-J belangstelling. Wij hebben er eenmaal dertien eenden uitgejaagd, dat trekt Wij komen
er geregeld terug Zoo gaat het op de jacht
Komen wij in de buurt van een mooie sloot,
een moerasje, een rietpoel. of een ruigen tocht,
v iar eens
al is het weken geleden
'n
eend n taling, n slob of een handvol snippen
is gesprongen, dan kijkt Jarig, de polsstokdrager geregelo om en trekt een omineus gelaat, terwijl Johannes met den vinger, onze
gids m dit nieuwe veld. zijn langer, ving*-'
geluidloos ovet zijn mond legt' ..Sssst Hjir kir.
wot nut komme." Er is nog nooit weer iets
uitgekomen, maar wat geeft dat?! De jacht
is voor 90 % een sport der fantasie. Jagers
en kinderen hebben ten minste deze overeenkomst, dat zij alvast gelooven wat zij wen
wat 'n mooi gat." zeggen wij dikschen. ..O
wijls. En als e- niets in blijkt te liggen Oi
althans niets op de wieken komt zeggen wit
nog .Toch n mooi gat."

den van de internationale markt verdwijnen,
zoodat zich voor de Belgische producten wel-

ondergang snelde: Duitsehland was overtuigd,
dat Z. M.'s regeenng niet besefte waarheer

dat ..Arciszewski (de Poolsche onderminister

aan Polen haar en Europa voerde en dat ein-

Danzig zal wagen,

wilde geiooven en niet kon gelooven, dat Enge-

doch zijn positie aldaar ge■

°de

ding der Polen zóó zou zijn of was. dat
Britsche regeering er door oevrijd werd van

■

niet

aan Halifax

..Ik

over

een gesprek met minister

vroeg hein of het niet waar was, dat de

jongste nazi-at tiviteit te llan/ig een voor l'olen

slechtere

militaire situatie

schiep. Mr. Beek

antwoordde, dat dit in zekeren zin juist

was

maar dat een oorlog niet werd gewonnen door

paar duizend ..toeristen'. De Duit-ahers
wisten dat wel en hoopten vooral l'olen te
provococren en te intimideeren."

te vergelijken

waren met wat in Polen

de Duitsche bladen niet veel

nadruk gelegd,
maar er was een grens aan alles en die grens
was nu bereikt. Zooals hij het voorstelde, was
ne emmer tot aan den rand gevuld, m.a.w.
Herr liitier's .geduld was nu uitgeput. Hij gaf
de militansatie van Danzig toe,
maar zei, dat
het doel daarvan geheel defensief
was geweest
om de stad te verdedigen tegen dengeen, die

een

van

de snoekbaars

dalen; de buitenland-

Nederland, het vischland bij uitstek, terwijl
onze vissehers steun krijgen En ten slotte
wordt door dit alles de bloemen- en fruitventer wellicht ook in zijn bestaan bedreigd

tneken

stap

van

een waanzinnige te vol-

De laatste veertien dagen.
T-OCH had

O

op 15 Augustus, den dag te voren
«■
dus. minisier Halifax aan gezant Kennard te Warschau gesel-vd;
„Ik heb den indruk, dat Herr Hitier nog altijd geen besluit heeft genomen en begeerig
is oorlog te vermijden en zijn handen
terw£
te houden als hij dat doen kan zonder prestige
te verliezen. Daar er een mogelijkheid is. dat
hij den afloop niet forceert, is het natuurlek
van het hoogste belang hem geen excuus 'te
geven om te handelen, ongeacht of besprekingen over Danzig op eenig toekomstig tijdstip
mogelijk zullen zijn ..."
en de Poolsche minister Beek deelt blijkbaar
die opvatting; gezant Kennard sein', nl. op 13
Aug. aan Halifax:
..Ik sprak met den minister van Buiten.nn;!sche Zaken in den geest van uw telegram; do
heer Beek was het eens, dat Herr Hitier waarschijnlijk nog besluiteloos is ten aanzien van
zijn optreden. Duitschlar.ds militaire activiteit
was niettemin verontrustend, hoewel hij momenteel deze niet te alarmistisch wilde inzien."
In het volgende tijdsbestek verdwijnt de
kwestie-Danzig bijna geheel onder tien nadruk, die op de beweerde vervolging der Duttsche minderheid in Polen wordt gelegd. Op 24
Augustus seint gezant Kennard aan minister
Halifax o.a. dit;

Ik was," heet het aan het eind van dien
den indruk van één ding, nl.
„Hoewel ik natuurlijk niet in staat ben alïa
baron v. W eizsacker's onbezorgde houding en
beweringen van de Duitsche pers over vervolzijn kalmte. Hij scheen vol vertrouwen en verging der minderheid alhier te weerieggeo, heb
Klaar.le te gelooven, dat Russische
hulp aan
de Polen niet a!le?n volstrekt te verwaarlooik uit ingesteld onderzoek de afdoende overtuizen zou zijn. maar dat de Sovjet-Unie zelfs
ten ging gekregen, dat deze campagne een grove
510..e mee zou doen aan he* npdeelen van
den verdraaiing en overdrijving van de feiten
L
eiiiii..i scneen mijn nadrukt
is...."
P hPt onverm '.i del 'j k e van Brith
m
terwijl de gezant drie dagen later (27 Aug.)
hem van zijn stuk te bren.

„

-

brief,

„onder

-

„Ik

zei tot baron

von W cizsacker. Aal hi t
moeilijke was, dat Huitschl.ind nooit anders

fcn voor de kan: op een snip h uur loopen
langs den openbaren weg, dat is overdreven.
Het dat
al
loopen wij het vuur uit onzen
jachtsehoen. Wij hadden kunnen rijden
Ik
oen nier met een auto. en daar kan het gan-

sche gezelschap in
Maar dan is meteen de
Kans
op
een overtrekkende houtduif verKCKen. en die willen wij niet graag missen
Stel je voor Wilde duiven, hoewel

de kan.... Johannes"

licht nieuwe afzetmogelijkheden zullen bieden.
•Dat alles doet in zakenkringen hoop rifzen
(al ontveinst men zich de mogelijkheden' der
overgangsperiode allerminst), dat in de Belgische industrie de activiteit in een bevredigenbestaat nog de vraag van de de mate zal kunnen worden
georganiseerd en

oriénteering der handelsbetrekkingen.
Natuurlijk zullen sommige oorlogvoerende lan-

nieuwe

ongelijk in de

wherpe

verschillend was van die van Z. M.'s regee

°

p naar den dorpshond. die deze echter
ont-

rancune trokken de honden het rietan
got
binnen
Het la
,tke
;7
mntraaao.
Snns

en

?*5droog, doch
voiKomen
"

,

baar

goede verwaaiing

*

er hing blijk-

..Zoover ik beoordeelen kan. zijn de Duitscno oowonnsjpn ovt?r mnssslp sloc'itp bf'lisrideling van de Duitsche minderheid door de
Poolsche autoriteiten grove overdrijvingen.
Daarmee is men gekomen tot de laatste
dagen vóór den dramatischen ochtend van l

tusschen de riethalmen Ik heb nog zelden twee
sche troepen in Polen. De tragische faze behonden zoo drifre.kt. snei naar noog,epunt.
e een rietveld zien binnengaan
In het Blauwooesr
Volgens
zat er een haas in. ikzelf verwachtte een
officieel
vindt men eerst den reeds beraamden brief
Mei tot het wild behoorende. zijn het zout m
ruier . een ruiende
wilde woerd, maar Jovan 22 Augustus van premier Chamberlala
de pap Het raakschot op een
s met den vinger trok n heel ander
snelle duif geeft
. ,
geaan Hitier. waarin het o.m. heet:
den jager moed Als hij drie of vier poedels zicht En hij was het. die gelijk kreeg
„Dér
moet noteeren. zakt menig weidman de moed springt d e bok ol!" riep hij opeens
Inderdaad
in de laarzen.
n
• P™ K een reebok het riet uit
Een reein net vrije veld levert altijd een
mfloi
C IL'CH
' n dikke douw." roept Jarig
"O De blauwe vogel repte zich. VermoedeMaar zoon mooien bok als
dezen had
lijk naar een ouden boonenstoppel achter
de ik nog nooit gezien. Het kan zijn. dat hij paste
slotplaats Maar wij hebben er geen permissie
deze puur wilde omgeving, dan wel
een
uzie met den jonker, ruzie met den bedrijfsuzonder exemplaar was. hij deed het merkct. ruzie met diens vrouw en zelfs met den
waardig goed tusschen het pluimriet en de
melkknecht Bij zooveel ruzie is het n ..püpeoosenjes wa.erwug aan den
kant van Sake's
toer
oro met larig te spreken, de relaties eendengat Hij nam in één sprong den breeden
eter te maken
Johannes met den vinger tocht look al droog', die van het
z*l zich daarmee belasten De duivenval is poldersloot leidt, en ..veegde" over gat naar de
het weiland
net waard dai wij inbinden Wij hadden het van bytze Oenema. dat het een lust was
om te
grootste
gelijk van de wereld
de jonker zien. ue nondjes gingen er keffend achteraan
op hij gevoerd zal worden, mocht worden beheeft ons beleedigd
maar ja. wat doet men zuj hadden net zoo goed kunnen probeeren.
al
niet. om een permissie op zoon goeder, een race-auto in te halen
boonenstoppel te krijgen Johannes met den
..Koeden jou cm net rikke?" vroeg Jarig
iZie verder pag 6. eerste kolom".
vinger
wil alles doen Hij heeft een sterke
in handen
Hij heeft ergens een aarden
zpl
.
' K nPm onder schot had
kannetje opgegraven, dat uit een prae-histoü
genart
had ik toch niet geschoten. Eerstens is
nsch tijdperk stamt. En de jonker is erg beDANILO
het verboden tijd, tweedens heb ik eendenust op zulke voorwerpen ..Zegen met de kan. nagel op den
loop en derdens zal ik nooit en
„

'

•

—

in

gelijk en

op

;

—

tenland een a.zetgebied gevonden kunnen wora.s in de binneniandsche behoefte voor-

over

debatteerden

veranderd w ilde

behoef ik u (d. i. minister Hnlifax
wel niet lastig te vallen."

-

senaatspresident

Üanzigschen

net pei.

den

Danzig. Wel zegt de onderstaatssecreta-

Wij

oordeel

-

■

van normale tijden. Een
wordt door de defengeabsorbeerd. De vraag in het buitenland

hebbea.

■

\

■

„Zegen
proauctie

■

blijkbaar elkaar

DE BOONENSTOPPEL VAN
DE SLOTPLAATS.
op

■

in zijn

■'•/■.:-•'

textielindustrie beschikt over vrij aanzienlijke voorraden. Zij wordt begunstigd door het woord tot een poging, te bewijzen dat de omstandigheden anders waren dan in 1914. dal
feit. dat de oorlogvoerende landen voor de begeen macht Duitsehland in Europa kon overhoeften V3n hun legers werken. In België absorbeert
de
landsverdediging 'eveneens een winnen, dat een blokkade ondoeltreffend zou
zijn, dat Frankrijk geen langen ooriog zou uitdeel der productie. Als de
industrieelen in de
textielnijverheid nog weifelend staan tegen- houden, dat Duitsehland grootere schade aan
over sommige transacties, is dat, omdat zij zich Engeland kon toebrengen dan omgekeerd, dat
eerst precies rekenschap willen geven van de geschiedenis van Duitsehland een van ups
en downs was en dat dit een zijner ~up'*-periodde behoeften van het land. Ook de kweses was, dat de Polen geen militaire ervaring
tie van het crediet speelt een groote rol. Somhadden en dat de eenige (Poolsche) officieren
mige industrieelen ondervinden moeilijkheden
van eenige waarde die waren welke in het
ten gevolge van liet feit, dat schuldvorderingen
Duitsche leger waren geschoold, dat zij nooit
.n net buiten.and niet snel kunnen worden geeen echt vereenigde natie waren geweest en
ïnd en anderzijds, dat zaken geannuleerd
werden. De fluctuatie der erondstofprijzen zal dat. daar Frankrijk en Engeland hun geen
eveneens drukken op de afsluiting van nieuwe effectieve militaire hulp kónden en Rusland
uit zelfbelang hun geen hulp zöü geven, ze
de steenKoolmijnen is de productie door een vreeselijke les zouden krijgen, enz."
oe mobilisatie ongeveer 20 % teruggeloopen.
..Toen ik reeds op het punt stond te gaan.
nam de conversatie een amicaler wending. Ofmaar er valt reeds een verbetering in den toeschoon ik gehaast was, stond hij er op, mij
stand te constateeren en men voorziet, dat
de
met veei trots de groote veranderingen te laten
steenkoolmijnen weldra een meer dan gemid-

n.et

ben. omdat daardoor de spoeling voor alle-

dan één kant aan iedere kwestie kon zien en

■

Danzigs

Een volk van 33 millioen zal

met het oog op een eventueele stijging der
prijzen en schaarschte aan goederen! Doch de

k

■ inst.

1 brengt heel wat veranderingen in het
economisch leven met zich Daar zijn b v de
handelaren te IJmuiden; deze stad is het
centrum en de bron van de zeevisch. Nu is
het eenerzijds de aanvoerhaven van buitenlandsche visch en anderzijds ook een centrum van aanvoer van de binnenlandsche
zoetwatervisch IJmuiden heeft nu eenmaal
de relaties en zijn handelsapparaat en daardoor wordt de zeevischhaven th3ns ook
middelpunt voor de IJselmeervisch.
Een ander probleem, waarvoor de situatie
in de visschenj plaatst, is dat vele venters
plotseling beroofd zijn van hun koopwaar
Amsterdam heeft een 500—600 vischventers; wat moeten die nu gaan venten"1 Sommigen hebben zich op de snoekbaars geworpen, in de hoop. dat deze zoetwatervisch er thans bij het publiek zal ingaan
Anderen hebben den wensch te kennen ge-

-

—

achtte dat

geaeene van de

VENTERSWEE.

■

soedski.

zal

i ..verder leven" kan.

AI deze omstandigheden betere gegevens,
betere installatie, het feit. dat de vischvoorziening een volksbelang is. het verlangen van alle betrokkenen om aan den slag
te gaan. dragen bij tot den indruk, dat de
periode van de kat uit den boom kijken
zal overgaan en dat er dan weer, heel behoedzaam en met vermijding van alle overbodige gevaren, gevischt zal worden.

■

verwacht, maar men acht zich tevreden indien

mr

zo'i

•

zilts met einig vertrouwen te
gemoet li- zien Dit wil niet zeggen, dat men
wonderen, laat staan een groolere welvaart

■

■

koelbloedig en

schijnen en dat het waagstuk niet zoo

nu

■

-

Dat daaromtrent geen ongunstige vooruitzichten bestaan, indien België zijn neutraliteit
kan bewaren, hebben wij reeds vroeger
uiteengezet. Wel is waar zijn zeer delicate onderhandelingen noodig om alle internationale belemmeringen uit den weg te ruimen, terwijl ook
de aanpassing van het
economisch apparaat

een
van
Niemand waagt veel. Doch

■'■<■•..

;.

welke thans bestudeerd worden.

iNTUSSCHEN. de stopzetting van de vangst

inhuman side?) niet in ontbrak.
Daarvoor stond de persoonlijkheid van eenige
der hoofdspelers in het groote drama reeds
borg; maar bovendien constateert men bij eerste lezing dat men ver af is van den kurkdrogen toon van tic Blauw-. Wit- en Oranjeboe:

en de ander verliest niet graag zijn
Beide verlangen vergoeding voor

■

beeft dc

gingen

Er zijn, als men de zaak objectief bekijkt, ook in technisch opzicht verandcrin-

—

-

Maar het eendengat van Sake Velienga
..Sake piep' noemen ze hem, omdat hij altijd
en overal ook
nachts, en in de kerk een pijp
in 'n mondhoek heeft bengelen
..Sake sien
got dus. heeft een pré bij ons. Daar zijn niet
alleen die dertien eenden uitgevlogen, er zijn
later nog eens vier. en zelfs eenmaal acht talingen uitgekomen, en wij hebben er drie van
gekregen. Een mooi triplet, ik was er wijs
mee en Jarig zei „Dot eint". hetgeen zooveel

—

het dan weer wezen. Wij
er raar toe. één geweer, 'n helper
en 'n gids. en ook nog twee honden, mijn eigen
Nimrod
spaniel
en de trouwe Hector van
Johannes met den vinger, een plaatselijk ras
Onze groote zorg is deze: misschien ligt het
gat wel droog Dan hadden w ij beter niet kunnen gaan Dan staat er nauwelijks nog 'n snip

En

vandaag zal

trekken

™"

PRINS

vaneVr dot

n

kome
81
mummie opgevangen Doch
hoe
É,natt net dikwijls, als apporteerhonden
te weiig m den vang krijgen,
worden zij jaloer. mg Meetor sprong eveneens toe, waarop mijn
Kleine hond de duif terzijde legde en den
dorpshond bij het vel pakte Een schoon gevecht ontspon zich om die duif Nu eens lag
de eene, dan weer de andere hond boven
Beide hielden zich goed Wij hadden op den
uitslag kunnen wedden, doch Jarig greep de
duif en mijn hond in één greep, hij gaf een

n" Th

te nimmer op een reebok schieten Dan kan
ik ook we. op de geit van Sipke Sinkes gaan
«aan schieten Die zit wel met een touw aan
het spit vast. maar zij maakt
minstens zooveel

..Nou. zei Jarig toen ..Nou
jou bin hjir
de baos fensels en it is jouw fjild. marre
Verder kwam hij niet Diana stuurde mij
net
op tijd een overtrekkende eend Ik haalde hem
naar den grond en dat leidde aller aandacht
af. Ook van de honden, die met 'n el tong

uit den bek. en gedurig omkijkend, van hun
hopeloozen tocht terugkwamen.

BIJGEZET
TE WEENEN.

Hij

de plechtigheid waren o.a. tegenwooid.g
de gemalin van den gestorvene, de prins van
Lippe, de hertog van Mecklenburg, namens
het Italiaansche vorstenhuis generaal Puntoni
en kolonel Graciani en namens het Bulgaarsche vorstenhuis de Bulgaarsche consul en
voorts enkele Duitsche autoriteiten. De stof-

(D.N.B.)

Woensdag 27 September 1939
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volgen twee uiterst lezenswaardige

gezant Henderson op
23 en 24 Augustus aan minister Halifax zond
en waarin hij rapport uitbracht over zijn reeds
telegrammen,

die

gesprekken met den rijkskanselier te
Berchteagadea. Tijdens het eerste gesprek gaf
Henderson het persoonlijk schrijven van Chanv
berlain. waarin verklaard werd dat de Engel-

bekende

sche houding jegens Polen geen wijziging had
ondergaan door het recente Duitsch—Russische
pact. „Gedurende dit heele eerste on lerhoud. '
seint Henderson. ..was Herr Hitier geprikkeld
en onverzoenlijk Hij hield geen lange vertoo
gen maar zijn taal was heftig en overdreven,
zoowel ten aanzien van Engeland als van Pojen
De gezant gaat dan verder:
„Zijn volgende tirade was tegen den Britscheri steun aan de ('echen en de Polen. Hij betoogde dat de eersten ook nu nog onafhankelijk
zouden zijn geweest zoo Engeland hen niet in
hun jegens Duitsehland vijandige politiek had
gestijfd. Met de Polen, zei hij, zou het morgen
evenzoo zijn. indien Engeland heden ophield
hen aan te moedigen Daarop liet hij een uitval
tenen Engeland volgen, welks vriendschap hij
ta 'mie jaar lang had gezocht, alleen om het
ieder aanbod verachtelijk van de hand te zien
wijzen Ook de Britsche pers werd heftig te lijf
gegaan ik betwistte ieder punt en bleef ztin
beweringen onjuist noemen, maar het eenige er■•

_

in zijn tweede telegram, van 24 Aug., zegt de
„Het onderhoud duurde tusschen 20 minuten
ei. een halfuur, maar leverde weinig nieuws op,
behalve dat hij in woorden veel categotischcr
dan in zijn geschreven antwoord was nopens
zijn vast besluit om Polen aan te vallen ..als
nog één Duitscher in Polen mishandeld werd."
I-, sprak over de tragedie van een oorlog en
over zijn immense verantwoordelijkheid, maar
ziin antwoord was, dat dit alles Engelands
schuld zou zijn. Ik weerlegde dit. enkel om

hem dat het absurd was over uitroeiing te praten. Volken konden niet worden uitgeroeid en
een vreedzaam en welvarend Duitsehland was
eer. Britsch belang Zijn bescheid was dat h"t
Engeland was dat voor lagere rassen vocht:
terwijl bij alleen maar voor Duitsehland vocht.
12
■

Op ZTi Augustus doet Bataat i son opnieuw aan
Halifax telegrafisch verslag van een onderhoud
met don Kuhrer. ditmaal te Berlijn. Dezen keer
was*,

zegt de gezant,

„absoluut

de kanselier

ZELFBESCHERMING
EERSTE EISCH.

ezig

provincies is het overleg nor niet geëindigd, doch dit zal zeker tot

tVarsi liau hebben

in

weer

eens

duidelijk getoond, wat den burgerbevolkingen

der

groote

steden

boven het hoofd

han?t in

tijd van oorlog.

Door het stelselmatig bombardeeren wil men
de bevolking terroriseeren en de strijdende
legers demoraliseeren De luchtoorlog boven
Polen heeft opnieuw bewezen, dat de burgerbevolking goed doet zich zooveel mogelijk op
luchtbescherming in te stellen.
De periode van permanente spanning, waaronder thans Nederland leeft, heeft grooten invloed uitgeoefend op den groei der Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming,
waarover de directeur-secretaris der vereeniging. mr. H Bogaard t. ons in een conferentie nadere mededevlingen heeft gedaan,
alsmede over den arbeid en propaganda.
Sinds Maart 1939 is het aantal afdeelingen
in Nederland van 357 tot 496 gestegen en het
ledental van 92 000 tot 166 377. van wie er
28000 behooren tot de afdeeiing 's-Gravenhage. Na het uitbreken van den oorlog in
Europa is de normale stijging nog sneller gegaan, zoodat het genoemde ledental nu alweer
belangrijk gestegen is.
gaat in al zijn
geledingen steeds meer inzien, dat de zelfbescherming in het middelpunt van ieders
Het

Nederlandsche

volk

leiden,

rosultalen

waardoor

een

samenwerking mogelijk wordt.

Allerwegen wordt in toenemende mate ingezien, dat de bevolking zelf de behulpzame
hand moet bieden bij het organiseeren van
net practische werk, dat in eigen huis moet
worden verricht. De organisatie der

zelfbe-

scherming zal alleen op de juiste wijze kunnen plaats vinden, wanneer de burger bereid
is om in eigen huis de noodzakelijk geachte
maatregelen te nemen.
Indien nog niet bereikt is. wat eventueel
bereikt zou kunnen worden, dan is dit een
gevolg van het feit. dat nug velen zich afzijdig
houden, omdat zij er nog niet van bewust
schijnen te zijn. dat ook zij een persoonlijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van de zelfbescherming dragen.

Vooral nu de blokbescherming een belangrijker plaats zal gaan innemen op het naaste
program, is
ooit noodig.

ieders

medewerking

meer

dan

■

j

Sportief is het

tournooi een mislukking gewerden sinds men de ontmoetingen: Duitsehland—Palestina; Duits, hland—Frankrijk en

Binnenkort zullen nadele mededeelingen
worden gedaan omtrent de plannen voor de

lluits(

stichting van een verkooporganisatie. Men wil
namelijk verschillende materialen, welke voor
de luchtbescherming noodig zijn. ter beschikking van de leden der vereeniging gaan

Mand—l'olen. Bodemen—l'olen en Bo-

hemen—Frankrijk
vangen door

—-

-

geschrapt

heeft

uitslagen, ten

en

ver-

einde de ge-

voelens der deelnemers te ontzien.

Van de Nederlanders had Prins tot vanavond
en minvermogenden nog geen partij verloren, maar ditmaal moest
deze materialen tegen zeer lage tarieven of hij tegen Zita (Protectoraat) het onderspit deigeheel vrij aan te bieden. Hiertoe is van verven. Indien Nederland in de laatste twee ronschillende
aangeder vereeniging
zijden
den zich weet te handhaven, zal het vermoededrongen.
lijk de vijfde plaats bezetten.

uitgewerkt om

voor

on-

de aanschaffing van gasmaskers betreft, of deze in Nederland wel dringend noodig worden geacht, hierop werd op deze conWat

van de zelfbescherming in eigen

huis en omgeving allermeest noodig.
Men is den laatsten tijd gaan inzien, dat een
uniforme wijze van werken voor het geheele
land noodzakelijk is. Door uniforme instructies wordt het luchtbeschermmgswerk steeds
meer in vaste banen geleid, ook op het gebied
der propaganda Twintig propagandisten zijn
bij voortduring aan het werk Het laatste halfjaar werden op 31 plaatsen in ons land tentoonstellingen gehouden. Tot medio Augustus
zijn 1184 instructeurs uit 161 gemeenten opgeleid Thans zijn nieuwe cursussen begonnen met 750 deelnemers. Ook de instructie
voor bedrijfsbescherming is krachtig ter hand
genomen Ruim 80 van de grootste Nederlandsche industrieën en bedrijven hebben om advies bij het Centraal Adviesbureau der vereeniging aangeklopt Bij het zelfbeschermingswerk is nu ook de Nederlandsche Padvindersvereer.iging met een landelijke regeling be-

ferentie

antwoord

positief

geen

gegeven.

urgent acht.
Noch in Spanje, noch

hij

van distributie, van continger.teering,
van consenten, garanties, enz. Neen. de tegen-

plaatselijke

samen-

maanden gespeeld zou moeten worden. De spelers die gewoon zijn om ballen, waarmee een

Polen heeft de bevolking gasmaskers noodig gehad. De terreinsgesteldheid in Nederland met zijn vlakten en
doorloopende winden, is in ieder geval voor
gasaanvallen niet gunstig, bezien van het
standpunt der aanvallers dan! Een geheele
stad als Den Haag te vergassen zou 1400 vliegtuigen vergen, dit zeer laag zouden moeten
vliegen om den gasaanval effectief te maken
Deze practische mogelijkheid is moeilijk in
te denken. Aanschaffing van gasmaskers is
dus niet het meest dringende vraagstuk der
wandplaat,

instructieve

■

mindere kwaliteit dan fegenwoord.g. al rafelde
het hier en daar. dan nog was men huiverig
om nieuwe in dienst te nemen, dan nóg becij-

I

■
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-
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en

pclrideumdi-ti ii t van
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overzichtelijk.
.

.

den

.
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SCHEEPSTIJDINGEN.

■

.

:

regelen

gaan meer uit van de miiitaire auto

PASSAGIERSLIJST

■

van het m.s. „Johan van Oldenbarnevelt". 27 Sept.
van Amsterdam naar Nederl. Oost-Indie. Gezag■

B. Alben en eelitg. A. Alberus, mej. L. Allewijn,
A. Altman, V. van Anistel. mevr. X. Apcar, mej E
Af.(ar. Th. Arden en echtg.. J. C. Asbeek Brosse,
mevr. A. M. van Aaattt en 2 k.. J. D. Baeker. \V. S.
A. Batier, uej U. M. Bakker. \V. .1. Bakker, mevr.
.1. M

"

Jolen en OcKrsincrs.

MIJNES BIJ EGMOND.

Noordwester storm is Dinsdag op he: strand
onder Egmond aan Zee een groote Nederlandsche mijn aangespoeld, ongeveer 300 IC van

Wegens het groote gevaar bij ontploffing,
daar déze mijnen een uitwerking hebben tot
in een omtrek van 800 M.. is er direct een militaire wacht bij geplaatst. Militaire deskundigen zullen de mijn ten spoedigste demonteeVoorrs Is besloten, den strandpaal vóór het
dorp voorloopig te verwijderen, gedachtig aan
hetgeen zich'tijdens den oorlog van 1914 heeft

Nog seint minister Halifax op 31 Augustus

om elf uur 's avonds aan zijn gezant te Berlijn.
r- rie liiü'-fhe regeering van in kennis te stellen, dat wij vernemen dat de Poolsche reueerine
Klappen doet om contact met haar tot stand te
brengen door middel van den Poolschen am, •te Berlijn". Hetzelfde seint Halifax
volgenden nacht.

GEEN DIPHTERIE MEER TE GOUDA.
Dc kleine diphtheritisGOCDA. 27 Sept
epidemie alhier
een tvt intigtal gevallen in
he: kamp van de Duitsche Joodsche vluchtelingen en kinderen in het Weeshuis
ls als
geweken te beschouwen. In de laatste weken
I zijn nieuwe gevallen niet meer voorgekomen.
Tn verband hiermede is de Isolatie van het
—

—

—

kamp,

Door

Honan.

eroo-e ove-.-roomlnaen U
,n

verwoest.

Noord-Chir.a,

!n de provincie

23 7e van den

ka'.oenoogs*

(".

Bangvrt, mevr. J. P.

H. Barendregt en 2

k.. H .1. Van HarnewU. mevr. W. Basseleur en 2 k,
mevr. J. E. Heek en k., t. J van Heek en echtg .
mej M. Th. M A. van Beek. F. .1. Boem. mevr. E.
E. Beer en k.. fam. J. 11. Rekker. H. M. van Bernmelen. mevr. E. M. J. Benicke en k . fam. rev. A. J.

~

:

deelnemers in het

heerenenkelspel

aan de onverwachte, ja onbegrijpelijke, plotseLnee zending van fnfjellctM zijde van het toen

aanslaande

figuren

van den

eere-leden, had daartoe

niet

N. L. T. 8.. nu
weinig medege-

dat geen bal, geen halve, geen stukje, in handen van de tegenstanders van Enge-

neerkwam,

61. Kf2xe2. Le6—fs7 (Na volgen

■

precies hetzelfde aantal ballen, dat was uitgegeweer ingeleverd moest worden. Óp boete
van wel honderd gulden!

ven,

Men zal nu beter beseffen waarom er, zooals
een nimmer gekende aau*
dacht en toewijding voor oude ballen bestond

we boven schreven,

..

....

■

}.:

-

honderd

}■-:.'■'

i

»»

titel)

lorrn doen gaani 62. h.' xgS. KgTxgS: 63. U 3*
dó. L/s—bl; G4. Ke2—dl. U>l-d3: 65. Lds— c6
Geweigerd Damegambiet.
Kg6—f7; 66. d4—dS, Kf7—e7; 67. e3—e4, Ke7M
f7; 68. es—e6t. Kf7—f6; 69. e*—«St, Kf6—e7'
70. I.c6—b7. I.d3—g6; 71. Lb7—a6. Lg6—c4:
72
La«—c4, Le4—g6: 73. dó—d6t. Ke7—dB; 74.
f3. PgS— fti; 4. Pbl—c3. Pb7—d7; 5. e2—e.3. Lc4—bó. Zwart gaf het op.

(ialicié.

I»e re. ht-positie van dil buitenland» h kapitaal In Oost-Polen. dat ongeveer 200 tot tM
millioen miblen bedraact, is nog geheel on-

waarschuwt! had, dat alle provocatieve actie
de
met
kracht ontmoedigd zou worden en dat Ik
dat wij in Engeland het absurd achtten, dat
reden had te gelooven dat de Duitsche perrelazen hevig overdreven waren. De heer von
Ribbentrop antwoordde dat de raad van Zr. M
minder verbazingwekkend
dat iemand in regeering dan wel vervloekt (..verflucht
■■■
weinig effect had gehad. Ik gaf minzaam ten
antwoord, verwonderd te zijn, zulk een taal
wij voor Polen zouden vechten als zijn onafuit den mond van een minister van Buitenhankelijkheid of vitale belangen bedreigd werden. Ons woord was ons woord en wij hadden
het nooit gebroken en zouden het nimmer breIn een ander telegram vertelt Henderson
ken. In oude tijden had Duitschlands woord dan nog. hoe hij den bewusten avond van 30
dezelfde waarde en !k citeerde een passage uit
bij v. Ribbentrop kennis kreeg van d i
een Duitsch boek (dat Herr Hitier gelezen had) Augustus
veelbesproken lijst van Duitsche voorstellen
omtrent maarschalk Blücher's aansporing aan
z(jn troepen, toen zij Wellington te Watcrloo aan Polen:
te hulp snelden: „Vooruit, kinderen, ik heb
hoer vqil Sibbe ;:■
.Het antwoord vajß den document
mijn woord aan mijn broeder Wellington gevoor dt i
lang
dat
een
was.
hij
ttop
geven en jullie kun*, niet willen, dat ik het
1
topsnriiK
en
hij
hardop
op
dat
haalde,
dag
breek"....
in het Duitach begon voor te lezen. Denkende
maar hetoogen dat
. Herr Hitier bleef
overhandigen,
dat hij het nog wel aan mij zou
Polen nooit redelijk kon zijn: het had Engeniet te nauw keurig de zestien of
ik
probeerde
land en Frankrijk achter zich en verbeeldde
die het behelsde, te volgen .
zich dat zelfs als het verslagen werd het later, meer artikelen
hem om den tekst vroeg, conform aan
ik
Toen
dank zij hun hulp. méér terug zou krijgen dan
in het Duitsche antwoord van gisteren
het verloren had. Hij sprak van Polen te ver- hetgeen
betoogde hij dat. het nu té iaat
toegezegd,
was
nietigen. Ik zeide dat dit mij herinnerde aan
er
geen Poolsche vortegenwoor liwas.
omdat
gelijksoortige woorden, van een jaar geleden,
te Berlijn verschenen
over vernietiging van de Cechen. Hij gaf terug ger te middernacht
. Ik merkte op, dat deze behandel"
was
dat w ij buiten staat waren om Polen tot redede zaak er op neerkwam fiat de éisch van
lijkheid te bewegen. Ik zeide dat het juist wa» van
van een Pool--chen representant
verschijning
omdat wij ons de ervaring met Cecho-Slovakije
30
Augustus in feite een ultimatum was.
van vorig jaar herinnerden, dat wij aarzelden op
ondanks
wat hij en Hert Hitier me gisteren
..."
zeer onder druk te zetten
than3 Polen
(Waarom had men den
verzekerd
hadden
„In het alg' rr.een bleef Herr Hitier maar over
niet laten kometlT)
ambassadeur
Polen praten en even consequent bleef ik hem Poolschen
zei de heer von Ribtermen
heftigste
de
In
voorhouden dat hij te kiezen had tusschen de
bentrop. dat hij nooit den ambassadeur zou
gf 'and die w ij hem aanvriendscha:.
vragen bij hem te komen.
-.<■. 'her. aan Polen, die
boden en ■
„Wij scheidden op die woorden, maar ik moet
een eind zouden maken aan elke hoop op Britnog
zeggen, dat het heele gedrag van den heer
sche rtiendacfeap
Ribbentrop gedurende een onverkwikkelijk
von
„Het heeft geels Mtt op de detail* m te gaan
onderhoud was een naiipen van Herr Hitier op
van dit lang? er, ■ ■ •
i'-\,r<t.. waarin
zijn slechtst
■,-.<
Herr Hitier maar op •'<■
r.\<
opwond.

Dat de nationale kampioenschappen in dat

-

enkele mantsi happijen te l.emberg en in het

geland, beduidend aan Polen om niet onredelijk te zijn."
Na wederom een nieuw onderhoud met Hitlei
te hebben gehad, seint gezant Henderson op

,

-

■

■

—

—

iteit-w ei ken

Hoofdzaak

.

-

groote bedragen gtinve
Kranseh kapitj.il is beleed in

Veel

eenheidsworst aanvaard werd

■

petrideumbronnen.
laek <„,k Bagelss?he, Duitsche, Belgische en
EareedaetM helancen Maaai hier op het -pel.
\ederland-ch kapitaal
Is geïnvesteerd in
ele( tri(

fT, belang er bij had te maken dat Enc> land
zijn woord jegens Polen brak; dat hij niet bedoelde kleinzielig te zijn in eenigerlei regeling
met Polen en dat al wat hij wensrhte voor ren
aceoord met dat land was een gebaar van En-

antwoordde hij bevestigend wat het laatatl
punt betreft (hoewel ik niet betwijfel of hij
d.'eht op hetzelfde moment aan grcnsherzlc
nlng). en wat het eerste punt aangaat zei hij
mij geen antwoord te kunnen geven alvorens

■

LfS—b4: 6. Lfl—d3. c7—cs: 7. O—o. O—0; 8.
Let—d 2. a7—a6; 9. c4xdó. e6xds; W.Tal—cl. gebleven is. Hij had dit voordeel, deze onbecó—c4; 11. Ld3—bi. TfB—eB; 12. Pc3—c2. Lb4— kleede bal, die in rood en grijs verkrijgbaar
(16; 13. Ld2—e3. I,7—b.v. 14. Pt'2—g3. g7—g6;
was (f U.jO een dozijn, een koopje in die da15. Tfl—el, LcS—b7; 16. Tel—e 2, bs—b 4: 17.
T.r3—el,
IS. Pf3—gs. Pf6—g4; 19 Pgö—
h3. f7—fs; 20. Pg3—fl, OcH—c7: 21. tt-M.

Een verwoeden strijd leverden elkander mrs.
SteventMa en Sonja Graf. Beiden beschikten as—a 4:
23. Ph3—gs. Dc7—e7: 24. Te2—el,
over een toegewljden secondant. Victor Kahn. al—a3; 25. b2—b.3.
c4—c.3: 26. Pcs— f3. De 7—
«7; 27. h2—h3. Pg4—h6; 2S. Ui4Xffi. Dg7xf6:
29. Pf3—. 3. Df6—e7: 30 Pfl—'r,2. TeB—c-8: 31.
Pt*—ö, Ph6-f7; 32. Lfl—d3. TcB—c7: 33.
Ddt—e2. De7—dB: 34. Tel—c2. DdS— cfi SS,
Pe*XfT, Te7vf7: 36. Ixl3—hó. Tf7—r7: 37.
Ebs—d3. Ixl6—fB; 38. Pf3—eö. LfS—g7: .19.
Kg!—h2, I.g7—f6; 40 Tel—p., KgB—fB; 41.
«2—gi, I.f6xeö; 42. f4xeó. fsxg4; 43. Tgl—
(fit, Tc7-f7: 44 Tflxf7*. KfBxf7: 45. h3xg4.
i
DeS—ds; 46 Kh2—g3. Kf7—g7:
47. Dt2—fl.
I>lB—e7:
4S. Tc2—f2. TaB—fB;
49. Tf2—f4.
mand te ontdekken. Die keken naar hun iand50. I^l3—c2. LcB—e6;
Lb7—cS;
51..Tf4xf8.
De7xfB;
52. Dfl—a6. DfS— e?j
53. Lc2—dl
Kg7—f7; 84. Kg3—f4. h7—h6; 55. Da6—fl. Kf7—
g7; 56. Kf4—gt, h6—h.3; 57. g4> h5. De7—gs*;
58. Kg3-f2. Dg*—©tl 59. Ldl—f.l. Df3—c2+;
60. Dfl-(2, OetXeStT (Eenvoudig Db2: won

In het ïebieil.
dat
tb.ins d,»,r de SovfeMtaMatSN be
troepen in Polen iü bc/et. lubben tal van
btiitenland-t he «naat-i liappnen. onder wie
ook
Nederlandsche. 1n versichillende
teerd.

11

w aardige product tennisbal ten offer vielen aan
iets wat men in normale tijden als een monstrum beschouwd zou hebben: den „naakten"
rubberbal. Den bal zonder „cover", zonder bekleeding. zonder «Ut Rubber was er immer*

houden en bijeengaren van de baüpn. nooit is
er ijveriger gezocht naar een weegeraakten bal.

•

ondernemingen

:•<

de ouderen. Voor deze ouderen een herinnering
i

Vcra Menchik.

bezette gebied.
ItK.A. 2»; «.ent. (Kiüen tel.»

■

-

peker. Doch in het begin van 1918 stond alle
uitvoer van rubber uit Engeland stop. Totaal.
Geen tennisbal kwam er meer uit. Officieele

-

gespeeld is. als minderwaardig la beschouwen.

welke dezer

Belegd in ondernemingen
van het door de Russen

■

• ■' '•■ k"T<-n
eieer. besluit, om geweld r
Dit lokte een tirade uit over Rilnland, Oosten
rijk en Duitsehland en hun vreedzame terug
winning door Duitsehland
Toen de gezant hem op den man af
o> v
of hij bereid was direct met de Polen te onder
handelen en of hij de uitwisseling der minderhedenbevolking zou willen overwegen.

■

itoriteiti

in

in Polen.

eindigen

'!<■ kv 'i<
maat oni

contingenteermg en die
distributie schaarscher en schaarscher naarm*.

groot aantal geïnterneerde Engelsche officieren

Nederlansch kapitaal

„Onder de diverse punten, die Herr Hitier
aanroerde was o. a.: dat de eenige winnaar in
een nieuwen Europeeschen oorlog Japan zou

•.:*-

werd' n die

■

Hitler de artist.

».<••

„Drooggelegd.”
Intusschen

-

aanschaffing

■

van Danzig of den Corridor was.

meegemaakt, en daartoe behoort ook
van herinneringen
weer perspectieven

hebben

gasaanvallen bij een conflic t in ons land
te vree/en zou hebben, dit hangt af van de
militaire noodzaak, leder burger moet voor

zichzelf maar uitmaken, of

die louter

uit ballen-he-bberisrheid opeens het nut inzien
van het lidmaatschap van den K. X. L. T. B.!

■

men

Een

—

n.l. toen lk opnv-rKt» 'lat

Herinneringen.

openen

Of

dagen door de vereeniging is uitgegeven, verschaft nuttige uniforme wenken voor de zelfbescherming in huis en omgeving.

Red.) niet kon ingaan, tenzij
lijn te sturen
het tegelijk een vreedzame regeling met Polen
beteekende. zei Herr Hitier: „Al.- ge het nut-

-

uitvoer er van zonder bijzondere toestemming, kon worden. En zoozeer zat' de X. 1,. T. B. heil
verboden. Zij komen op de lijsten van contrai:i Ue toeneming van
het aantal leden-clubs.
bande-artikelen voor. In de totale behoeften
van het oorlogsmaterieel moge het quanium
dat noodig is voor tennisballen van een klein voorkeur gaf. Wanneer straks weer tot een
land als het onze gering zijn. de duizenden bepaalde contingenteering zal moeten
worden
dozijnen welke voor het spel reeds in Neder- overgegaan, dan zal de tegenwoordige bond=land noodig zijn. kunnen niet geleverd worden, leiding (de kundige zakelijkheid van voorzitter
zoodra een diepgaande behoefte aan dit materieel ontstaat.
gpvighr:d tegenover clubs hebben

schrijver dezes, komen tal
des te sterker op, nu zich

bleef zeggen dat Zr. Ms. regeering

•

■

luchtbescherming.

een

tic was geregeld, hij zijn leven zou

—

..

steviger

stellen. Hierbij zullen tevens plannen worden

belangstelling komt te staan. Waar het practisch onmogelijk is de geheele bevolking te
wikkeling

SURROGAAT.

—

werking lot stand te brengen, is het Insti'uut

„Toen ik

SONJA GRAF ONTGING DE
WERELDTITEL.

—

bardementen x

DE „BALWINA” ALS

nooit zijn er nijdiger opmerkingen gemaakt
over de roekelooze spelers die de omrastering
van het veld als het net beschouwden en
ballen buiten de omheining sloegen dan in
dien tijd
wan* elke bal die nieuw geleverd
was. moest weer ingeleverd worden ook!
(Bijzondere correspondentie.)
bezorgdheid in Nederlandsche tennisAnders dan de oorlog toen inzette (men verBUENOS AIRES. 15 Sept.
Er zijn nog T~"K
I—< kringen. Niet omdat er zoo weinig wedslechts een paar ronden te spelen in het hoofdgeet momenteel telkens, dat pas na twéé volle
tournooi van de landenwedstrijden en iedereen strijden zijn, noch omdat er ten aanzien van jaren de invloed zich hier in ons land liet gelspreekt al over niets anders dan: ~Hoe kom ik het nog zoo verre, in deze omstandigheden heel den wat beperkingen van het normale leven
weer thuis!" Vanmorgen werden aan den voorverre seizoen, zoo weinig aspecten zijn. Het is betreft), ging aan dien tijd van ballen-nood
gevel van het Teatro Politeama aankondigingen een meer materieele bezorgdheid, die eigenlijk een tijd van sterk oplevend nationaal spel
aangeplakt van een gezelschap, dat luchtige gering en onbeteekenend is tegenover de zoo- vooraf. En niet alleen omdat de grenzen gesloblijspelen ten beste geeft. Dat herinnerde er vele andere, belangrijker, ernstiger behoeften ten waren voor toerisme ging die opleving over
ons aan, dat het rijk der schakers weer spoevan dezen dramatischen tijd.
op den bond. Het was. alwéér, de bal welke
dig tot het verleden zal behooren. Ondertusde oorzaak was. Immers, geen ander lichaam
Er is bezorgdheid op dit punt: dat op den
schen puilden in de avonduren balkons en
dan de X. L. T. B. kon het distributie-medium
duur de beoefening van dc *port, waarvan dc
gaanderijen uit van dames en heeren, die den
zijn. En natuurlijk kwamen voor de distributie
waarde immers niet alleen ligt in wedstrijstrijd van hun landgenooten tegen Duitsehland
allereerst de leden-vercrnigingen van den bond
voor geen geld wilden missen. Het werd een
den maar ook in de lit hainsocfc ving, in de
aan bod. Gevolk was dat allerwegen clubs en
groote nederlaag voor het home-team.
da:
clubjes werden opgericht. Eigenaren van een
zoo nuttige ontspanning, zal lijden, we'licht
daarmede uitgeschakeld is voor den eersten
particuliere baan vormden tennisclubs, waar»
onmogelijk
zal
gebrek
worden
door
aan
De
een
prijs.
strijd zal nu wel tusschen Duitsehland en Zweden gaan, die er he: beste voor
van de onmisbare elementen, van dei hal!
• astbode en de slager als 'eden opgegeven
staan. Tot dusverre heef: Petrow het beste
ng
werden. De bonds-contributie voor deze pseudo-pelen zij imm rs in de behoeften der oorlog-

gebracht. Met andere

iVan onzen correspondent).
De luchtbom's-GRAVKMIACE, 27 Sept.

samenwerking.
Nauwere
Ten einde
nauwere

:

Red.) was aa

wedstrijden geschrapt.

die provincie'ew ijs zijn. wordt een aantal af-

Gasmaskers wel noodig?

Wat er in den vorigen oorlog gebeurde.

Aantal eeningszins „precaire”

Verbanden,

deelingen organisatorisch samengesteld. In de
provincies Groningen. Friesland, Drente . i
Limburg zijn deze verbanden reeds tot stand

trokken.

—

een

opgericht, om
meer eenheid te krijsen. In deze verbanden,

■

Ribbentrop

Territoriale

DREIGENDE SCHAARSCHTE AAN
Aires sportief
TENNISBALLEN.
mislukking.

Buenos

luchtbescherming.
der

Derde Blad.

■

„Geprikkeld en onverzoenlijk.”

—

SPORT

Snel groeiende belangstelling voor

crvolg van pag. 5).

( (

Avondblad

—

■

Het Blauwboek

D£ TELEGRAAF

—

■
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welke ruim twee maanden geduurd
beeft, opge ïeven.
Kr wordt nog een aan:a!
patiëntjes in de quarantaine te Amsterdam
verpleeg!. De ziekte heeft een gunstig verloop
gehad. Alie gevallen zijn van lichten aard ge-

weest.

den Berg, lam W. E. van den Berg. mevr. G. P.
Betten», C van Binsbergen en eehtg. fam. L. J.
Bleeker. L. Bleker en echtg.. .1 .1. A lüekkingh Sr.
en echtg.. fam. L. A. Blok. fam D Bodemeyer. E
Boekhout, fam. C. X. de Boer. ir 11. M. Boers. fam.
E. Uil den Bogaard, fam. G. A. Bokhorst, mevr. J.
Fïop.ew it er: dochter. G. P. Bosman, mevr
E. Bouman. I. C. M. Bonman. W. C. Brack. P L Brandt
van
Buv-, .1. A.
Breemen. fam. J. Breemnuer, fam.
B. Broekhuizen, mej. <;. Bron. mevr. C. .1 Brouwer, mej. A. B. Bruin. A. E de Bruyn. fam. E. L.
Borcb, mevr. Th. I». van Burken en 2 k.. G. R
H uns. W. Buys, K. Cargill. A. L. A. Coppens en
e, htg . B. Cornellsse en echtg.. mevr. J. S. CorneÜBSC en zoon. Th. H. W. Cox. J H. Crans en echtg..
nevr. A. o Cremen. C Cruk-kshauk. H. W. C.
McCutcheon en echtg . X. Th. van Dalen en echtg.,
A. Davids en echtg .G. A. A Denne. H. .1 Derksen
er. cc htg . W J. MeDermott, B Diepering en cc htg..
C. G P Uiei/.. fam W*. P. A Ditmar. mej. J.
Dixon. \\'. A M. Doll en echtg. A. Donleben en
eebtff., C. CC. van Doornam, fam. E. Drinhuyzen,
K M Drukker, dr J. X. Dugdale. A van Dijk en
echtg . fam. J. M. van Dijk. mevr. E. Dijkman en k..
Ch. A. Elberg. A. ,T. Ek. F. .1. Elderhorst en echtg.,
1 Ellon. mej. It E Ellinger. mej c. G. Ellinger.
L, J. Emamiets en echtg., fam. P. van Emmerik,
M. C. Engelen en eehtg.. fam. Ir. .1. W. Th. van
Erp, mevr .1 Eschauzier. mevr. E. J. Everard en
2 k. .1 .1 Eaher en echtg. II Fabriek, mevr. M 11.
S. Eahrner—Knolman. mej. M. H Fahrner. mevr.
R. G. -M Feberwee. mevr wed H. M Ferlnga—
Dam, H. D. R. Flückiger. F. J. Frankvoort en
echtg., mevr G. P. Fransen van de Putte. fam.
B .1. Funnekotter. mevr. O. Gamma en 4 k . M.
tiarscbagen. mr. M. J. A. S. Gerke. G. van Gerre\ink. mej Th. C Gerspach. mevr. G E Gierman
rn 2 k. mevr M. van de Graaf, mevr M P \V R
Gr.vler en k„ P. Grader. mej .1. E. Grader. mej. L.
Grader, mevr e. j. m. Orahaas Adrlanl en k..
[
A. P. de Greeuw en ;i k„ A. Greve. E. A. D.
n,e\r
r.riffl'hs. mevr M de Groot en 2 k. mej II de
(,root
mevr. H. M Gude en 2 k . mevr C W Gulden. Jongmensch .1. E. van Gulik. fam. G. Haak.
mevr A II de liaan, fam D .1. ter Haar A. B. ter
Haar Romeny, fam. P. J. A M. Haartng Jr . mei.
dagers. S van Hal en eehtg. H E Hanekuvk.
mem C. L Batuen en k.. mei. H Hardonk. rriej
E Hartman. F Hartman. J F Hasz. mej H. A van
der Helde. I. Ch. H Heidenian en echtg. .1 Haa
drlks, ir. W. P. C. Hcnncquln, C. A. Heshusius en
(

echtg., fam.

F. .1 Heukelom. mevr. M van Heuven
on k., A. J. van der Heyden. F. Hieronvmns en
teug . fam. J H. Hoeboer. mevr II van Hoek ca
k. fam p. \v. Hoeksema. mej. J J M Hoe;mevr. F Hofkea en .f k.. mevr. G. P. M. Hofman.
Th. J. Hogendorp en echt*., mevr. M. J. \ar. Holst
en :'. k . W (;. Holternian ten Hove. K
Honer. .1 van 't Hooft. J. Hop. mevr. C. P M. Houben. fam. ir. .t. van Houweninge. fam. A. W Bat.
'en. S. D. Hulzlnga. C. J. Huklage en echtg .
ir. F
M Heen en echtg. fam. C W. de longh. i> de
longh en echtg.. ir. K. H ,laeot>son en echig
K.
H. .la«er en erhtg.. dr. H. tV Jansen, jongenheer
R Jansen. J. ( hr. Janssen en e< btg.. mej. M Th.
Jan«sen. mej. M. B Jas. D. B. Jen rjr, mevr H. <t»
Jon*. W. rie Jonge, fam R. Jongens, mevr T
Jongeiiing en 2 k.. dr. Ph de .longh en
mevr. M. Jonker*, mej. M. W. Jurrtaaoae ir $ li
Justessen en eehtg., fam. W. .1 Kaldeubach. mej
J A. Kaligls. mevr. M. Kalkêr—Fryda fam 11
Kalkman, mevr M J A van Kampen.' fam H Karsenbsrg, p,
Kart hans. M Kats. H A. Kav. dr.
A E. van Kempen en echts.. J. F. Kesting.' fam
dr. M Ch Keulemans. mej. H. M King. A Klee\ens. Th M Koene. J. 1.. H. Kolh en echtg., fam. G
van der Kooy, o. A. U Korinth en echtg.. fam. M
E Komman, fam. dr. A K J. Koumans. 1.. J.
Krak. 1. Kramers en echte., fam. ds. G. D. Kuiper.
T. A. Kuneman. Kwee Mo Hian. R. I) van der
I.aag. c H. ter |.aag en echtg.. me.l. P. C ter Laag.
mej. H. Labohm, ir.
R. P. I.ammers en echtg mevr
B. A. Landzaad en 2 k.. .1 Th. Lang. C. J de Lang
Fvertsen. F P. J. Latour. dr K. Laupper. F Lehnl-.ausen. mevr. A. E. van Lelvveld— l.aming en 2 k .
mevr J Leslle. H van Llgten. J. van der Linden,
fam J B. M. Lochtcnherg. fam. T van 1.00, mevr.
J C. Lörzlng en k . mevr. H. Los. mej. H. Los. fam.
O F. K. W. Ln wenstein, fam J. H. Lubbers. G. P.
W. Hitten en eehtg . f, M Lijnkamp. mei. L O.
Mahoney, fam. P. G. Mantel. A. A. van der Mark.
rr.ej. E Melndersma. mevr. .1 W. Menttng. mevr A.
C E. v. d. Keulen en zoon. fam H E. Mever. b.
H R. Meyer en eehtg . W. H. Mever. J J. Meverink
en echtg. A Millenaar en echtg. C. E. Miller,
mevr. M. M Moekler en 2 k . fam. J. A. de Mol.
f".. Molenaar, dr. J. H Montgnmerv. mevr. P E. .1.
Mulder en 2 k . fam W F Munnlch. mej. A. T. M.
Munten, mevr, Th. J. Münze. H. F. N'aesscns. mevr.
M Th Nas. dr A N'eusiatter en echtg.. F. Xieuwenhuvzen. mr. J. F. van Xieuvvkuvk. C. A Noor,
A. .1. Noteboom. fam M L NUlaivi. Jongeheer A
T. Oliemnns. jongeheer 11. C. Oliemans. fam. P. J.
A M Onel. mevr M ,T A Ornée. M. P. A. den
Ouden en eehtg. mevr. S. L A Oudshoorn. mei.
A. Overeem. C. Owen. mevr P. Pels en k . F. van
Pelt en eehtg. ,T. C Pfeiffer, dr. A R W. Pils en
eehtg.. X F \V. Pltt. mevr H .1 Plaat en 2 k . IC.
Planting* en echtg. fam. M Ploeger, fam. A Poel.
\V P.m. fam. A Poot. A. J van de Post, mevr. G
D. .1. C. Pot. mej. CC Ponsen. F IC. Ptigh en eehtg .
mevr douairière M. I>. H van Rappard—Scheimers. mej. R. .1. Retndera, fam A. A M. van Rest.
mevr W. G. A. Reuvers—Hoobrocckx. G. P. van
Rhlin mevr H Rietmeyer. M \V. Robl)emond. .1
Roelofs en eehtg.. fam 0 Roimenhorst. mevr I
van Rozelaar en k . H J van Rllk .Ir. H Rilkx en
eehtg. J. H Ri'senbrii en eehtg . E. Scheper*. .1 K.
I" Schei rer en echtg.. H. .1. Sehrader, mevr. G.
w. R. E. Schreurs. mevr A
Schraurs. mevr
Sehwank en k . Th. A Selderbeek. E II Sexton,
H. R F. von Spydntz Kursbach. A. Slbeniiis Trip.
n Sibenlus Trip. J A Megers. M Siegmund en
eehtg. fam dr B W I, Siemens. R. van Sitteren.
H. Q Six. VV Six. dr .1 H. Slingenberg. .1 Smolcr.aars en eehtg . mevr 0. Slobodskaya. H Smit-

fellekaan

echt».

_m

mevr. .1. H. van Son. fam. P. A. Spanjer. nifu.
P. 11. J. Speekenbrink, mevr. R A. Spoelstra en Z
k. C. van Sprongen en echtg., B G. Spijker. &ri
Hanriaka. mej. J. C. F. Staehelhausen. mevr. J. A>
Stal en 6 k., .1. J. van der Starre en eehtg.. fam
H. Steegst ra. mej. A. M. Steensma. me».- H. Ui
J. Stevn en 2 k.. fam. N P. Stok. mej. K 1. Stokkcbye. mevr. I. Stork. J. W. Stork van Leeuwen, me
H. Swart. A. Sijnja. jongeheer G. M. Sz»*s. Tan
Kian Hok. fam. C. G. Thornton. fam dr. T H
Thung. mevr. C. Ticbelman en k . mevr. M. I' Tilro
en 2 k . mevr P. Tlrion en k. F. G. J. E. TobJ
en echtg. fam F Treffers, mevr M A Th. van
Tuyn, li. E. van der Valk. fam. ir. M. Valkenburg,
rr.evr. A. van Varlk en k . W. In 't Veld en echtg,
mevr. T v d. Velde. F. A. Venninga. J. G. Verdonk, mevr. .1 K. M. A. Vergroesen en 2 k. fam.
dr D Verhagen, mej. W, Vermeulen, fam. C Verst huur. fam. C M. .1. Veth. .1. van de Vissersdiik,
mej. C .1 Vodegel. mej F. Volkert. C. A. J. Vos. A.
de Vos. W. F Von tel en echtg.. mevr. A van de
\ieede en k . A. de Vries en cc htg E. E. dc Vries,
mej E. M. de Vries. .1. \V. de Vries. mevr. M. de
Vries—Sanders. Jongeheer F. N. R van de Vijver.
A. van der Waag en echtg . mevr T. van der Wal
en dochter, mevr. H M. van Warmerdam en 2 k .
f..m. G. Ii Wartena. G. ïl. Watts. L. Weening en
echtg, fam. M. C. If
Wegner. A. weiffenoaeh.
mevr A. P t van Wcile. fam B G. van der
Werft, Zeereerw Pater N' P van der Westen.
L D. Wleffering. fam. .1 Wieling», mevr M M
Wille en 4 k . J. J. Willemse en echtg . L. R. Willis
en echtg . H Wilmink, mevr. W. H Wiltlng en 2
k. J. Ch G. de Wit en echtg. fam S. van Witsen.
lam. prof. Ch. P. Wolff Sc hoemaker. .1. van Wijngaarden, mr A. W. van Zadelhoff en echtg.. G. J.
v Zanten. II van Zanten en echtg.. mej. J. .1. van
Zanten. P
van Zegen en echtg.. mej. H. Ziegetaar. Zeereerw. Pater Th M. Zimmerman. mevr
A Zvveye.
.

(

NEDERLANDSCHE STOOMVAARTLIJNEN.
Maasdam lIIA.I.

>

2' f v R'datn te Xew Orleans.
26 9 v. odrnse te Nea Vork.

■aaaßteaaapa tiiA.D.)

STAND DER RIVIEREN.

Mcdegedee \a door den

Alr. Dienst

van Waterstaat.

WatCrtt 27 Sept. 7 u. v.m. in meters t.o.v. S A.P.
Kampen
Keulen 1 u 38.31 —22
010 —14
Lobith
Haastr nfsl
li l? —23
Nllmegen .
5.85 —!<
Boreharen
40.78 4-31
10 85 —;!0
St. Andrles
Belfeld
..
5.82 —IA
\rnhem....
Ven'o
002
Grave stad
2
Vrees*. LAV
9.40 —16
Grave mT=t
4.78
3
Westervoori
Deventer
310 —II
l.lth bd «I
103 —U
—

—

—

—

...

—

—

—

—

—

—

STAND VAN DEN RIJN OP 27 SEPT.

Khetnfelden
Brelsacb .
Kehl
Maxau

...

MsnnlMrin
ItatM

•■■

2.4.']'

—

IM5*
3.03
4.40 —Kt
—

—

3."i7
—

—ll
—

Cauu

OulilWM

I'rier
Keulei

..

.
..

(>a<<elrinrp

Ituhrort

vvesel
3.19 —'7
Kmmerlk
2 29*
Binaen .
Stand van 26 Sep'cmber.
straatsburg

—

•

..

IMS
2.47

—12
8
it
—

0.40
2.37 —22
—

I.SS

—20

0.89 —23
083 —25
232 —24

Woensdag 27 September 1939

DE TELEGRAAF

Avondblad

—

Derde Blad.

—

1

—

BINNENLAND.

New Yorks beursSTERKE PRIJSFLUCTUATIES OP
nieuws.
DE DIAMANTMARKT.

BUITENLAND.

•

■

veel bewogen markt De berinneringen uit den
grooten wereldoorlog en de fluctuaties op de

tiezucht maakte zich van velen meester. Een
uitvoerverbod van goud kan veel gemakkelijker afgekondigd worden dan van diamant, dat
een waarde vertegenwoordigt in de kleinste
mogelijke volume terwijl aan den andoren
kant de industriecle diamant een artikel is. dat
steeds noodig is.
Het is zeer te betreuren, dat niet alleen
van de zijde van den diamanthandel trraag
voor het artikel was, doch ook van „outsi-

EXPORT VAN ONMISBARE GRONDSTOFFEN.
(Eigen tel
een aeaVa gehoadea persconferentie adriarerde president BjoeseveH dr Amerikaan-.fhi- Banateni aw |s*ai grondstoffen aan het
baiteatand ie eaHtooaea dit- de Ir ereanJejdf staNew VORK, 26 Sept.

).

—

Op

opgeheven.

108/—
2120-59

....

25 Sept
35.—

26 Sept.
35
I,;\—
2140-70

GRANEN.
AIKES
26 Sept
20
26 Sept. 20 Sept

Ui*'—

85

214.",

B
W. vSt 4Co.
Tarwe
Oct

GELD-& WISSELMARKT.

Thans gelden de Duitsche
bepalingen.

PRIJSHOUDENDE STEMMING.

---

Ir-

HERLIJN, 27 Sept. (Per tel.)
In verband
met de aansluiting van Danzig bij het Rijk
wordt medegedeeld, dat met directe inwerkingtreding de deviezengrens tusschen het Rijk en
het gebied van de Vrije Stad Danzig opgeheven
wprdt Voor dit gebied gelden thans dezelfde
deviezenbepalingen als voor het Groot-Ouitsche
rijk. Tegelijkertijd is te Danzig een deviezenbureau opgericht.

Omzetten
AMSTERDAM. 27

—

li 11 ii eigen flfiffnalfl noodig hebben.
president
verklaarde, dat er inderdaad stapDe
pen waren gedaan Oai tot dergelijke- verknopen
te komen.
ten

Londen
Amsterdam

27 Sept
35.—

..

wederom gering.

De verplichte inSept.
van buitenlandsche valuta's in Engeland heeft voor de Amsterdamsche wisselmarkt geen rechtstrceksche betqekenis. aangezien de desbetreffende voorschriften uitsluitend betrekking hebben op bezitters van bui-

0 7.:
7.00
T 33
7.02

6 05
655

19.28
18.72

18.91

oct

Nov

Haver
l.ttnzaao

sept
12 uur

Sjot

Nov

Mali

Oct

Oct
Nov

HOSAUIO

1 tCicet

larwe

October

7
7

teil

l linuad

7.—
3.5
ï 45

\

19.10
18.25

25 Sept.

23 Sept
11 u. 30

Slot

Vette kalveren ruime
lager. Nuchtere
handel stïg en „prljsh.
handel lahp en moeilijk,

prijzen

-

6.8 S

7.33
7.38

19 113

19.10;
18.38

lSyjQ

93
7 41
7 43
19 90

aanvoer, handel

slepend,

kalveren korte aanvoer,
Varkens matige aanvoer,

prljsh.

h

BOTER, KAAS EN EIEREN.

19 18

•

'—

lecschyarkens; wegende van 90-1 in Kg. 77-7 S;cu
per Kg. slaojitgew.. zware varkens 76-77. vette varkens 71-75, Aangevoerd 3 wagons geslachte runderen uit Denemarken.

;
•

19.20
18.40

ö.so
7.32
7 i:»

.

..

iS

6.83

....

October
November
October
Noeember

js

PAARDEN EN VEE.
Sopt.
Tor Veemarkt waren
heden' aangevoerd: 284 vette kalveren: le kwal.
54-60 et. per Kg. levendgew.. 2e 44-52, 3e 36-42.
50 nuchtere kalveren 8-12 per stuk. 135 varkens:

AMSTERDAM. 27

10 uur
6.09

45
6.69
7 00
7 11
7

lOu

183?
18 Sept
Slot

November..

Hars

—

levering

SCHERPENZEEL, 27 Sept.
Eiermarkt. Aanvoer 354.000 eieren. Kiplwneteren groot f 5-5.40.
—

W! WKItI'KV. 27 Sept.

<R. B. Dl

Tarwe

—

henncneieren

1 3.25-3.90. eendeneieren f 2.00.

20 Sept.
De prijs der
V. 17. i
tenlandsche saldi, die in Engeland
verblijf
houden. In de algemeene situatie op de wiswo ,:IJIN ' 27 Sept.
Aanvoer 3tiö partijen
I kaas. Met rijk nerk le kw. 1 3.., :;s, 2e 30-34. zware
selmarkt kwam heden practisch geen wijziging
ANTWERPEN,
1)1
27 Sept. (R B
Maïs
van beteckenis.
kalm. Plata gele disp. 134. >teamer trs. 120 1 2
Haver kalm. lnland.sche nwe oog&t 101. Rogfte
De omzetten waren niet groot en de flucAARDAPPELEN.
kalm
Piaia
74 7.5 Kk ex Eteamer 120. Canada
tuaties gering Terwijl de officieele noteeWestern No. 2 stearner 121.
AMSTERDAM. 27 Sept.
De Amsterdamsen*
LONDEN, 26 s. p-..
ring voor het pond sterling in Lenden heden
De «eretdt •-rx.lu.-piiiiten. aardappelprijzen waren Heden onveranderd. Aannaar Kurooa in de week l>er 21 Sej)t. Jl. beliepen
onveranderd bleef op 7.47 a 7.57. kwam ook
; 5m,,..;
'in ars
*.ir\'.e en rar-..-r:
00e
GROENTEN, FRUIT EN BLOEMEN.
hier in het pond sterling geen wijziging en
1 Au», jl. beliepen: tarwe en tarwemeel ti.675.000
»Xederl. Veiling van
ASIST ERDAM, 27 Sept.
bewoog het zich tusschen 7.51 en 7.52-.
I Land- en Tuinb.prod.
ÜTitfcCHT.

li.

voor

ECONOMISCH LEVEN VAN

(VE

—

*'-

—

(

—

DUITSCHLAND.

—

Vanze.:.■ prekend,

zoo voegde hij hieraan toe,
wenscht de regeering niet dat éen van die ar-

—

Beperking van het aantal

vormen en

reservevoorraden te vormen voor noodgevallen.

types.
i

.

BKRLIIN. 38 Sept (E.gen

tel.)

Reeds in

—

categorie

benoemd

",

~

—

Economische Zaken. Walter Funk, de opdracht

Heien 3-5, Hacüey 3-fi Better lm t' 3-5. Briarcliff
23, Kuselandia l-ï per 100 «tuk» Air anjers ''5

7.51'- a 7.52.

De

GOUDIMPORT HOUDT AAN.

van den dollar

was ongeveer

Wat dc ovirige deviezen betreft, waren ook
hierin ac wijzigingen van geen beteekenis.
Parijs gold 4 25' s a 4.26-. de belga 3183 a
3186. de Zwitsersche franc 42 45 a 42.50 en
Berlijn 74.50 a 75 00.

■

(v. j. $ 4.95.>.Ö00) D> zilver-uitvoer gedurende
de eerste S maan ion bedroeg $ 10.191.000 (v. j.
52.19..000) rn dc zïlverinvocr 50ö.423.000 (v.
J.

Scheine en zilvergeld

.

waren

gulden lager

:\

op resp. 23' en 24.
Op de termijnmarkt was het disagio voor
belga's iets uitgeloopen en bedroeg 7>~ en
22.. cents resp voor de 1- en 3-maands nou-ering Eenzelfde disagio gold voor den Franschen franc.

KOFFIE.
Te verwachten aan-

AMSTI'RDAM. 27 Sept.

voeren f Wan koffie

134.842.000).

WERELDTARWEVOORRADEN
OP
HOOGTERECORD.

N

THEEVEILING TE CALCUTTA.
De gemiddelde
CALCUTTA, 22 Sept. (Reuter).
prijs, die op de deze week gehouden thee\ eiiim:
werd gemaakt, bedroeg lo annas 7 pies. Gewone
gebroken. Peeco Souchong bracht 10 annas op.
—

RUBBER.

AMSTERDAM.
Koersen

record bereiken. A.s. Juli wordt verwacht dat
de voorraden n.t. ongeveer 1500 millioen bushel
zullen bedragen.

10V. uur

landen
fierlnn
fnrlls
Brussel
Zürlrh
N"ew Vork

■

.

SPOREN BESTELLEN WAGONS.

27 Sept.

20 Sept

31

42 43-42.30

IMtH

f>'4B-42

27
VAN EDELE

i

NOTEERINGEN

■

1*

'

'

l.SS'i

AMSTERDAM,

■

■

25 Sept

7 30-7 s
7.52-52%
7.", 25-75.73 75 00-75 50
4 20- 427 4.25-4 27
Hfl tj 81-31 8'! 31 774-N24

7.51- 7.52
74 30-75.00
4.25- 4.27

■

.'■-!:

471-32*
1.58

'

■

Volgens het Bureau voor Landbouweconomie
z; de wereldtaruevoorraad een nieuw hoogte-

por

THEE.

=

-

—

s.s. ..Salland" van Santos
13.000 bn. en van Hio rie Janeiro 1373 bn.
;

'

s

noteering
i

■

■

tCentr.. Markt-

„Amsterdam"

■

behooren ie tot de bedoelde

,\

>:

•

Sept.

-

...

METALEN.

KATOEN.

-

■

De I'nion OU Co. of California heeft een onveranderd dividend aangekondigd van 23 $ et.

NOORD-NEDERLANDSCHE

TE

voor slijpgoederen.

■

.

LONDEN.

—

noteeringen waren moeilijk te krijgen.

27

Hork

ITALIAANSCHE INDUSTRIE.
■

uitspraak.

■

i

MANCHESTER.

MANCHESTER. 26 Sept tßeuter.»
Voor
iaken bestond goede vraag van de
dominions
ca den Zuidamerikaanschen binnenlandschcn
handel. Garens weiden levendig gevraagd,
doch

HYPOTHEEKBANK.
Bekrachtiging van de faillissements-

■

■

"

GOEDE VRAAG VOOR LAKENS

Dividenden.
tegen hoart was aan de orde van don dag.
Het ia een zeer moeilijk probleem, te meer
daar er de Zuldamerikaansrhe diamant over-

L.G
Voor de industrie

■

■

Sept.

Denen, k

4.02- 4.04

Frankr

170.00-177.00

Holland

7.i:- 7.57

VEZELSTOFFEN.
CALCUTTA.

16 70-10.90
17 50-17.70

«weden

Noorwg.

:

22 Sept. (Reuter).
Jute kalm
en prilsh. Eerste soort Sept. en Oct. Ks. 53 3/4.
Sept.
en
Oct.
Lfghtn'.nc
Rs. 511;4 alle verk.. Futka
Rs. 57.
—

VETWAREN.

teUrrado

H

>:

I

;i
'

Hei liedrog. dat toen plaats
heeft
gehad,
waartoe het artikel zich bijzonder leent, daar

Ruw-markt

MARKTBERICHTEN.

.

Onze diamantmedow erker schrijft
De catastrophe. die Europa getroffen heeft,
heeft natuurlijk niel nagelaten, haar invloed
op de diamantmarkt uit te oefenen van den

New Vork off

Deviezengrens van Danzigs

V. S. WENSCHEN GEEN

Van de aanvankelijke stijging
voor boort ging een groot
deel verloren.

GOEDERENMARKT.

GOUDPRIJS.

(Vervolg van pagina 10.)

17.60-17.00

Zwluerl

10 50 17.10

R Al-es

■

227.15/-. Settlementprijs 223.15/-, Nikkel 190—195-/-,
Antimonium Eng. 57—93nom.. Platina 200-/-,
Kwikzilver ICS Am. do!!.. Blik 25—27/- nom.

uit

-

■**

■

:

.*v

:i ;:-:

r

- .

-

,

*

-

•'./,

:

*

*'

■

VERKOOPEN VAN DE NIVAS.

■

:

hoofdzakelijk

:

landen,

—

:

verschillende

uit

METALEN.

LONDEN, 27 Sept. (R. B DJ
Metalen.
Tin Stand. Cash. £ 229.10—230-/-. 3 mnd. 227.10—

KOLONIËN.

■

SPIRITUS, PETROLEUM, ENZ.
■

nationale concurrentie tot een minimum waren
gedaald. De concurrentie van Du
M&itO zal
wel zeer gering worden door het gebrek aan
grondstoffen en hovend en door het fe t. dal
"

t

I

-

mum

ENGELSCHE
WOLCONTROLERAAD VRAAGT OFFERTE.

Hn 11 la.

»■ i\

i

i

diamant slijpen.

GOMMEN EN HARSEN.

-

■

■

■

genomen voor de technische diamant,
r,

V.

-i

MestMESTSTOFFEN. 27 Sept. (R. B. D l
Stemming
kalm. Chilisalpetcr 15 1.2
[
i'hllips
136%! 132 I stoffen.
109
1.'4. Kalkr.alpoter idem 103, Zwavelz. Amf Vdam Kb 200 5 200 pet.
20 pet. Ord. 94. Svnth. 94. Thon-.asmeel 14/16
/.
Bantam 121' j? 121 1 mon. UK).
pet.
75 5
f Benitkall»

x

121 '.[122
179 [ 175
—
—

B 3t

n)lever

(.

laten

54

1475 x H'd üel C
79 f i

Staan.... 47ó
:>e:i Spoor 75

van de gfOOteie vraag; die ongetwijfeld voor

l

I nominaal

ld beïnv'ocden.

f 1,73

110

8 109

i

nom.

I

*

—

De markt was stil.

Prijshoudende stemming.
-

en

■

"

—

en

girodienst

=

GROOTHANDEL 2)
groothand prijzen
omzet termlfnmarkt

A'dnm

3)

KLEINHANDEL
omz w-ink.hedr. 4)
GOED VERKEER
gewerkte taken 5)
Amsterdam

Jan

100

1037

141 1

136 7

=100
overeenk.
week '37

103 4
70 2

de

5)

6)

7)

een

aantal

tararanhuizen. magazde. d.i en mkSdenatandt
zaken (winkels In mannfac'uron. cr'as. aarde
werk. huishoudelijke artikelen)
In
Amsterdam. •«•Gravenlaioe en Rotterdam De omzet
cilfers van de mlddrnstandsmken ziin verzameld door hei Ee. Inst. v d. Middenstand
In de Havenbedrijven 'e Amsterdam (taak
halve arbeidsdag).

=

Berekend uit de rüfers v.-in de verscheepte hoe
veelheden In tonnen volaens opttave van de
Revrarhtlngsenmmlssle te Amsterdam en Kot

terdam
Berekend uit de opgaven van de arhe'dsbeur
zen te Am.« terdam. Rotterdam
en '«Graven
hage.

>.

—

i
I

—

—

vnn

i-,

OPGEHEVEN.

,

SINGKEP TIN MAATSCHAPPIJ.

omzc:rijfers

i i f .i-.m'

!

Idem

winkelt>edrijven
nen in manttfaeturen
groot

t

26 Sept. SIMON DE ROER. coupeur, Purmerend,
Hoogstraat 21. R.C. mr, C. G. Bijleveld. Oir. mr. A.
van JvCtjenhorst te Haarlem.
C. VAN Dïlß KOLK. arbeider te Velsen-Noord.
Rijksstraatweg L. 25. R.C. als voren. Cur. mr. W.
—

September
n 39 vastgesteld op £ 30.000 'vorige maand
£ 46
000. Deze deviezen worden tegen officieelen koers verstrekt. Bovendien staat voor
de maand September nog een bedrag van
£
22 000 tegen den vrijen marktkoers ter beschikking voor de betaling van den invoer uit
het Koninkrijk der Nederlanden Het betreft
hier het gedeelte <40
van de deviezen, dat
voortkomt uit den gepremieerden uitvoer van
LJruguayaansche wol naar Nederland en zijn
overzeesche gewesten en dat zij het dan ook
tegen den minder voordeeligen vrijen deviezenmarktkoers, eveneens bestemd is voor de
betaling van den invoer uit het Koninkrijk
der Nederlanden.

—

Binnenlandsche

leeningen.

—

Internat ion» nl BcaeeaaalUrvatiagea I international
Shipstorc*» aT.V. in liquidatie. De vennootschap is

De gemeenteraad van Krommenie heeft be
sloten een rekening-courant overeenkomst aan te
gaan met dc Hank voor Nederlandsche
Gemeen
len tot een bedrag van f 100 000. Op 30 dezer komt
een KhuMbekentenri, grooi f so.onn te vervallen
—

en het Is niet yclukt deze verlengd te krügen Op
as.
vervalt een
4 December
schuldbekentenis
groot f 48.300 en de verwachting is, dnt ook deze
verlengd
uie" meer
zal worden. Hiervoor keef! de
gemeente titans een crediet In rekening-courant ge
opend lot maximaal f 100.000. Een bedrag v«n
f 62 000 hiervan zal verantwoord worden op de
gewone uitgaven en f 35.000 op den kapltaaldlenst

—

Saaaatta Rabaer-CaJtaar Mü. ..Scriiad.indi".
Augustus 239.074 tv. j. 12 1 >es4) h.kg.

(Id

)

KAMMGARNSPINNEREI STOEHR

Activa.

—

—

..

Augustus nihil

(v

j.

nihib

lïaloe Siimalrn Itahlltl

h.kg

Midi

rubber.
Prndur'ic over

Lampolie ■Sntn.ili a ltntd.ee Mpii.
Augusui- U.POO (v. J. 27.400» h.

-

Pr it:. t.e

&

—

—

1000 "lOM3r<>
20 Sept.

ledlsconteerde wissels
Wl se!s eek op open markt
s'tiatsnblig L bezit d bank
Totaal wissels en effecten
Totaal activa
=

t

K.G. rubber. 535 Fed

CO.
W'aiSumatrn KnMier Mpij.
Productie over
BERLIJN. 26 Sopt. 'Per tel.). —fa verband
I
met net gerucht, dat de Kammgarnspinnerei
Tmlê ftaaatea Raatee Mpü.
Productie over
Stoehr & Co. A -G. te Leipzig haar bedrijf volkomen zou stopzetten, verluidt, dat van een
algeheel* stopzetting niet gesproken kan
worden. Door de nieuwe spinstofverordeningen moet wel tot aanzienlijke beperkingen van
het bedrijf worden overgegaan, maar hot staat
nog niet vast in welken omvang Over het I Januari 1*39 2lti'.oo (v. J 103 000» halve kg
resultaat van het loopende jaar kan in verV,
Mlinliom. M I.ll*l li.ippij ..Hi:>■■ .10".
band met de huidige omstandigheden nog
.I.' veek. geëindigd 27 Sep*. 17>.:t (v. w. 1754» ton
niets met zekerheid worden medegedeeld
'■ dividend uitgekeerd.
Vorig jaar werd

Vit

pond

de

hand verkocht op het terrein: aal per
bot 20-30, ht*rde bokking per 100 st.

19-3y,

FEDERAL RESERVE RANKS.

—

WHaa Itauiali« Raaaee Mij.
Productie over
~us 7. 200 (v. j. 36 304 i n.kir. rubber.
tnihaP.et.ie".
Productie over
Itutii.er-Mil.

groote tonden per Ktt f 1.70. middeltoneen f 1.90.
kleine tongen f 121. baars per pond 713. snoek-

D. O .1 CAI KN'KAMP te Amsterdam.
J. DOORNBOSCH te Amsterdam.
P J. DOLLEMAN te Den Haag.

Banken

Productie over
rubber.

■

4)

?4%.

VAN ZEEPFABRIEKEN.

In de heden gehouden algemeene vergade171 1 148 6
02 7 ring van aandeelhouders der Singkep Tin
Maatschappij werd de heer ir. A. Groothoff als
Idem
40 0
33.3 114.3 commissaris he-kozen. De N.V. Bil'nton Maatbevrachtingen 6)
werd herbenoemd tot directie. De
Idem
wilde binnenvaart
115 4 schappij
balans en de verlies- en winstrekening over
AKBEIDSM ARKT
aanv v werksr. "1
Idem
lis si
1200 100 6
het boekjaar 1935-39 werden goedgekeurd.
Idem
100 7 1305
pr, 4
aanb. v werkn 7)
Het dividend is als volgt vastgelegd: ƒ 18.75
7)
plaatsingen
idem
134 1 153 0
104 7
voor gewone aandeelen. ƒ4O voor prioritelts1) Het weekgeniirldelde van de geput.lxeerde r-agIndexcijfers. Deze hebben betrekking op eer,
aandcelen, ƒ4 voor preferente aandeelen en
10-tal leidende fondsen aan de Amsterdamselie ƒ.3.40
voor de oprichtersbew ijzen. Hiervan is
beurs.
2)
als Interimdividend reeds uitbetaald het geHet weekgemiddelde van de gepubliceerde dng
indexcijfers Deze
hebben betrekking op een heele dividend op de prioriteits- en de prefe10-tal stflpelproducton.
rente aandeelen, alsmede ƒ C.2.3 op de gewone
3)
Berekend uit opgaven omtrent een 4-tal stapel
producten van de Amstct dnmsche Liquidatie
aanrieden.
kas.
Gerekend uit

UITGESPROKEN.

'

—

Kweepeer 16-17 bejß-

KVa

Veniet te Haarlem
■
Kabel-, automobiel- en bouwaandee'.en
THEEMS PRINS, expediteur, eerder caféSchoolplein 6. R.C. als voren.
lagen kalm in de markt. Grootere veranderin- houder. Pnnr.erend.
Cur. mr. K. van Giffen te Haarlem.
gen vertoonden nog de volgende fondsen: BemVERNIETIGD.
v j. 542.791.000) KWT
Tot ontbinding besloten.
berg (—!•%). Zeilstoff Waldhof (—lïi) en Dort- (Bit arrest van het
Gerechtshof te Ams'erdam).
De bruto-ontvangsten l>edroigen in Augustus rnumler Union (—2'i). Westdeutsche Kaufhof
Sept.
te Haarlemmermeer. HllSTROKT
12
PIET
de
dezer
In
gehouden buitengewone alop 27
11.27G.0n0 (v. j. 10.242000) en in dr- cc-m
steeg ? 8 Sc-hultheiss ? 8 en Junghans 2!i
|te .1-8. Keulscbe parades le -5. Beurré lebrun le
gemeene vergadering van aandeelhouders der
Ito, Trlumph de Vienne le 1218. po'erselle-appels
Dc Rljksleening oudbezit en de gemeentelijke
Maatschappij tot. Exploitatie van Zeepfabrieconversleleening waren onveranderd op resp.
ken, werden de voorstellen, om de vennootDEVIEZENCONTINGENT URUGUAY.
1317, en 83.
van
Ift
schap met in?ang
October 1930 te ontVISCHBERICHTEN
Het voor Nederland en zijn Overzeesche Gebinden en de daarmede verband houdende westen beschikbare deviezencontingent heeft
maatregelen :e treffen, met nigemeene stemmen de Uruguaysche regeering. naar ..Econ. Voorr, BROEKMAN te Amsterdam.
aangenomen.
Ontvangsten en Producties
lichting" meldt, voor de maand

MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE

:

BETAL. VERKEER overeenk.
omzet postcheque week '37

1-4. Hen git

I

door let Centraal Bureau voor
de Statistiek)
van
van
van
IS,O 11/9
1P 0
Basis
t/m
t/m
t/m
16 '9
*M 9
EFFECT-MARKT
Jan 10:5: jaag 1P39
1933
aand-koersen 1)
100
76
84 1
8" 4

74. tot bewindvoerders. Verhoor: Don-

'

STAATSLEENING

Eegbenstraat

derdag 28 December 1939: des v.m. IC uur. in de
Raadkamer der Arror.riisseir.cnts-Rechthank. in het
Paleis van justitie aan de Prinsengracht
26 September 1939 is aan ERNST KRATZ, wonende te Amsterdam, aan de Regutiersdwarsstraai
84. handelende onder do firma „Dameshoedenfahrick Ernst Krat?." (procureur mr. dr. R. Salorricn)
op het daartoe door hem ingediend verzoekschrift
definitief surséance van betaling verleend voor den
tijd van anderhalf jaar. Ingaande 27 Juni 1939. met
benoeming wederom van mr. J. M. Niettnuur te
Amsterdam, Prinsengracht 793, tot bewindvoerder.

[

BERLIJN.

;

ien verhorurii.

BATA BOUWT EEN CEMENTFABRIEK
BIJ BELGRADO.
%
Naar uit Belgrado wordt gemeld, heeft
BERLIJN", 27 Sept. (R.8.D.)
1936.
De omzetten
Bat'a te Krcedin nabij Belgrado groote terreiblsven
heden
dc
aandecler.markt
op
beperkt.
CULTUUR MIJ „KALI TELLO”.
nen verworven en toestemming verkregen om Koerswinsten
-verliezen waren ongeveer
en
daarop
een
cementfabriek
te
bouwen.
De
productie
verkoopen.
Stand
gelijk verdeeld, waarbij de, verliezen grooienlens de Leeningwet 1936 uitgegeven schuldbegrondstof, die in dit gebied gevonden wordt
De ï-übberoogsi 1939 dov Cultuur Maatschapkentenissen der 3 pCt. Staatsleening 193<i. .vel- pi.l Kali Tello bedroeg tot en met Augustus zou van zeer goede kwaliteit zijn Met den dèels aan de zeer geringe vraag vielen toe
te schrijven. De stemming was over het alke op 1 December 1933 aflosbaar zullen zijn. M2.0Q0 (v. j. 939.000)
bouw van de fabriek zou spoedig een aanvang
h.
gemeen prijshoudend.
door hem is vastgesteld op f 3.000.000 en dat de 880-000 h. kg a gemiddeld 30kg. Verkocht zijn worden gemaakt.
et. netto per h. kg.
Public Utilities noteerden over he: algemeen
De koffie-oogsr 1939 bedroeg tot en mr
iets
hooger. De grootste openingswinsten boekzal
hebben
October
1939,
openbaar
plaats
op 4
CHADE IN ARGENTINIË.
Augustus 12.930 picols. Hiervan zijn verkocht
tfrn Gesfürel en Siemens (~ 1), terwijl Gesfürel
des voo.-middags te 9 uur. in het gebouw van 0223 pico'sa gerond leid ƒ in.93 netto per picol
de opwaartsche beweging met een verdere stijging van 3 4 rc voortzette. Schlesischc Gas steeg

(Me<legedce!d

VAN BETALING.

der Nederlandsche Wol Maatschappij N. V„ kantoorhoudende te Amsterdam aan de Keizersgracht 670:
3. mr. If. A. llartogh. ouddirecteur van de Bank&
Gorni>ertz 1534 en CredletVcreeniging
1533. wonende te Amsterdam. \*an

BUITENL. BEURZEN.

■

■

ECONOMISCHE WEEKCIJFERS

SURSÉANCE

[

Hof tol

van

■

;

KANANGA”.

UITLOTING 3

Faillissementen

I Dteden

—

landbouw Maatschappij ..Pasir Kananga"

■

—

Namens de Naamlooie Vinnootschap „FLHftMANN & CO. N. V '-. gevestigd en kamoorhoudende
Rubber. Op basis van te Amsterdam, is door den procureur mr. Plu S.
BATAVIA. 27 Sept
het uitvoerrecht 1939. sheets 32 et., crêpe 33 3, 4 cl. I'renkel, kantoorhoud'-nde te Amsterdam taan het
De noteerlng voor rubborllccntlcs-A bedroeg 43—4 4 Itokin 92-96, bij de Arrondisscments-Rerhtbank te
An-stertiam ingediend een verzoekschrift om suret. per Kg.; papers: Zwarte Lampong-peper, eerste kosten Batavia, aanbod: Sept.-Oct ongon.. eerste séance van betaling.
Dd. 26 September 1939 is de surséance voorloopig
kosten Telok-Botong. aanbod: Sept.-Oct. f 8.60 aanmet benoeming van: 1. mr. D. K. G. de
bod, Witte Muntok-peper, lab. Ban ka, aanbod: Sept.. verkend
Jong te Amsterdam, kantoorhoudenrie
aldaar nan
Oct. f 20.73 aanbod,
dc Keizersgracht 311; 2. L. A. J. Groote, directeur

-

deelt mede, dat he: einde Juni aigesloten contract voor 130.000 kg thee uit de Augustus—
October 1939 productie, op verzoek van den
kooper werd geannuleerd, tegen betaling van
«en schadevergoeding voor het niet afgenomen gedeelte.

t

I eedaan.
<

LANDBOUW MIJ. „PASIR

og

100

NED.-INDISCHE
PRODUCTENMARKT.
Aneta).
SOERABAJA 27 Sept.
Kolf ie

-

De

in

K Paketv
It. Lebony
N I Spoor

pelijk is.
'

.

M

icnpv

gerej;

MESTSTOFFEN.

_

H. V. A.

Dep

l'n

Res Notes
etreu'
van Membei Banks

Totale

deposito's

knpüaal en surpl
verplichtingen
Verhouding der reserves tot
c.estort

Totaal

Ataatfohlwattea

Issels en effenen
Memoer Bank«
Verhotidlna der reserves tot
de deposito's en de Fed.
Res notes ir, clrc.
Totaal

Dep

«

»an

■..
ISB 27. 161 30. 1 75. 243 90, 04 85. 83 39.
104 50 52 102. 00 47. 115 28. 205 20. 72 33. 35 98.
88 51. 120 170 IU2 1,1. KW 133 72. TM. 20 200.
30 200. 14 257. 10 330, 32 308 . 4 342. 33 322. benver, s consignatie-rondingen.

4.077.010 (LB7BJJ9O
Tarbot f 1-1.80.
' SCÏIEYENTNOEN.
27 Sept.
11.540 :!10 11.523 710 uriet f 07n 1 1", tor.K f 0.90-2 per Kit , middel schol
12 040 2on 18 HR 530 l 19 24. klch'scho! f 10 17. schar f 4.50-7. per 40 Kg.
311 020
311.010
—

18.630.30018.888.470

BESOMMINGEN.
SCHEVEN

84

Kedcr.il Itr.erve It.mk me

Wissels gek op open markt

7 250
KSO

5
54'
2.820.480 2 *23 720
2.844 2Sn 2813 130
18 050 300 lÉfm.Sjfa

de leoosl'o's »n de Fed
Res notes Ir rlrr.

Joud
Gedisconteerde wissel»

13 stept

Sun

Ni

84 8

9%
v*

*

lork

20 sent

f;

;

2.

sept

—

.«e.

versene

%

iseu

.ren hedenochtend nan de markt de louter Sch. 12
den liever met f 01 en 20 schokker» met te

i 3Sept.

7.104 300 7.221.050
4 420
1020
210
210
BBi i".o
8.37.101
8C.2 820
801 3«o
6.281 870 8.343.850
90.0:;

v,

XCKV

00.1

%

WATERSTAND VAN HET IJ VOOR

AMSTERDAM
Mnnfethtisne
(Opgnvt van net Waterkantoor
toren. In meter» t.o.v NAP.)
g uur roonaMMM
12 aar voormiddag
2 uur namiddag

27

Scp-

J'.Sept

0 4S
—0.47
—0 47

—0 44
—0.44

—

2i5

ONGEANIMEERDE MARKT.

—

vrede,'

OBLIGATIES, ENZ.

v k.

ST V4.TSI.EENTNGEN.

NEDERLAND.
800
1936 3 91'100
I»S7 3
82-',
1937 3
«2>,
500
100 (34) 1938 3
834
510 (34> 1938 1
83.

92
84
84';
83 7
83"*
.

PI'BL.RECHT. LICHAMEN.
Buitenland.
D.Rrjksw. 311 4
67*4
66
D. Ryksw. 3711 4 66
674

BANK- KV
Bk.v.Onr.Z. 4

FT. Rolt. Bk 4

Gem.Cr.i ji 3
•

Kol. Bnnk
BtTT. ST t ITSI LENINGEN.

GeUn.S.2eR.4
Obligat. 1936 4
Obltgat. 19373

90

91

.

BULGARIJE.

6»»

6'i

V 1.1.1500-10007
6'«
B.er.G.O'o7 44
3» 4
tr. 5-10000 09 4) 41,
DENEMARKEN.
C. -Obl. 1938 4t 41
E.T.20-100T2 4 61 '«
Obllg. 1938 4
65*»

6's

3»,

44
42

622

652

19;4m.k.tl«i',

62
8

AIOOSJ
Obllg.
5J
"SJm. v. 'SOLi 5J

Konr.kasae

20
11

K.itIT.NA.IMÏ

Beieren 1945

7

20» b 21's

4

64

20
112

f,»,

s'„

FRANKRIJK.
Buit. L 1939 -i 57

Oblig. 1932 5

103 J 4

OOSTENRIJK.
4',
Int.St 1.193U 7

44

2'a
34

2*4
2'»
3'i

3'j

10
3»«
2',

10
2'»

21

.

CECHO-SLOVAKIJE.
Obllg. 1922 s
23

Amst. H. B. 4
Arnh. s.E-F 3»
Bat. H. C.-D 34
Betuw. H.B. 34
Centr. H. B. 34
Dordr. H.b. 34
Er.-Gr.',34

Fr.-H011.H.34

Gron.Hyp.b.34
Haarl. A. C. 4

2291

524)1

54',

171

17'j

»

60'j-l

BRAZILIË.

Oblig.

1926

7H
312
10*

6*

7»n

«

0b1.t1001910 4
34
Bah.F.L. 15 1
2
Para 1301
2't
ParaF.L.Tst
4
Rio Jan. 19061,
15'
SaoPaulo 26*
5
S. P.Coff. 1.7 J s',

3'ittlt
s 105
«

3 s ,»b
2

1*«
"

'

S.P.Sp.w. 05 5

j

CHILI.
Buit.S.F. '26 6
Buit.S.F. 27 b

H«4

Buit.S.F.'3o 6

]I> 4

16

4

5U

3S

4

«

4\

IV,
H' 4 11 a
H' 4 11
\]'
11i2
t
'

Buit.S.F. '28 6
BuiLS.F. '38 t
0b1.t10f.1896 5
120-100 1912 5

11"a

74
74

74

74

6.

Verx.S.F. 27 7
Buit.S.F.'27 6
Bt.2eSer.'2B b

ga,

57,

52

57

URUGUAY.
Oblig. 1937 3>

282

2e3

7
«

»

raUfUli. EN GEM. LEEN.
A dam ISOS 3J 98»,
89 ; :gb
Adam371e1.34 85' i 85» i
A dam372el. 3J 852
85's
A d. 37344ei.34 85'»
85» s
A dam'T7ael.34 85' s
A dam'37Bel.3l Ps>,

SbU

85».

Arnhem 371.1 J 85
Dordr. 371134
88.

85':«b
882

:

,

3J 85
37113 J c s' 4
s-Gravh. 36 34. 90 7
a-Grav. 371134. 90',
'Haarlem '38 3 78ob
Ensch. '37 I

J 4

90 J

«

.

90.

794

822
854

Haar1.38(34)3

37 IV 3J

854

82'4 9l
81
86
86
85 2

839*

N.-H. 38(34)j
N.-H. '38111 3

81
85

Xijmeg.'37ll3i
Num. 37 IV 34
R dam 371.3 3»
R ,iam '37 II 3»

852
85

Ensch.

Heng.

852

t-sgl

.

90gb

•

80
80

80
879*
863
80

79

e6'2
832
79

90

89gb

889 b 90
BoU. H.a.K.34 80
794
Hyp.Ned.M.34 84
852
Hyp.N'ed.g. 34
Nat.Hyp.s.B34
Ned.H. s. K. 34

Over'üs.H.b.

4

Civerus.H.b. 34
Rott.Hyp.b.
Rott.Hyp.b. 3»
Stand.H.».A4
Vad.H.B.<s) 4

83> 4gb

81
-

4

gr

87

79
88ab
80.

87
75
Westi.EEKF34 80.

Westl.H.TV.34 eo'29b
Zuid.H. KL 34 80':9b
Z.-H.ZB-ZE 34 80'29b
Werkzaam

In

het

e5

ELECTR., CAS,
Buitenland.
Cit.Serv. 66 6 524
CiLSerr. M 0 50 ;
Cit.Serv. 'ra I
50' 2 gl

Kopenh.Tel.4

829b

82
61 gb
81

]44

141,

N.N.Am.Hb.S

211 2

20

Seheepsverband Mpijeo.
E. Ned.Sch.v 34 70
70

732

382
40U

384

404

10gl

ENZ.

Buitenland.
Carl Alex. 04 2C2
Carol.Magn.6t

52'«gb

50*
51gb

68

3591

21
34

■11111 l■HM lIMIIWH
101':gl
44 101.
Bat.Petr Mv 34 90*
tO"»

BatPetr.Mvj

Kl BBERONIIERN.
Plant. 5 94
96
Serbadjadl M ICC2
101

Bant

SCHEEPVAART-MI JEN.
Bollenland.
1 Merc. Mar. 6 50*

49'»

mversen.
Amst.Rijtuig 5

Ned.Gr.br. 4
Tabaka-Un. 7

101"»
75*
gh

101'»
80

2'a

Buitenland.

c. Wag.-I.it» I

40

41

g 9 71
10'«
102

Hav.v.Tang.7
PeruT.Corp. t,

Buitenland.
Ced. Arg.C. 5

2

15».
7920*

Ml INBOI W-ONDERN.
84.
Limb.St.k.m! fsgl

buitenland.

Holland Bk. 6

\y t

68

82

86
874
79» 4
89' 4 9b
81 " 4
87
75

19)6
63. gl

.

SPOORWEGEN.
N.1.5.2-41. 37

3i 77*
.N.l.S.Cv.37 34 77

4

DENEMARKEN.
Koph.lloo' 01 4 67.
Kop.h.t 20-100
1910-11 4
574
Kopenh.'3Bl4
65'

65*«

852

852
86
81 '2

812

4
682

130-100 1914 44 812
Oslo
1930 5 509 b
1937 44 49
Oslo
Oslo
1938 4
44
ARGENTINIË
Buen. Aires 4» 37
.

572

n 652

FRANKRIJK.
Paru» 1932 t
724
PartjacO.'324
15',
NOORWEGEN.
Chr. (Oslo)

652

73
15».

814

51

48.
44

409 b

BRAZILIË.
4'j

Ch.deF.P.L.:,

Ch.deF.midta
Midi ifc-lfc
FarnsOrl.276
Elz.Loth. 31 4

26
299*

<

AFRIKA.
mm** Up I
STAT.
Atch.T.A.H. 4
Ctr.Pac.leß. 4
fh.Milw.M b
Cubaß.leH. 5
Ene Railr. 4
1111n.C.p.'524
Illin.C. p. S34
Kans.C.Sth. i
Kans.C.Sth. I
VER.

Viss.K.iT. 4
Miss. Pac.
4

4'«

15i 2

9/i«gb

142

60

7»»gb

27».

162

41i 2
39i 2
54

50

29,1
3»,
50b

•

99' 2

Buitenland.
Reichsb.D. A. 19gl
Reichsb. c.v.A. 18

18'a
17'2

14

76'«

532
7'«gl

28*
19>«

41 '2
40' 2 0b
54"„

51

29V30
4»,
s'tgb
s' 4 gb

ga,

8»*
394
394
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10.08.
oranje, zou, naar men meende, de verwarring
Glza. Lev. Nov. 12 37. Jan. 12 32.

Langzamerhand schijnt

051^

N.GiatASp.cA. 3fb

Onjuist zegt

bijna alle Nederlandsche Staatsfondsen.

voor

vergrooten, daar juist sommige oorlogvoerende
landen hun militaire vliegtuigen in bepaalde
kleuren laten schilderen.

duidelijk te
onderscheiden?

vraag was l> v. Anaconda. Zoo heeft de

vast aspect gehad.
De I"*''ugine-markt

10&2
992

N. F. Hoogstr. 444
N.Gist * Sp. A. 3f2gi

Keeaport Tin

Duitsche Fondsen met
eert. voor couponbladen

Berlijn

veel

187

1077

laatste

Amerikaansche afdeeling dus geen onbestreden

105
49

Meelf.N.Bakk. 210gb
KA Porti. A. 107*

deze

Eveneens hooger. doch niet sluitende op het

190

EOgb

doch

hoogste punt van den dag waren Bethlehem
Steel en I. S. Steel goed prijshoudend, zonder

a

101 \
984

K.L.M.-machines niet

enkele

De suikermarkt bleef stil, lager voor H V.A..
licht aanbod in de specifieke suikerworten. allen echter met genngen handel.
Tabakken waren nauwelijks veranderd, iets
j.
VOO» Heli Mij. en Heli Batavia, iets beter
zonder ten den--.
%,„>:■ Seneinbah, feitelijk
De Amerikaan-che markt was eenig-zins
verdeeld. Bepaald vast waren spoorweKdnres,
Southern IVieifi». I'enns> Ivania. Illinoi-.
New Vork Central, in verband met de slotkoersen van Wall Street en met de verwachting, dat het totaal der wagonverladingen nog

61'
93

K.Ph.Bruc.cA. 1882
Korenschoof A 102'Kwatta St. Ch. 49

waren

er

met

ik.

-

144

»

TRAM WEG >N PER N.
Modjokerto 4
30
232

v. k.
K F.Beyn.g.A. 61.
Kon.Ned. Pap. 93
K.Ph. Broc. A. ifB'2

124
922
DEPOTFRACTIEBEWIJ7.EN Phil.G.B.pwA. 118
EN VERWANTE FONDSEN. Rott.Droog. A.
210
Rott. Dr.d. cA. 210
Depot IractiebewUzen.
schelde Kat.B. 38'B. en Fin.Inst. 105.105.St.Spln.Spanj. 67.Divers. Tr.sh.
3',
3',
Stokvlsßest.b. 47.00
Nat.Bel. Depot 294-00 290-00
Stork Mach. A. 85
Rubber üijen 147-0(1 146-00
StorkMach pA 05
Verwante ïondsen.
p.A. 134
Twun.Ol.
Rott.Bel.C. A. HO
110
Dtr A»ph.g.A. 4S' 4
Rott. Bel. c.A. 113
113
Ver. Blikfabr. 204 2
Un.Int.dePl.A 70
70
V.Pap.Ueld.A.

Pruisen 1926

Philipp. eert.
Phllipp.H.O.4
sgb
St.L.4S.Fr. I
9»,
St.L.4S.Fr. 4
B's
Sth. Pac. '69 41 37.
Sth. Pac. « 4» 37',
s.Pac. itrtj, 4 38
Sth.Pac Rr. 4 eg
Sth.Rw.Dev.4
L'nion Pac.

28
28
15'«
99«l

X.-AMERIKA.
52»*

98' 2

Duitsche Fondsen met

63

76**

99'2

Rott.Bankver. iCOgb
Tw. Bank A. 98
Tw. Bank c.A. 99

76'»
76.

FRANKRIJK.

Arg.tr. 5000 4

852

DANZIG.

Porto Al. 08 5

80

78

B?' 4

5-4'29b

541,

ó

4

.

VOORL. GES.
Am.Spoorw.O.

BELGIË

Kop.h.'3Bll

86.

*

Cuthailll

4
63'•
]34
Kali 5.20-100 7
Kali 5.20-100 6, 14'«
NorskHydrn 4
79
Ver.St.A2oj.64
B'

AANDEELEN, ENZ.

verdepld.

waren

Derde Blad.

—

asten, zooals bij Indische en Kali Ba-

kar. ook koersverliezen,
waren niet belangrijk.

De cultuurmarkten trokken weinig aandacht.
Opmerkelijk was de prijshoudende stemming
voor Aiu»tenlaiii Rubber, hoewe'. dit fonds
toch wel internationaal georiënteerd is. Vermoe<ielijk heeft de tegenspraak van het bericht, dat de rubberrestrictie zou worden opgeheven, steun verschaft. De andere rubber-

?

Bllilenland.
Hr.Bembergft
18'4 9b

852

Bnltenland.

t 50-100 1927 44

89.

89.
65

Emb.Houth. t\ 45»4
Hero Cons. 54 97»,
K.N.Grofsm.4
95
Kon. Hoogov.4 P4'2
Korenschoof 4 93
Levers Zeep 44 100
Werkspoor 4 98
9gi B
WlltonM.4S.r
WiltonM.4S.4( iCO's

!

85

Rdam'374.534 e 5
Rdam'37Vl34 85
R dam 38(34)3 81 7
Schled. '37 I 34 86
Tilburg'37l 34 854
Utr.G. '371V 34 86
Z.-H011.'381 3
81'«
Z.-H01t.'38113 81'sfb

Antw. 1928

272

»

soorten

Japanlijn. enz.

BANK- EN CREDIET1NST.
Amst. Bank A. 101 Ugb
103'a
Holl.Bar.kUn. 94
94> 4
45\
Jav. Bank A. 214
214
94
JaV.Bk.lOOc.A. 219
218
95
Jav.Bk..W.'c.A. 215
215
93*2 9I Kasvereenip. c,7'
97
94
Kol. Bank c.A. 164's
164' 2
99».
-Mahiers Bank 144
144
N.I. Handeisb. 115
9714
115
99',
Ned. Bank A. 101 3
101
100».
Ned.Bk.lOOcA. 108
106
Ned.B. lOUOcA. 102'ï
102
N.B.Z.-Afr.72U 100
100

Buitenland.

61«4

Obllg. 1895 b
FL.M-10Ü'*5

.7

Nat.Sch.v.b.44

ARGENTINIË.

BulLCon». 37 4

'B..

Holl.H.s.L. 4

Ced. Arg. A. 5

1500-1000 '24 64
500-10001.L. 6

2T2'

HYPOTHEEKBANKEN.
Alg.Er.2lT-U.34 824
824
Alg.Hyp.».C.34 82
81

.

55'20l

]02» 4

5-1000 m. k. 4
2500-5000m.k-'.
G. 1913 m.k. H
Fund.m.k-34 44.
5-1000m.k.03ó
3500-5000m.k.i

27

86

99

34 790 b 80
Holl.Hyp.b. 4
889 b 90

B' 2
B' 4
94

8
9

Konv.K.i.M.;-

79

Haar!.'

DI'ITSCHLAXD.
Sum.v.

—

78
85

ij

91
91
354
35',
i 630 b 632

8Ub.500-10007J

N.Bk.v.w.(S)4
N Bk.v.w (44)4

t REDIETINST.
BSgb

LL

l\Hl STIiIEEI E OMtFRN.
Aig.K. Unie
98',
04 98 s
Bergh 4 J. 3» 84
892

J

BELGIË.
GeUn S.leß. 4

4

v. k.

I k.

het aanbod ui: anderen hoofde.
Dat heden in geen geval de ~vrede" een
rol heeft gespeeld, kan blijken uit de flauwe
houding van die aandeelen. welke uit een rustigen internationalen toestand profijt kunnen
trekken, t.w. Philip-, I inlever A.K.I .
Hiertegenover stond weer de vaste houding
van gcheepvaartaandeelen. Vermoedelijk komen deze fondsen niet sterk in internationale
portefeuilles voor en verder Ls er natuurlijk
het onbetwiste feit, dat de scheepvaartmaatschappijen goiMle ontvangsten maken. De voorzichtige uitlatingen van de directie der Kon.
Boot hebben dit onderstreept. De inwisseling
van d« amortisatie»»-» ijzea dezer :n,iapij was voorzien en deze „lappen" zijn heden
dan ook niet veel veranderd. Aandeelen Kon.
Boot waren beginbeurs circa .">% beter, liepen
later wel iets terug, doch sluiten toch hooger
dan gisteren. Hetzelfde was het geval bij
Nederland»! He Scheepvaart l'nie. .lava-China

Avondblad

—

«<

'

welke ook inderdaad dien naam zou verdienen,
eerder als een haussefactor dan als het tegenovergestelde zou worden opgevat, te meer, omdat de koersen van de zoogenaamde oorlogsfondsen heel wat van hun niveau van enkele
weken geleden hebben verloren. Bij vrede zouden dus zelfs deze niet zoo heel veel meer te
verliezen hebben, afgescheiden dan van enVermoedelijk door enkele kele typische Amerikaansche „war babies".
Heziet men den toestand op deze wijze, dan
internationale verkoopen werd
is eerder aannemelijk, dat gisteren en heden
de stemming gedrukt.
onkele fondsen zijn aangeboden, niet door
AMSTERDAM. 27 Sept.
Voor zoover gistekan» op vrede, doch juist door het omgekeerde.
ren vredesgeruchten de aarzelende stemming Men kan hierbij b.v. denken aan aanbod uit
ter beurze te voorschijn hebben geroepen, was de aan Rusland grenzende landen, welke het
'deze factor heden wel volkomen verdwenen. bolsjewistische gevaar zien naderen, aan aanHet ligt buiten alle redelijkheid in dit stabod uit Engeland, waar thans geleidelijk invendium van den oorlog iets te verwachten, dat tarisatie van buitenlandsche waarden wordt geop een werkelijken vrede lijkt, waarmede uiter- maakt. Dat internationale realisaties plaats
aard niet wordt gezegd, dat de beurs nu maar vonden, kan men concludeeren uit de flauwe
simplistisch vast moet zijn op het voortduren hou i-.r.g van aandeden Koninklijke, welke op
van den strijd en flauw op het .uitbreken de ochtendbeurn nog tegen 300% werden vervan den vrede. Zoo eenvoudig liggen de dinhandeld en hedenmiddag tot circa 290% daalgen nu eenmaal nieL vooral voor de neutralen. den. Het aanbod was vrij groot, doch op het
Dat wordt in de laatste dagen weer bewezen verlaagde peil trad ook weer vraag naar voren.
door de moeilijkheden met de Zweedsche zee- De verhooging der benzine- en petroleumvaart en ook min of meer door de beschieting prijzen is dus zonder uitwerking, althans zonvan het Nederlandsche K.L.M.-toestel. Bovender zichtbare uitwerking gebleven. Mogelijk
dien mag men veronderstellen, dat een
is deze gunstige factor gecompenseerd door
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PIV.

Ct'I.TIURONDERX.
Bagelen Thee 155-7
150
Ins.Cult.Synd.

2'„Bb Kah-Bendo A.

69
54»»

Kali-Tello A. 2052
Kali-Tello cA. 206
Mu.r.Ond.lnd. 48'29b
Modajac Cult.
9»*
PasirPogorA. 111'»

64
131
Radjamandaia 104
Tjilangkap A. 77'»
W. JaTa Kma 98
Peneadjaran
Preaneerßeg.

69
532

!

Nat. Distülers
Pac.GasAElec.

25»,

Pacific Light.

37i 2

Packard Mot.

206

Phelps Dodge
Pont Nem.clOA
Pure Oil c.g.A.

50

Pare 01l c.p.A.

204

92
Hl' 2

60

129
102
78

100

]B'

4 IB'2
25^

31,,
354

145

7» 4
<7
28

Reynolds Tob.
R.anAntelope J35
Shell Union pA 73
Soeony-Vac.O. 10"»
Spiegel Inrorp. B's

37i 4

33»,

342
145'j
79b

292
236

Prod.
StudehakerrA.

602-4

74
II"»
9
61-' j

Texasi'orp. A.
Thompson pA.
Wrlgley c.A.

38i 2

392

sterling

6»,gl

7*
62

6*

7'a
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Alg. Ned. Bel.
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Am. Bank. 'W:

„
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425 00

422 50
427 50
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1081 00
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Omn.Am.O. A

1080

0(!
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217-00

543-00
1086 00

515 00

1024-00 1030 00
382 0) 382-00
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Srenska -d.fr. C50.00 940 00
CLAIMS.
Kon.Olle warr. 101-no
Lever Br. Opt. 210

*

TABAKS-ONDERNEMINGEN.
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Senembah A. 124

112
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4V B »gt
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150' 2
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OVER BOEKEN

Levend Verleden,
Klassieke Waarheid.

Het Oorlogsvliegtuig.
EEN GEDUCHT
WAPEN.

i ■

va
■

„Het Luchtwapen en zijn problemen" door M. W. J. M.
Broekmeyer; uitg. Born. Assen.
|X Juni

"

■

■

\an dit jaar heeft de eerste luileiiaut-

naarnemer

M. \V. I. M. B
kinever een
� ludie gepubliceerd, gewijd aan
het lucht\\a|ien

■■

'

en zijn problemen. welke, gezien in

merku a.udig-.iiiistrn kijk

•

Jacht-luchtkruiser

'

op

■

den luchtoorlog, die toen nog ecnigs/.ins toekomst was. W armeer men /ijn hes, hou■ ingen. conclusies en
ooi-spellingen llllllag aan

.

hebbende gebeurtenissen te doen
ondervinden i, doch hierin ook velerlei uit

Kn At tcJjJMfJtiec «nu liiclicrl. ilat dr luchthl rcau Bf,t Wil lil dient te uorden uit rrn
liulpt licgdicnst met rrn krachtigcn slagvelddienst traaf liet vcrlcencn van grootcn .irim
aan dc infanterie, hij den aanval, het for(

j

mai

j

ceeren

schreven

in een popnlairen stijl, terwijl de
omvangrijke stof
m erzi< htelijk werd hehaiuleld
Doel van dit boekje is aan te geven, hoe de

lwlaas geen toekomst meer is
zijn taak zal
vervullen. Begonnen wordt met een historische beschouwing over de ontwikkeling van
den luchtoorlog. En in dit verband herinnert
de schrijver aan de bekende uitspraak van

ÊtHW |W aall |HlfißJf.f M lij vasttefroiilen
loopen
en hel optreden tegen 's vijands 1 rrhiiidingrii kort achter het front.
van

Doch hovenal wijst de schrijver op het belang van een krachtige en numeriek pronte
llielit loot in 4a eer-te lijn. die zul beslissen
\

over het ~to he or nol to he" van den staat
en di' weermacht in den tockomstnorlog.

kaanschg zinden onder Grafton s zoons,

•

■

eenige bestanddeel van de weermacht, dat
in staat is tot ver in het vijandelijke land op
te treden, om het moreel en den oorlogsvvil
van den tegenstander te breken. Van de luchtmacht verwacht hij de oorlogsbcshssende ac-

waarschuwt de Engelse».man
Neon tegen al te overdreven verwachtingen: vnn

van dezen roman speelt, door een commissie
voor stedebiiuw wordt aangewezen, welke de
stad noemt
naar den gemeenschappelijken
voornaam der commissieleden, die Johannes
Jnubert. Johannes Mayer en Johan Rissik hee-

ons geen beeld gegeven van
wat we kunnen ver\vach:en van een krachtige
en den onbeperkten
operatieve luchtvloot

dat niks beduidt.'

Uilkens.
ONDER
&

in
het dorp, de kweek en enkele zwerversfidie liijtelik konnen bekoomen, en son?uren. volgt zij de Bergmannetjes nog in ender de selve is 't seldcn goet iemant
kele hunner avonturen: „Trouwdag in de Pastorie", dat 'n einde maakt aan 't span vroolijke den Oorlog aan te doen. ten zy men het
'.usjes en „Oud en Nieuw", vier en twintig uur
in het leven van een domineesgezin. Deze twee bedektelik doet. gelijk als met een
schetsen konden hoofdstukken zijn van haar geallieerde te bekrijgen,
die men weet
.Het verlaten Eibersnest"
vroegere romans
een anderen Staat volgens verï.d.), vol van het geplaag, gestoei en gelach van met
jong volk bij elkaar. Zij zijn van het genre, bont, bijstaan, óf trouloos zijnde
syn
lat deze schrijfster bij jong en oud bekend en
eer
verliesen
moet:
sulks
hij
helpende,
jeliefd maakte.
Examenwee is de eerste van een ander soort
oorsaak geeft van met goet regt
-ïovellen. die alle doortrokken zijn van triestbeoorlogt te werden. En dus spruit er
leid en matheid. Hysterisch doet het verhaal |
van
tan
de onderwijzeres, die door haar klas dikwils uit eene oorlog, buiten mee'oo dwars gezeten wordt, dat zij er botweg een
ning des veroorsaakers. verscheidene
'inde aan maakt. Maar Malle Hidde. de dorpsOorlogen."
dioot. die met kinderen speelt, is weer prachïg van karakter en typeering. maar ook hij
dusverre een citaat uit de ..Politike
.verongelukt" weer. om het even euphemisDiscoursen" var, Delacourt Een van vele
isch uit te drukken als de schrijfster het doet
voorbeelden hoe actueel onze oude letter kan
,-oorkomen. En mevr. Van Nes bindt er zelfs
ie vreemde moraal aan vast. dat „zijn dood zijn zijn. en hoe levend het verleden.
tenige daad van wijsheid was
Men vindt het. met vee! ander
voortreffelijk
•„Pastorales" bevat een bonte verzameling zestien en zeventiond'eeuwsch
proza jn
een
nenschen: het luchthartige meisje dat zakt, bloemlezing,
verzorgd door prof. Overdiep en
ie onderwijzeres, die geen orde houdt, den verschenen bij de
Wereldbibliotheek. Ze bevat
lorpsidioot met kinderliefde, den verloopen Baverder om fragmenten van Hugo de
on. Aagje, een „Kniertje", dat tegen den druk
Groot.
Karei van Mander. Bredero. Marmx. Jan de
tan het leven niet opgewassen is en ten slotte
le laatste der Bourbons De bijna fotografische Witt. Coornhert. Simort Stevin. Hooft. Jan Vos.
;elijkenis van deze portretten is verklaarbaar Vondel en Huygens.
ioor het getuigenis van de schrijfster, dat al
'i Zoodat.
leze figuren werkelijk leefden en door haar
:ijn ontmoet of aan haar beschreven.

r an

.

(

TOT

Men dwong ons in nesten van staal en beton,
wij keeren terug nu naar regen en zon.

■

Daarnaast bezingt Kemp stratosfeer, gevangen,s', autorit. Abe«?in:sch avontuur.
Licht

*

Martin Bruvns in ..Het Kenmerk" heeft meer

ZUID-AFRIKA'S OPKOMST.

"

uitgave

gewijd aan ..Het Nederlandsche Hoek. overzicht van zijn

■

geschiedenis', ri„ or

en gewoonten

den Pacific.
Le

voyage de „La Korrigane",
par Charles van den Broek
d'Obrenan. Edition Payot,

Paris.

DERTIEN
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—

Salomnnxarrhipel
op
Dit is geen cewoon reisverhaal. Charles van
den Broek d'Ohrenan is ethnnloog en hij vertelt ons op boeiende wijze van het levrn der
inboorlingen op de eilanden

in den Pacific.

Door het Panama-kanaal gaat het expeditieschip eerst naar dc Galapagos-eilanden. welke
aan dc republiek Ecuador behooren. en waar
geheimzinnige
een
Duitsche barones als
koningin geregeerd heeft, maar plotseling verdween De expeditie zag er een jongen reus.
half gekleed, met een groot mes Maar deze
echte Tarzan vluchtte toen de expeditie-leden
naderden De reis van ..La Korrigane" gaat
verder naar <.e MarQuesas. Tahiti en Moorea
Dc bewoners van Hanavave bieden den mannen van ..La Korrigane" een ballet aan. sa
mengesteld ter ecre van den kruiser „Tour
ville". die het eiland heeft aangedaan: de vrou
wen maken met haar armen de bewegingen
van
de vliegtuigen van de ..Tourville". die
boven het eiland hebben gevlogen, terwijl de
mannen het geluid van de motoren nabootsen
Op het schip krijgen ze eenige vaten rooden

eiland
Tahiti, beschermd door koraalriffen.
Arm Tahiti! De Europeanen brachten er allerlei
ziekten, waardoor de sterfte zeer groot
was. Tijdens
Cook, had Tahiti, dit paradijs
van Polyncsië. 100 000 inwoners, thans ternauwernood 14 OCO Op de Nieuwe Hebriden wordt
de expeditie gewaarschuwd, niet verder 't binnenland in te trekken, want aan de andere
zijde van
de bergen wonen oorlogzuchtige
„He' fellow no good. He kaï, kaï
stammen:
men.' Die mannen zijn niet goed. zij eten menschen. Het romantische eiland Mailicolo herbergt den vervaarlijken krijgsman Big Namba
Een der opperhoofden is gestorven, drie treurende weduwen achterlatende, die het eigendom worden van den zoon. maar in dit geval
geruild werden tegen tanden van wilde zwijnen, welke op het eiland Mailicolo meer waarde hebben.
Het minst bezochte eiland van de wereld is
Rennell, behoorende tot de Salomonseilanden,
vanwaar de expeditie vele interessante voorwerpen meeneemt
Koppensnellen is langen
een geliefkoosde bezigheid geweest op
tijd
Nieuw-Guinea en de folklore in dit gebied is
vol er van De expeditie zag in de dorpen een
groote hoeveelheid goedgepraeparcerde schedels De bezitters dezer lugubere tropeeën wandelden er mee Herinneringen aan het koppensnellen. Thans zweren de Kambriman. dat zij
deze sport vaarwel hebben gezegd....
„La Korrigane' komt via Nieuw-Guinea en
Bali te Socrabaja Dan loopt het schip Singapore binnen, verder Port Said en eindelijk is
de expeditie weer thuis. Zes-en-twintig maanden op zee; zes-i n-dertig duizend mijl afgelegd Zij brengt 2.800 ethnografische
voorwerpen
mee. 6 000 foto's en kilometers films
Paul Valery van de „Academie francaise'
schreef
bij het boek van Charles van den
Broek d Obrenan een waardeerend voorwoord

SCHOTLANDS SCHOONHEID.

f>(T HITLAND, met zijn eilanden, die men te
<J weinig kent en zijn gebergten, waarin men
veel reist, met zijn historie en zijn hardnekkig,
volkskarakter, verdiende sinds lang zijn plaats
in deze reeks vnn hoeken over Engolnnrls land

schappen, waarin thans twee drelcn verschenen. „Tlie Isiands of Seotland" en „The Low

lan'ls of Seotland". (Uitg Bataford, Londen».
Wat de schrijvers. Hugh Mardiarmid en G

Scott-Monorieff. u terdege inscherpen

is aller

eerst dat een Schot, zoomin als een ler. een
Engelschman is; en verder beschrijven zij u
land, volk. en leven met die overtuigende afwezigheid van romantiek en met het harde
en heldere verzet tegen do vaagheden der „Cel-

*
-

■

geïllustreerd met houtsneden van B. Max. die

De eerste klimt als een kat in de mast
grijpt haastig twee lonkende schonken vast.
Maar dan volgt:
ritst naar beneden en loopt naar huis
met zijn gewin, uit het kertnisgedruis.
welk gedruisch toch

■

gemakke-

werk vaak erg dicht bijeen. In „Mastk'immen"
h.v. kunnen we den klank waardeeren van:

—

-

\

...

...

moeilijk anders dan een

Er zijn regels in „Brood", die toonen. dat

Vertommen een dichter is. Maar zij blijven in

I

Renaissance", die men eigenlijk haast tyEngelsen, van dezen tijd zou kunnen
noemen
Kr woelt nog veel oneenigheid tusschen Schotten en Kngelschen; men leest het
hier genoeg.
at men echter in een reisboek
want dat
zijn deze boeken: land- en
volkbeschrijvingen
voor den reiziger en door hen, die hun hart
nan een landschap, een provincie, een volksgedeelte verpand hebben
vooral waardeert,
dat is ten slotte de liefde en kennis, zij het
(ian als hier. gemengd met een weerbarstigheid, die op vele bladzijden spreekt.
Liever dan den zwaar verteerbaren, leerzamen
en ten slotte onmisbaren reisgids met feiten,
cijfers en sterren, en nog liever daarnaast, leze
men boeken als deze. stuk voor stuk geboren
uit land en volk, dieper gaande, niet zwaar op
de hand. levend, en leerzamer, rijk aan afbeelciingen; men mag wel zeggen: twee nieuwe
doelen in een reeks onmishare boeken, voor
wie, zij het dan niet vandaag maar in vredi(Ic

pisch

\\

—

—

ger toekomstige maanden of jaren liet Kanaal
oversteekt.

OM DEN MONT-BLANC.
Claire-Eliane Engel: „Le MontBlanc"; uitg. Ed. Victor Attinger. Parijs.
pvIT

is een boeiend boek over de

rue de Bock.

T~\E titel van dit fraaie boek kan nog bescheiVJ den heeten. want wie mocht denken, dat
er alleen van Nederland en in het Nederlandsch gestelde boek sprake is. vergist zich
De geschiedenis van de Noord- en
Zuidnedcrlandsche boekdrukkunst, boekenmarkt en uitgeverij is hier getoond in nauwen
samenhang
met die van andere landen
wat trouwens
voor de hand lag. wanneer men bedenkt, welke rol de Nederlanden hebben gespeeld in het
geestesleven van West-Europc. op de jaarbeurzen van Frankfort en Leipzig. op de wereldmarkt van het boek met figuren als de Plan-

naamste kenmerk van dezen bundel.

volksche poëzie. Het is echter niet

Beschaving.

De Vereeniging ler Bevordering
Vlaamse he Boekwezen te
Brussel heeft een goed verzorgde

den IJsel en den Achterhoek Ivrisch bezingen,

De verzen van den Vlaming Karei Vertommen, verzameld onder den titel „Brood" en

en
van het

—

Zeden
in

Boek

HET KOLONIALE PROBLEEM.

Hij kan ook licht de lier aanslaan voor een

Franris Breit Voung: „The City of

man waren aan boord van den
tweemastschoener ~La Korrigane", welke
vroeger ter
vischvangst voer naar IJsland,
maar nu een reis om de wereld gemaakt heeft,
waarbij
vooral
de eilanden in den Stillen
voor de groote «aa.deenng van het vliegtuig
Oceaan bezocht werden. Dertien man, maar
als uitnemend oorlogswapen, minstens op het- om het lot niet te tarten, had men op deze
zelfde peil staande als de overige samenstellen- expeditie en veertienden metgezel meegenomen, een groenen papegaai, gelijkende op dien
de deelen van de weermach:."
van Robinson Crusoë. En daar deze veertiende
Vervolgens waagt de schrijver zich aan eenige niet voldoende scheen, waren er nog twee katten op ..La Korrigane" waarvan de eene zwart
Voorspellingen. was. wat geluk op een zeilschip brengt
luchtmacht, zoo schrijft hij. „is het
Charles va: den Broek d'Ohrenan van het
wecrmachtsbe?tandcleel van de toekomst.
museum
voor natuurlijke historie te Parijs
De toekomsloorlog zai een totale oorlog zijn en
beschrijft in het pas verschenen boek, „Le
de leiding bezit <lan alleen in de luchtmacht
het middel, om den oorlog in vertikalen zn uit
vnyage
de La Korrigane". een teressante
te breiden
den besüssenrien stoot diep in reis. «elke twee jaar geduurd
heeft, en waarhet vijandelijke land toe te brengen. Deze kan
op dr leden van de expeditie de zeden en genu kort na het uitbreken van het conflict toegebracht worden, wat vroeger alleen na een • woonten van de inboorlingen hehben bestulangen strijd op den grond mogelijk was. In deerd, o.m. op de Kidji-eilandcn. op Tahiti,
den tookomsioorlog is het moreel van het volk
den
en
Nieuw-fiuinea

„La Korrigane"

eruit:

■

—

strijdtooneclen

HET LEVEN.

|ook

de dood

ten.

TWKF

deskundigen zijn, hoezeer hun conclusies ook uiteen'oopen. het er over eens, da;
liet vliegtuig een geducht oorlogswapen is.
Op grond der oorlogservaringen 19.11—19.10
(Abessinië. Spanje. China)
concludeert de
schrijver, dat het Uichtoverwicht een eerste
•(•eb. is voor een slagen op den grond. „Al
hebben," zoo concludeert hij. „de verschillende

alsof

lies van goet, verwoesting van Landen,
pest. honger en dieren tyt, is soo afgrijselik, vóór een yder die eenige menschelikheid behouden heeft, en gewoon
is in vrede en vryheid te leeven. dat
altyt de veroorsaaker des Oorlogs verfoeit wert. En daarom werd een Staat,
die maximen tot gedurigen Oorlog
heeft, met reeden voor een wolf van
het menschel ik geslagt uitgekreeten.
Sulks*» sy, om soo een haateliken
naam te ontgaan, en van haare
onderdaanen gewillig geholpen te werden, tragt (gelijk alle die Oorlogen) den
oorzaak des krijgs op haar wandt te
PORTRETTEN NAAR
werpen, 't zij met geleegentheid aan
Pastorales van Mevr. Van Nes- andere Landen te geeven
dat sy op
haar rooven. uf sig met der buurlanden
de vertelsters van ons land heeft
mevrouw Van Nes—Uilkens zich met haar verschillen te moejen, en op voorwerschetsen van een dorpspastorie in het Noorden, den van de verdrukten te helpen,
het
van het Nederlandsche huishouden met zijn
gantsche
te
Land
veroveren,
of
te
maaverdriet,
pleizier en
een heel aparte plaats verjverd.
ken dat sy tot hulp geroepen werden.
In ..Pastorales" (Van Holkema
Warendorf. En die soodanige
voorvallen soekt. sal
Amsterdam), acht kleine novellen
de sfeer

■

Gold"; uitg. Hrinrman, Londen.
het luchtwapen. Hij grondt deze meening on
de afhankelijkheid van het vliegtuig van de
jaar geleden verschenen er gelijkw eersomstandigheden, terw ijl hij ook het luchttijdig
het was dan ook de herdenking
wapen he; vermogen ontzegt om door luchtvan den Grooten Trek
twee zware romans
gevechten een einde aar, de operatiën te maken.
Fngelsche
van
hand
over
/uidafrikaansch
Morison hecht cic grootste waarde am den
pioniersleven. I>e eene. ~Turning Wheels"
luchtaanval op steden. De chemische oorlog zal
naar zijn meenir.g niet zoo gauw worden toedoor Stuart f'loete. die den Boeren groot ongepast uit vrees voor represailles, maar eenrecht deed in zijn schildering, werd ten onmaal toegepast, ziet hij daarvan enorme gevolzent nogal hekend. maar de andere, Brett
gen. Deze deskundige waarschuw; bovendien,
Voung s „Thev seek a country", een hoek. dat
lich niet te vee! ill'sies te maker, over eer. oorlog, waarbij humaan zal worden gehandeld.
veel billijker was en allerhand aardige geKuiler valt hem daarin bij: de terroriseering gevens bevatte,
is hier niet gelezen.
van de bevolking door luchtaanvallen on steden, aldus deze deskundige, doet haar invloed
Nu was Brett Young een veelschrijver, aangelden op het moreel der bevolk ng; vooral de genaam stellend, doch niet van hooge beteekeangstpsychose za! de weerstandskracht breken. nis; totdat ineens zijn „Dr. Bradley RememMaar Golovine verwacht door die aanvallen bers" ook in ons land de aandacht trok.
En zoo
een averechtsch resultaat. Een volk, waarvan kan er nu ook meer belangstelling worden verde w.eerslandskracht niet ondermijnd is door wacht voor dit vervolg op „They seek
a couninwendige beroering, zal door luchtaanvallen try", te meer doordat de auteur
niet sleehLs
gesterkt worden in zijn wil. om den tegenstan- het voorspel tot den Boerenoorlog gebruikt
der te weerstaan.
'door ontworpen romanpersonen de inderdaad
Mig Kaartt), >lijM'l>l
»èmi I raa den Pacific
De Fransche generaal Allehaut bepleit in zijn
werk „Etre prëts" een juiste samenwerking
Utssrhen luchtwapen. leger en marine. Hij acht
het luchtwapen een ideaal offer.=ie,' wapen, dat
wijn en lichtelijk beschonken keeren de vrienten volle uitgebuit moet worden.
den naar hun dorpen terug. Prachtig is het
Maar alle

dan sprinkt

door speculanten, totdat het terrein van een
zestal boerderijen, dat waarop de geschiedenis

over de militaire aviatiek bestaan twee tegenstellingen. Er zijn strategen, die van het luchtwapen beslissende resultaten verwachten en de
luchtmacht als een politiek werktuig van groot
ka'iber beschouwen. Kr zijn anderen, die meeren, dat het luchtwapen in hoofdzaak gewaardeerd moet worden als hulp»«pen en dus gebezigd als een zuiver müüttir werktuig.
De Italiaan Dotihe; heeft de opvatting, dat
liet optreden der luchtstrijdkrachten geheel
zelfstandig tot een beslissing kan leiden en de
verovering
van de luchtheerschappij gelijk
ingezet.

Daar ginder op den Balkan,

met goed geleide financiën zich doet gevoelen
Allengs worden de boerenplaatsen opgekocht

i

Daarentegen

aandacht trokken, geeft :n „S- ringen
en Schroot" doorzichtige en welluidende poëzie, die sterk gebonden is aan de actualiteit
zonder tot rijmelarij te vervallen. De
druk van
den tijd versombert 's dichters zang. maar
sluit
niet zijn oog voor de blijheid van het leven,
zooals al direct het eerste couplet van het eerste gedicht „lenteliedje 1987"* laat zien:
v eer de

de mijnen, hoe droogte, veeziekte, hagel
en sprinkhanen den boeren parten spelen, en
hoe het gemis van een gezaghebbend bestuur

DAN"

worden

Kemp. van wien cn-

nen in

Terroriseering van de vijandelijke bevolking zal moeten leiden tot breking van
den oorlogswil.
Uiteenloopende conclusies.
behandelt de schrijver de zienswijze van

staat met overwinnen. Daarbij moet de luchtvloot naar Douhet's meening altijd massaal

De Limburger Mathias

schreven hoe de arbeidskrachten aan den landbouw worden onttrokken door de hoogere loo-

tie.

i

een

"lunommen njn gelijktijdig e.k met een
bundeltje verzen uitgekomen in de Bongerdreeks van de l'itgeverij „Het Spectrum" te
Utrecht, drie dichters van zeer verschillende

De stichting van Johannesburg. de ..city of
gold" van den titel, komt pas op bladzij 662
van het verhaal, maar het voorafgaande vormt
de ouverture daartoe, doordat er
wordt be-

:

•

i

Verzenbundels van Mathias
Martin Bruyns en
Karel Vertommen.
Kemp,

doorn in het oog is; de ander bij het zwoegen
op het land steeds het lid op den neus krijgend

maarschalk von Hindenburg: ..Ohne Flieger.
kein Tannenberg".

i'-.

aanschouwing en eigen studie vlecht,
waardoor net gevaarte van 900 pagina's steeds
leesbaar blijft.
Ook dit. op zichzelf staande, vervolg van
John Graftons levensloop is zeer objectief
en doet de standpunten der Afrikaanders telkens tot hun recht komen, al zal er nu eenmaa!
altijd verschil in appreciatie blijven aangaande
een figuur al' Paul Kruger tusschen al of niet
Engelsehen. Genoemden Grafton, ontsnapt uit
een transport veroordeelden op weg
van het
vaderland naar Australië via de Kaap en opge
nomen op de boerderij van Prinsloo. wiens
dochter hij trouwde, ontmoeten wij nu veertig
jaar later, nog boerend, maar zijn zoons zijn
verschillende kanten opgegaan. De een grof
geld makend met het vervoeren van
benoodigdheden naar het pas ontstane Kimberley, welks
levenswijze den Boeren, en ook den Afri-

■

studie laudaag den dag ook voor leeken
hoogst interessant. Te meer. «aar deze is ge-

—

DRIE DICHTERS.

eigen

■

«erden opgedaan, moet worden toegegeven,
dat de deskundige schrijver in menig opzicht raak heeft geslagen. I>al maakt dr/e

I

parachutes

plaats gehad

:

■

\

de ervaringen, die sinds het uithreken van
den oorlog «eer in zoo overstelpende mate

en

■

het licht van vandaal;, in vele opzichten hlijk
geeft van een

■

oorlog met sig sleepende dviTJEN
sent moorden, vrouwekragt, ver-

geschiedenis
i»e GertoeJrte
van de pogingen tot het bestijgen van het nieuw ontstane
gletsjerspleten dwongen, telhooggebergte. Er blijkt ui;, hoe men tot voor kens nieuwe routes ïe zoeken. De achttiende
twee eeuwen de besneeuwde Alpentoppen voor eeuw had warme belangstelling voor de overontoegankelijk hield, maar ln den tijd van winningen van den mensch'op de natuurkachten. De romantiek der negentiende eeuw bracht
Rousseau. met het opkomende natuurgevoel, mee.
dat men de bergbestijgingen vooral om
ging men er. de schoonheid van zien. Dit laat- de schoonheid er van ging ondernemen; gaanste was het geval, in zake den Mont-B'anc, met deweg pas heeft zich het sportieve element
sommige burgers van Genève en van daar uit ontwikkeld. Het behoeft in dit verband niet
te verwonderen, dat Engeland veel eerder zijn
verbreidde zich de roep van de grootschheid Alpine Club
bezat dan Frankrijk, en dat Envan den aanblik van dien berg. welken men gelsche namen bij de beklimmers en
bij de
als Zwitsersch beschouwde, daar Savoye nog beschrijvers van de expedities overheerschen.
De auteur heeft van ie beslaande en vaak
niet aan Frankrijk behoorde Na vele pogingen
niet zeer bekend meer zijnde litteratuur over
gelukte het aan dr. Paccard met den gids Jac
het verkennen van Europa'? hoogsten top ge
ques Balmat uit Chamonix In 1756 den top bruik gemaakt om een boeiend beeld te ontte bereiken en onder den indruk te komen van
werpen van het streven en het slagen van de
talrijke pioniers, wier moed (en soms blind
het geweldige uitzicht over drie landen, met
geluk» er toe hebben geleid, dat men thans
lagere toppen, meren en rivieren. Het volgende
vele toegangen tot den top kent, die b!J zonsjaar slaagde de vermaard geworden Alpengeondergang zijn schaduwen met slechts op de
leerde en gletsjerkenner B. B. de Saussure er
lagere bergen werpt, doch zelfs tegen den hein. op den top uitgebreidere wetenschappelijke mel. Men heeft thans vele pleisterplaatsen en
heneden een keurcorps van gidsen, met alle
waarnemingen te doen.
hulpmiddelen
uitgerust. Eens „vervloekt",
Dit laatste bleef geniimen tijd het doel der schenkt de Mont Rlanc thans schoonheid van
moeizame tochten, waarbij de dikwijls tegenonvermoede uitzichten aan karavanen vacanwerkende weersgesteldheid en dc obstakel» van tiegangers.

Dit boek is dan ook zoo vol als eer vol ei.
De oorsprong van het vak. zijn groei, zijn
organisatie, de invloed van de censuur, de
hoogten en laagten in het boekbedrijf, de
evolutie der meest gedrukte boeken, de
bloei van den Hollandschen boekhandel, de
inzinking in Vlaanderen
dat alles is bondig en scherp beschreven
-

Bovendien geeft Eug. de Bock tal van wetenswaardigheden over den omvang van oplagen, honorariumkwesties en al wat met het

leven van net boek samenhangt, tot over de
prijzen der boeken toe. Shakespeare en ..soortgelijke schrijvers" zouden geblameerd zijn geweest als ze een sou honorarium hadden ge-

kregen. De Amsterdamsche humanist Crocus
jammert, dat zijn ondankbare vaderstad hem
niet eens met een kannetje wijn heeft vereerd voor een door hem geschreven toonecl-

stuk. De vader van het rekenonderwijs in Nederland. Willem Bartjens, heeft nooit geweten

wat honorarium was.... Maar Nanscn kreeg
in 1897 voor zijn „Farthcst North" £ 10 000
en Eugene Sue voor zijn Mvstères de Paris
frs. 160.000.
Een boek voor vakkundigen" 1 Zeer zeker.
Maar ook voor al wie oog heeft voor den samenhang van boek en beschaving.

DE HARDE WILD-WEST.

EEN

boek over het Westen van Amerika in
de negentiger jaren en dat zonder „ko-

ningen-op-het-pistool" zonder boks- en bukshulde. Paul I Wellmann laat ons in ..Jubal
Troop' 'L'itg Cassel and Cy Londen 1 een geheel andere, minder spectaculaire, maar zeker
niet minder mooie wild west zien. dan die
welke wij van de film kennen. Hier slechts
de onromantische harde olie- en goudrushes,
die Jubal Troop s grootheid en tevens zijn val
beteekenden
Jubal Troop, begonnen als schaapherder (in
Amerika was dat nog minder dan een paria in
Britsch-Indie>. stiigt op de maatschappelijke

ladder

tot

oliekoning

en met die stijging

wordt Troop zoo hard als de Rocky Mountains
Sommige
menschen zijn hard door aard en
aanleg, anderen worden het door omstandigheden Jubal werd het door omstandigheden;
een zwaar, hard leven in de ..West" leerde
hem het ..eerst ik. ik. ik .
en dan een ander" op ondubbelzinnige wijze En dien granieten man heeft Wellmann neergezet te midden
van de woeste vlakten en bergen, die Weilmann's heeie liefde bezitten
Behalve in een paar zwakke hoofdstukken
toont de schrijver zich in beschrijvingen en

karakterteektning van een eminente zijde an
hij toont ons toestanden in Amerika, zooals

wij die nog niet kenden
Zoo bv. het leven
van de Rawhiders". de zigeuners van Noord

Amerika Wellmann teekent in „Jubal Troop
de opening ,an de Wild West in al zijn facetten, niet met blinkende revolvers en snuivende paarden maar met dien ééncn man. schaap
goudzoeker, oliekoning, millionnair
herder.
ijzerhard
door de slagen van het leven en
slechts gelukkig met het eenvoudige Rawhider-meisje op een kleine ranch niet een
paar koeien....

8
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Mijnen voor

LAATSTE NIEUWS
(VERVOLG

VAN PAGINA

..Warschau is thans den 21 sten dag
van het hcleg ingegaan. De laatste
uur zijn zoo mogelijk nog ver-

21

schrikkelijker geweest dan de laatste
dagen." Zoo begon, naar Reuter
meldt, het communiqué, dat radioWarschau gisteravond omriep. ..Wij
zijn met uitzondering van een korte
pauze voortdurend door tweehonderd vliegtuigen bestookt en door
zware

ariillerie beschoten. Honder-

den brandbommen hebben tal van
branden veroorzaakt. De meeste
openbare gebouwen van de stad
staan in vlammen. Het aantal brandhaarden bedraagt vermoedelijk vijftig. Brandweerbrigades en vrijwilligersorganisaties bestrijden het vuur
heldhaftig, maar haar taak wordt bemoeilijkt door gebrek aan water.
Ook de
lijk

(Vervolg van pag.

XXXI.MV 27 SettC
kavel doelt meéei

—

Het Huitsc I

ingfii

„ondoelmatige uiterlijk" betreft.
zoo Of) den grond gezien, zou men zeggen,
dat de groote letters „Holland" op zilveigrijzen
lijk zijn. Men vindt het woord „Holland"
lakken.

ppcr-

communiqué vau hedenmh.

:

■

Hon-

derden paarden, die door granaten in de straten getroffen worden, worden onmiddellijk geslacht en voor consumptie bestemd.''

—

Tot zoover dit radio-communiqué Hoe hevig
Duitsche vliegtuigen en kanonnen do
hoofdstad bestookten bleek voorts uit het vertraagde Iitgerbericht van den verdedigingsraad van Warschau, dat op den 25stcn Soptember gedateerd was.
de

nooren tot de ergste perioden van de belege-

■

-.■!.'

eatJoafltag

aaa

dergelijke

incidenten

k.i..M.-\ Heajtatgea.
/mi

vraagt men. blijft het vlieg-

kleur geven, dan kunnen

Fransche waarnemers zijn van oordeel, dat
de nieuwe Duitsche troepen aan het Westelijk
front zeer zeker niet uit Polen afkomstig zijn.
doch wel uit het binnenland van Duitsehland

toekomst

■MJJlnlati a

vergissingen in de

worden nc.icllt.

■

vermetivan de stad met

twijfel buitensluiten. Ook bij minder goed zicht
zou zijn waar te nemen, dat men een oranjeviiegtuig ontmoet. In dien zin meent men in
bevoegde kringen dan ook, dat de oplossing
moet worden gevonden.

behulp van hun zware
■

macht Sinds den vroe-

ten

Wcs-

in het

Roemenië hoopvoller
gestemd.
eBssarabië.

aan

de

Uitbreiding tot sommige
orderecognossementen.

sy.-U.nati.-che
ging

M. Wienhoven.

REGEERINGS-MOLESTVERZEKERING.

Laai men. aldus deze laaavaaajL
den geaeelea raana een tvi oranje-

iti ijs.'

Éeaaoaaa

C

Terwogt. Zaandam;

—

raa deskundigen aaa aal te aiaataa
aaefcra in rtaiaVljjarrr diatlactaevea vaat de
Waarom,

—

E
allen te Amst*rdan£ N Hccru»
te
HaarWrw
E. Cmron—Wilde

Russen

te x oorkonten, meent men in krii>.

b n

tuig

Logopaedist.
(.�■-:a..nd de dame*:

S**pr
'sGHAVKMIAdK
E, J. Rekcr. I. Nlemwnlmrg.

—

-

Dj*

st-houw tl".

Minder

I

\"i-r ri,Hi

getiteld: ..Dc maatregelen tei beveilig lag v*n het
Hoogovenbedrijf - e IJmuiden, sociaal hygiënisch be-

De officier van Justitie, die vier maanden
tevangenisstraf tegen den thans gearresteerde
e.schte meende dat verdachte als zaakwaarnemer was opgetreden in een erfeniszaak,
vrees voor
hoewel hem dit bij een vroeger vonnis voor
den tijd van zes jaren was verboden. Thans
De door de SovjetBOEKAItKS T. '27 Sefrt
blijkt, dat de man een muziekhandelaar heeft
regeering gegeven verzekering, dat Moskou
zaakwaarnemer,
opgelicht
De
die zich voor
voornemens it de neutraliteit van Roemenië
de rechtbank detective noemde, heeft reeds
te eerbiedigen. :s, naar Reuter verneemt, gisvolledige
afgelegd
bekentenis
en
zal
Vrijeen
teren
herhaald. Zoowel in officieele als in nietdag a s naar het Huis van Bewaring worden
officieele kringen toont men zich verbaasd
overgebracht
hern-hten. volgens welke het mogelijk
De verduisteringsaffaire is eigenlijk aan het over de
is.
dat
de
Savjetfl He»>.uialüë zouden willen berollen geraakt door de rechtszaak van de
want
de
muziekhandelaar.
die
vorige week.
reeds meer dan een jaar met den /aakwaarnemer in relatie stond begon toon hii er over
las argwaaan te krijgen en dit
in de kranten
leidde tot een informatie, die de verduistering
i
aan het licht bracht
De muziekhandelaar had een civiel proces
in België loopen en daarvoor nam hij De J
ka den arm Deze nam in Augustus van het
vorig jaar een bedrag van f 200 als voorschot op. ten einde ia Antwerpen een advocaat
te nemen en de zaak verder af te wikkelen
Sinds dien tijd heeft De J verschillende malen voorschotten opgenomen tot een totaal bedrag van f 2500 en. zooals nu is gebleken, is
dit dikwijls onder valsche voorwendselen gedaan, zoodat de muziekhandelaar
o.genlijk
demarcatie-lijn.
reeds van den beginne af werd opgelicht.
De Sovjet-troepen zijn
RIGA. 27 Sept
Inmiddels is het proces in België gevoerd hedenmorgen voor het eerst bij de demarcatieen door den muziekhandelaar gewonnen Met
lijn in Polen aangekomen
den advocaat in Antwerpen werd overeengekomen, dat deze maandelijks een bedrag zou
storten en dit is ook werkelijk gebeurd. Sinds
October van het vorig jaar ontving de advocaat regelmatig bedragen van de tegenpartij
en onder aftrek van zijn honorarium, zond
hij deze even regelmatig aan De J . die evenwel nimmer ook maar één cent afdroeg en zich
zoodoende f 1800 wederrechtelijk toeeigende
Toen de muziekhandelaar de vorige wiek de
rechts/aak in de bladen las. kreeg hij wantrouwen en hij belde den advocaat te Antwerpen eens op Deze bleek hoogst verbaasd Dadelijk deed de muziekhandelaar aangifte bij de
politie, die den zaakwaarnemer aanhield en
tot een volledige bekentenis bracht De man
heeft reeds zes veroordeelingen achter den
rug en met nog een uitspraak en een berechting vaat den boeg komt deze vertrouwensman zoo langzamerhand wel aan een lijvig

■

De berichten over het concentreeren van
1200 tot 1500 Duitsche vliegtuigen aan het
Westelijk front boschouwen de Franschen als
overdreven Bij hun verkenningstochten boven
Duitsch gebied ontmoetten dc geallieerden
verrassend weinig verzet, waaruit men afleidt, dat de vroegere schattingen omtrent
der. omvang van de Duitsche luchtmacht overdreven zijn of dat de Duitsche verliezen m
Polen grooter geweest zijn dan verondersteld

gulden,

ten der stad.

■

gecompliceerd.

gekomen, dat deze zaakwaarheeft schuldig gemaakt aan v cr-

-

achter

duistering

|

Bept
Bevorderd tot doctor in
UTRECHT
de Btneesfcunde vtn de rUkMutiversiteil te Itreeh':
de heer Bert-iid Meel ten ter Borg, geboren ie
Stadskanaal (gem. WHdervank) op een proet<( hrtrt
-•:

IS September

van ruim vierduizend
nadeele van een muziekhandelaar

i

levenstnlddelenvoorziening is moeide distributie bezeer

er

nemer zich

geworden, vooral wat

bombardementen

de heer G. Feberwee, te Arnhem, en
het cand.examen wis- en natuurkunde (L)
de heer J. F Oy t' * i bti.ngcn.

—

Ocloher. in de zaak. die zij op

tie

-

treft, want deze wordt door de aanhoudende

Opleiding.

Aan de QroiUagjelM
het doet. examen rcch.a—

slaagden voor

geleerdheid

tegen dm rechtskundige 1. de J. uit de Van
Oldenharnev eldtstraat behandelde, is de poli-

(Van onzen correspondenti
S-GRAVENHAGE,
Ken groot
27 Sept.

'

artillerie wmi

oii.-e

2

Een winkeltje op zolder.

il« \nlul: „Kalme nacht. Vijandeop de achterhoed" raa
in het di>trict Wi—onibnuie.."

tend luidt

lijk

dc mijnen,

Loopjongen dreef
eigen zaken.

pan

Universiteit

'Van onzen correspondent.l
\o S voor de uitalhier, bepaald op

KOTTER DAM. 27 Sept.
spraak van de rechtbank

deu. Be scheepvaart zij dus op haar hoede.

weerszijden op den romp. op de vleugels en de

Academische
GHOMNGKN. 2ti Scp:.

zaakwaarnemer.

Oneerlijk

op onze kust afdrijven, is het te verwin hteu.
dal er nog red meer ir.sign.iloei d zullen woi-

aaergcacß'Oitfa.''

Kr.iiiM-|n*

Hij

I

iaden de mijnen aan le raken. Het beste is zoo
spoedig mogelijk de autoriteiten op de hoogte
te brengen. Daar vele E'llgrlsche inijlleii thans

1)

EXAMENS.

voor

horens zitten aan
af
welke hier /ijn aangespoeld, zaten er rondom
zelfs /es. Hel is voor ondeskundige 11 niet ge-

..in lui afeatea iletfcai geringe gevecht*
m ii. (ii-ii. Dc vijand rererfcaaat zich aaa bel
trimt. Twee Krmische vttetjgtvixea
»t Ih i li'
areetfea la eea luchtgevecht boven Fieiaaig

ca

blijven. Maai hel

alle zijden,

flit

*faart\

Verduisterd.

ter blijven en daar hun doodelijko uitwerking
hebben hij aanraking niet vuurtuigen. He voel-

Inderdaad: slecht herkenbaar.

Kalme nacht aan
het Westfront.

kust. Ver duizend gulden

onze

«ex aai k
die
onder wamijnen,
zwevende
rooraj Nul de
uit de huurt

HET INCIDENT MET
DE „MEES".

1.)

Vierde Blad.

—

(Vervolg van pagina 1)
Zoolang dr IH hepen de drijvende mijnen kllll/.ij
iien zien, kunnen /.ij er voor ziMgeii. dat

(Gedeeltelijk gecorrigeerd).

De val van Warschau.

Avondblad

—

■

■

-

-

Niet vrijgegeven.

■

zondenregister.

deze bepaling wordt
nu do volgende regeling tan kracht:
In plaats

.Mees" is \autl.ei2 io-u niet vrijgegeven. I

Of Technische Dienst ac» K. 1.. M. In ,ft
MBV geen eeleitcnheid ip-had de schilde i>|» Itnemen. De reaaaattf atl echter prrataea tijd
in beslat; nemen, /.oo /al o. a. nau\vkruii2 j
aaeeaea «orden eagegaaa. of geea leafiaajlea j verbaal opgemaakt.
daartoe
m i.takt zijn Hi t geheele vlomiun
inwendiii uedemoiiteerd moeten worden. Bo-

t

*~*

trum.

waarbij

dc

branden veroorzaken.
Acht Duitsche vliegtuigen zijn neergescho-

toeven, hebben minder

araiaTea vervange-■ Het zal aaa

t<

aas

richt
de

daar

K.

de bur-

te

lapan

(Yen)
....

doo-

T..w

.

adresseerd waren aan een met name
ontvanger, echter mot
genoemden
de
..of order*, of een
bijvoeging
soortgelijke bijvoeging, on welke dtts
volgons de tot heden geldende bepalingen niet hij den staat hadden mogen
worden verzekerd, alsnog als
geldig zullen worden erkend.
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Toch oorlogsjournaals?
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Marken
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ten. De Poolsche troepetiafdeelingen. dit' in

vooral

AMSTERDAM.

'

\an

SM

ROTTERDAM.
■

breken.
meer

niets

dan

een

Door de branden en de vernielde huizen is
bepaalde straten onmogelijk

het verkeer in
gewnrden. De laatste

buitenlandse he

tie-, die vanmiddag urn

B

Londen

rune.

lega-

Berlijn

Geld verduisterd
zoon te

uur de stad zou-

den verlaten, besloten toen n>g te blijven,
omdat op dat oogenblik de bombardementen le hevig waren. Het garnizoen van de
stad houdt stand en verdedigt ïich held-

reis.

luchtvaart mij

\.

New Vork

—

Arrestatie te Soest.
(Van

„Nandoe” had een
goede

helpen?

Kopenhagen
Sn-ekholm
Oslo

K. \. heeft
overleg
nog
de
Z«eeiNilie
itiNicren
met
in
autoriteiten
besloten het verkeer op de lijn
Mal in ü— \in.trnl.ini st,,p te zetten. Hervatting
De /.ueed-ehe
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Beft

—

na den dienst hangt

eamaaaaatoa*).
lenige dagen geleden

beeft ac 9oeater*pofHie alhier txamalotra* den
WJiiigia 8.. ftfeaaeaataeerd aaaMeaaaa van
|de betaattagea, fllnai ■< van verÉaaateriag van
geiden.

Kr wordt
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he/e
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Maan
Mei

hen Bios. oopboml.

rende de

geheele reis

konen if\\e/i"

enthousiast

zeer

ih.gssfeer

is d

Bewaart

De tiassaeiers, die

de bepalingen in zake bagage en
BaaacKa houden, oaderviadea zeer nette
medewerking. De bepalingen tegen het vlietea hij nacht door Irak zijn intii-schen reeds
zich

aan

■

bedrijf

opgeheven, zoodat hij dan ook een dag op de
nieuwe route kon

latoopea.

ge van het overlijden van zijn vrouw, doch dat
alles weer in orde zou komen.

instructie daartoe hebben ontvangen Von

hel

■
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STELDE RUSLAND ESTLAND
GEEN ULTIMATUM?

HELSINSKI, 27 Sept.
In diplomatiek'
kringen alhier heef! United Press vernomen,
dat Sovjet-Rusland Estland geen fonncel ulti
inatum heeft gesteld, waarin het de controle
over de Estlandsthe eilanden «lacht* Wèl hebban de Russen verzocht die eilanden in tijd
van oorlog te kunnen gebruiken, Heze voorstellen zijn ln denzelfdjn vorm geformuleerd
als die. welke in het voorjaar aan Finland
—

werden gedaan met betrekking tot de Finsche
eilanden in de Finsche Coif. Zooals men wee!

Sep-,

H KG.

27

Deremhei
Maan
stemmlne

kalm

kaim

k3:m

—

Peper

de wijze voortgang vinden. Vernomen wordt,
lat verhooging van Ie Britsche kolenproductie
met ongeveer 22.1 miliiocn ion per jaar zeer

■

Volgens een uil Kopenhagen ontvangen be>
-

mijnwerker» Koutten bereid zijn In de mij-ten
af le dillen om to helpen dit doel te verwezenlijken, mits er een bevredigende regeling wordt
getroffen voor hot loon en .ion werktijd.
(l'nited Prest),

Thans 150
AMSTERDAM. 27 Sept.

Op Vrijdag 29 September
September zal Cor Kint wederom in het Sporl- Novembei
fondsenbad te Rotterdam een recordpoging Derember
Oci./Dec
—
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Tielsehe
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\oor
Dubbele bellefleurs f :i-«. Btsmarcken
r.roenten.
f 2.50-3 Mi. Citroenzuur f 4-11.50. goudreinetten va!
f 2-7. lemoenappeK f rs-io. notari-appels f 3-0 50,
PCterne H< appels I 3-3, pondnppel* f 2-4, Present v.
Hneeland f :i..">o-r, 50. PHncesae N'oOie- f vit. -ler
Rppela f 150-11. Transparant iln ('ronsels 1 :M(>.
mi.aCilepei rn I .1 s. l»eranmo;tcn I 25, lïeui r, Ca
piauntont f 7 12. Beurre Claireeait f 5 12. Beurrë
ile Mei-ode f 5 50-9. Heurró Hard* f 7 19. Beut-ré
l.ebrun f 9.MMO. Confci-enceperen f in 17. Dovennc
nu Comité f 11-21. Pop peperen f 2-4,50. Lea-ipoats
r n in. Nouveau PoHeatu f 3-6, Selgneni d'Ksperen
f M7. Soldnt (jilHiureur f 10 16 per 100 Kg
—

HAARLEM-MILITAIR ELFTAL.

HAARLEM.
»p.elt Haarlem
wedstrijd tegen
uit spelers uit

2ó Sept

—

Woensdi? ;avond

voor de tweede maai een iichteen militair elftal, samengesteld

Noordelijke vereenigmgen Het
militair elftal is sterker van samenstelling dan
de ecrsle maal: het /.iet er als volgt uit: HoltTei Wolde I Leeuwardenl.
'W.V' Vt,
kamp
Pienter 'Be Quicki. Kuiper iG.V.A.V.i. Hogenbirk 'Be Quick' De Groot (G.R.C.), Kooi
'Be Quick), v. d Linden (W.V.V.), Bleeker
l Helpman Kamminga iWolvenga'. Hoeksema
>.

instelling

met de toevoeg..tg ..ten liehoeve

van

In bepaalde gevallen kunnen ook consignatieivgeorin"smo'est\oorwaarden gedekt worden
Daarom' rent mot - ! echter voor

Officieele noteering
Nootmuskaat.

RUBBER.

rugsla.yd op

restati* van B. overging Bij onderzoek bleek, den. waarover in den vor gen oorlog vier jaar
B. de gelden niet aan de belasting had afgedragen, doch deze voor andere doeleinden
had gebruikt. Algemeen neemt men aan, dat dat he; verkavelen aangemoedigd zon
Worden
B. die een goed pensioen genoot en aller symen dat een half millioen jteroeelen meer in
pa:hie en vertrouwen bezat, de gelden heef: pacht uitgegeven zouden worden.
grinnikt om zijn eenigen zoon. die hem en
Intusacben hebben de parlementaire comz.m kortgeleden gestorven vrouw veel leed missies rapporten en statistieken ontvangen
over den omvang van den landbouw. Vernomen wordt, dat een deel van het extra bouwterrein voor den verbouw van granen en aardappelen zal worden bestemd.
Ken prettige tijding voor het oortogakabinet
was,teven.», 'lat do onderhandelingen tusschen
mijneigenaren en mijnwerkers op bevredigen-

da;

-

13%
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Dec-emiier

het kruispunt Dorpstraat-Rijksweg alhier de
53-jarige motorrijder A A. Broekhuizen uit
IJselmonde in botsing gekomen met een uit
de richting Rotterdam komenden personenauto, bestuurd door den heer J C Oosterwijk
uit Rotterdam Dc motorrijder is in ernstigen
toestand naar een der Rottcrdamsche ziekenhuizen overgebracht Het motorrijwiel is vernield

■

.:i

■

_
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men op een spoedige beslissing.
fei* dat he* iournaai een steeds

NOODLOTTIGE BOTSING.
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Officieele noteering
I.oco snoer Santos 17' et. Robusta fa g 16 et.

hoon;
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ien echter

■
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KOFFIE.
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aanmaningen, welke zij als een Vergissing beschouwden. Maar toen ook dwangbevelen volgden, ontstonti er een ware ..run" op
den heer 8.. die verklaarde,
dat de zaken
• •enigszins in d? war waren geraakt ten gevol-
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13.30 13 OS
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culieren en twee vertegenwoordigers
den
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CACAO.

th.111» echter onderhandeld over

een ander voorstel, dat de instelling van een

af van de «tappen, die de

h. 1.. M. zal nemen, en in afaracatiaa ttarrn
de A. IJ. A. hi t «enschi lijk heeft geacht baaidienst te staken.

-

BATAVIA. 27 Sept

100)

-

puinhoopen.'

haftig op de rookende

om

.

iR M

Hariii
Brn-sel 1100 neltal
Zwitserland

■
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■

Warschau
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ETWAREN.
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II :tn
opra No:.
AMSTERDAM. 27 Sept
FM S loco f 1 I 1 2. FM. IOCO f 14.
Struin. FM S loco flll 2. K M loco f 14.
—

Nclerl

Ten overvloede zij opgemerkt, dat de regeeringsmolestverzekei ing slechts kan worden gesloten voor Nederlandse he verzekerden en voor
Nederlandsch belang. Ten aanzien van de bepaling Nederlandsche verzekerde kan worden
opgemerkt, dat als zoodanig uitsluitend worden
best houwd Nederlanders. Nederlandsche vennon'schappen onder firma, waarvan de hoofdelijk aansprakelijke vennooten Nederlanders zijn
en verder Nederlandsche Naamlooze Vennoot
schappen. Als zood.tnig zullen slechts worden
beschouwd die vennootschappen, waarvan het
kapitaal geheel of nagenoeg geheel in Nederlandsche handen is.
Als Nederlandsch belang worden slechts beschouwd die goederen, welke Nederlandsi h
eigendom zijn en welke voor zoover het reizen
naar Nederland of Nederlandsche gebiedsdeelen buiten Kuropa betreft, hun eindbestemming In Nederland of in die gebiedsdeelen buiten Europa

hebben.

Zoogenaamde ui!voorgoed.-ren moeten eveneens Nederlandsch eigendom zijn.

RAAP
EN LIJNOLIE
AMSTERDAM. 27 Sept.

—- Raapolie vltemnd \<»>r
f 3.1 (vorige nnteerlng 33). Lijnolie vliegend vnnr rlrn kleinhandel 2fl 1 2 (:w>. id.
VOO» der. Kroollisndel 2.1 (2KI 2i I>e gronthnndel»
prijs «as nog niet door dc regeei Ing vaajaesteld

don kleinhandel

\.

Lijnolie vliegend gn>"t
ROTTERDAM, 2T Sept
liandel f 21. idom kleinhandel 2» 1 2.
—

—
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Meneer de Villiers, een goed Nederlander

—

Avondblad

—

Vierde Blad
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KUNST EN LETTEREN.
WAGNER-VEREENIGING.
Seizoen 1939-

Opnieuw Soldatenvisite

-71KIAI.S

reeds

Z_ gemaakt,

eerder

ligt het

in

REALIST EN ROMANTICUS.

1940.
hekendgeist
de bedoeling

Werken door Toon Kelder.

het nieuwe seizoen der Wagnervereenigmg te oi>enen op Donderdag 16 en Zaterdag 18 November as. met de beuie
voorstellingen van Mozart'a „Don GlO-vanni", onder muzikale leiding van Bruno Walter.

Ais voorjaarsop\oering 00 Donderdag
2.i en Zaterdag 2~> Mei 11)40 voor de leden
Staat Wagner's „Tnstan und Isolde" op
het programma in een nieuwe monteenr.g van Kmil Preetorius en in de vertolking door het volledige ensemble van
BayreuUt, waar het werk in den afgeloo|)en zomer voor ,ie eerate maal werd
opgevoerd, onder de muzikale leiding
van Virtor de Sabata met Gennaine LuMa en Ma.-; Lorcnz. in de titelrollen.
Voorts werken mede Margarrte Klose als
Brang&ne, .laro Proha-ka als Kurwena!
en Ludwig Hofmann ais Marke; de regie
Ten slotte zijn er ook voor dit seizoen

Een verhaal van
officier.

een aantal

moedig

■

een

buitengewone voorstellingen

geprojecteerd. Om. ligt het in de bedoeling, op Donderdag 1 en Zaterdag
ii Februari 1940 voor de eerste maal in
Nederland „Die Schweigsame Frau" van
■

..:

:

:

■

door het enscmole van de Opera te Zülezelfile gro,

■

M
■

V

..!

...

•!,

-

s

.

S
■

j

—

Ik heb vele dapjiere Kr.gelschen gezien.
■

denk nog wel eens
sneuvelen in den
adembeklemmend
de bestorming var.

i

■

I

I
■

aan dien officier, dien ik zag
Slag bij Colenso. Het was
wat die man presteerde bij
onze posities, fn de eerste

gelederen vocht hij

-

mee. zijn Tommies aan-

■

Boeren-eommandant nimmer heh zien doen. Tot

een kogel uit een van onze Tom-Toni! zijn rerhterbeen wegmaaide. Hij was ten doode opge-

■

•ie

verhou Hagen, de volgen- haar noo.lzake-

eind. Hij greep een stok en blééf zijn mannen
aanvuren. Ken Mauserkoge! in het voorhoofd

■

■

-

Den volgenden dag bij het afzoeken van het

deze tentoonstelling van verken door
w'

■

■

Tix>n Kelder bij E. J.

■

■

»

Familieportret.

■

kwam." z«i meneer De Viller*, ..cn als j? dat

Toon KcUlcr:

Wi=selingh en Co.

schreven:

Ar,

INDISCHE DANSKUNST.

ment zou geven tot de beschouwingen, die
reeds aan zijn kunst gewijd werden. Er wonen twee zielen in de borst van dezen schil-

•

'n dapper vijand. Geen naam.

Opvoering door Devi Dja's
Bali-Java-Theater te Haarlem.

■

■

■

■

■

■

-

■

■

'

kleuren).
■

-
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GEREF. SY NODE TE SNEEK.

GEESTELIJK LEVEN

-.

n

I
-

-

GROOTE KERK TE MAASSLUIS
BESTAAT 300 JAAR.

■

■

■

■

;

•

v.sn

■ ■
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-

■

MIDDELBURGSCHE SCHOUWBURG.
■

■

■
■

■

■

...

■

■

■

■

■

VOLKSVOORSTELLING „VAN
—

MUIZEN EN MENSCHEN”.

■

■

■

:

......
■

H- ■
!

kan ik

'

-

'

nade of kwast en daarmee basta. Aan
bier begin ik in geen geval, want dat
niet verantwoorden tegenover de mili■

.

■

INGEWIJD.
grootte en bouwtrant
In
gelijk aan de Nieuwe Noor-

■

.......

.

Mozartvereeniging.
Concert
Ned.
r>e
begin

.

■

derkerk van Amsterdam.

■'

.

worden gemaakt. Deze werkzaamheden werden
toen opgedragen aan den werkmeester Maerten
Gillesze van der Pijpen uit Dordrecht. Het

beeft

gefungeerd, op. Aan legaten werd totaal cusscènes met toespelingen op acrobaten, dan
■

DOOR DS. FENACOLIUS
9 OCT. 1639

•
«

.

»

■

De Groote Kerk le Maassluis.

te Amsterdam legateerde zijn halve vermogen
aan de school, zijnde totaal ƒ 42.175.72. Het

Gonre-achtig opgevat La een groepje van een
baadster met kind, contrasteerend van stand en
fonds voor den zesden hoogleeraar is thans proportie, üe andere naakten zijn aile slaande,
sterk ƒ 25.433.21. Het pensioenfonds heeft een op den rag geziene figuren, soms
mot de vroolijke noot eener roode draperie. Kelders vron-

..........

..

'

;n het

van dit jaar opgerichte Xe-

derlïndscne Mozar:vereeniging

concert geven op

za! haar eerste

Zaterdagavond 30 September

■

■

;•

vaster van vorm w.'t'd.

(Van onzen correspondent.)
Maandag. 9 OctoMAASSI.I'iS. .'7 Sept.
—

uit wiens keel nooit een grauw of een snauw
zou komen en die voorbestemd leek om latei
een gezin met tien kinderen te stichten om de
lasten daarvan blijmoedig en zonder klachten
te dragen. Ken prachtvent dus eigenlijk. „Zij
pie". volgens den Burgerif (ken Stand heel deftig Jan Willem van Zijpendaal geheefen, had
Dirk Pot tot zijn oppasser aangesteld, he'geep
wel wat voorbarig was. daar ..Zijpie" het nog
slechts tot korporaal had weten te brengen.

Hij had een eenigsxins plat geslagen neu*.
omdat hij vroeger aan boksen had gedaan en
verder een mond die. als hij lachte, zich nloo
de van het eene naar het andere oor. ..Zijpie'
was „de toffe Jongen van de compie. de
gt.»ote gangmaker, de algemeen erkende grapjas, die zich ook tegenover zijn meerderen
menig gljntje kon permitteeren. omdat men he;
van hem nu eenmaal ..gedaan" wilde zijn. Kei'
-

klein beetje over het paard getild zijn zulk
soort heerschappen over het algemeen wei n
toen hij dan ook met Dirk Pot in het Kielzog
de gemoedelijke huiskamer van de familie De
VlHlers binnen viel. vertelde zijn heele wezen
dat daar „Zijpie". de beroemde „Zijpie" binhad gehad en die best op een generaal durf-

Hij

constateerde dat de familie hier erg
knus woonde en ne-stelde zich zoo nonchalant

mogelijk in den loeren stoel van den heer des

huizes, om daarna de kamer eens wat nau

keuriger te monsteren

Als hit

iie;

vo<-t

>

Sei

Herv. Kerk (ook bekend onder den

naam
een advies van de hoogleeraren ingewonnen. Dezen slaagden er niet in een weg te
vinden, waarmee allen het eens waren. Het
college besloot unaniem geen voorstel bij de
synode in te dienen. Twee hoogleeraren adviseerden daartegen. Voor de instelling van een
cv. 6en katheder, werd een commissie benoemd
uit curatoren en hoogleeraren. die eveneens
aan het college van hoogleeraren een advies
vroeg. De hoogleeraren sielden voor, om te
zien naar een theoloog-classicus en het lectoraat op te heffen. Verschillende curatoren
achtten een tien hoogleeraar wenschelijk. maar
niet noodzakelijk. Curatoren besloten in meerderheid een voorstel ter zake te doen.
toren

vangen

ter

gelegenheid van dit derde

eeuw-

Kostbaar interieur.

en burgerlijke autoriteiten zijn u.lgenoodigd.
de officieele herdenking plaats heeft.

Sfi Stuurlieden en vissehers een verzoek deden
aan de Stalen van Holland en West-Friesland
om ter gedeeltelijke financiering van dit plan
over te gaan tot heffing van een belasting van
één stuwer op iedere aangevoerde ton visch
Nadat op dit verzoek een gunstige beschikking
was verkregen, werd In 1629 besloten tot den
bouw van de nieuwe kerk aan de zg. Schans.
Ten einde de vergunning voor dezen bouw
te verkrijgen, reisde de predikant Johannes
Fenacolius en een kerkmeester naar de Ambachtsvrouw en haar voogd Benlhuvzen Dezen autoriteiten weid medegedeeld, dat er
groote behoefte aan een nieuwe kerk bestond,
doch dat de middelen daartoe ontbraken. De
voor dat doel ingevoerde h?las:ing bracht veel
geld op en daarom wilde men nu reeds een
aanvang maken met het leggen van de funda
nienren om daarna de kerk te bouwen, die
even gioot en hetzelfde mo.lel zou kriigen als
de Nieuwe Noorderkerk te Amsterdnm. Ook
hiervoor werd vergunning verkregen en kon
op 6 .luli 1620 door Arent Lambrechtsz.. zoon
van den diaken I.ambrechr Frans, van beroep
metselaar, de eers'e steen worden gelegd.
Tusschen 1631 en 1*537 werden de werkzaam
i !en onderbroken. In October 1(137 echter kon

Op Zondag 9 October H 539 zag ds. Johannes
Fenacolius de kroon op zijn levenswerk gezet.

Eerst

toen kon

de volle aandacht besteed

arm.

In welks hand de koperen lessenaar met
bijbel rust. vermelding, benevens de koperen
gaskronen. Geleidelijk werden voorts versrhiliende bijzondere borden en fraai bewerkte banken en hekken aangebracht, terwijl later ook

bekende orgel werd gebouwd, dat vorig
grondig werd gerestaureerd en uitgebreid.
In de kerk liggen nog tal van mensrhen begraven. Gedurende het tyQVAK van lbitO
het

mar

—

werden vrij regelmatig graven in de kerk verhuurd, totdat de rogeering zulks in 1527 verbood, en toen dezer dagen een kelder voor Ie
nan te legden centrale verwarming (een geschenk ter gelegenheid van dit Jubileum) gemnakt werd. moesten vele stoffelijke resten

RECTORAAT THEOL. SCHOOL

TE APELDOORN.
Geels

APELDOORN, 27 Sept.

op.
—

Prof. .1. W. Geels,

heeft hedenmorgen het rectoraat van de theologische school te Apeldoorn
van de Chr. Geref. Kerk aan prof. J. J. van

aftredende

rector,

titoid: ..ftiiiip van Marnix. hoer van St. Alde-

Spreker gaf een levenseitteU van dezen
militairen calvinist uit den loden eeuw. Bij de

—

Comm. MacMillan overleden.

LONDEN, 27 Sept.
Uit Sunsburry Court
wordt het overlijden gemeld van commissioner
John McMillan. stafchef van het Leger der
worden opgeruimd.
Gedurende de drie eeuwen hebben 70 predi- rleils. Hij bereikte den leeftijd van 66 jaar. waarkanten de Groo"e Kerk gediend, met inbegrip
van hij er 51 in dienst van het Leger doorvan de drie pred kanten die thans werkzaam bracht In 19.16 werd hij door generaal Evan■ !'•<"' . I' ' .\-.ef v.,:, d. n -laf bevorderd
—

N cd. Herv. Kerk.

—

en W. Heer-

Beroepen te Melis-

sant (tocz.) A. v. d. End. cand. te Gouda.
Geref. Kerken.
Aangenomen
Oost- en West-Souburg Th. H. van Andel

naar

—

Prof. v. d. Schuit volgt prof.

beschouwing van de beteekenis van Aldegondc
voor dezen tijd. oordeelde spreker, dat er nu
eenzelfden strijd om dc vrijheid heerscht als
DS. L. VAN DIJK †
in de zestiet.de eeuw. Het extremisme van
GRONINGEN. 27 Sept
In den ouderdom de revolutie In het fascisme en communisme
van 61 jaar is alhier overleden ds L. van Dijk. noemde hij een bedreiging voor onze duur gepredikant bij de Ned
Herv. gemeente van kochte vrijheid. De beginselen, die Aldegondc
L'itwicrda. De overledene werd geboren in beleed, moeten volgens hem ook nu in staat
1877 en werd in 1904 candidaat in Zuid-Holen kerk gehandhaafd worden.

land om 21 Mei 1905 het predikambt te aanvaarden te Nie/.ijl. In 1908 vertrok hij naar
Klooster-Ter Apel. om in 1910 te Nuis zijn
intrede te doen Deze standplaats verwisselde
hij 4 Sept 1932 met zijn laatste gemeente.

dam. N Biandsma te Wildervank

KERKELIJK BEROEPINGSWERK.
Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Vlissingen <als hulpprcd.), G. Colenbrander. cand. te
W'intcrsw.jk
Aangenomen naar Srhaarsbergen. J H W'essel le Burum
G e r e f Kerken
Beroepe.i te Arnhem
'als hulpprcd
L. Zielhuis. cand te Hattem.
te .lootdorp. H J Banga. cand. en hulppred
te Zeist drietal te Westbroek. H J Banga
cand er. hulpprcd te Zeist. A I. Krijtenburg.
cand. te Sneek en J C. Seeger. cand en hulppred te Almelo
Chr. Geref Kerk Tweetal te Werken>.

te St.

Geref. Gemeenten.
Bedankt voor
Middelharnis J. D. Barth te Dordrecht.
—

DS.
G. BOERSMA 80 JAAR.
SILVOLDE, 27

Heden viert ds. G.
bij de Ned. Herv. gem.
van Siivilde. zijn SOsten verjaardag. Gerrit
Boersma werd 27 Sopt. 1539 te Buitenpost geboren en ontving zijn opleiding
aan het Chr.
gymnasium :e Doetinchem, waarna hij aan de
RU te Utrecht theologie studeerde. In IS9O
candidaat geworden in Zuid-Holland, deed
hij
6 Juli van dat jaar zijn intrede in zijn eerste
gemeen-e Heemse. Hier nam hij het initiatief
tot het in cultuur brengen van woesten grond,
waarvan hij mooie resultaten zien mocßt. In
1803 vertrok de nu 80-jarige naar Haskerdijken.
om in 1806 te Hollandschveld zijn intrede te
doen. Krachtig heeft ds. Boersma ir deze ge-

,o rs,n

*

*

meente

*>

Sept.
l' ,eflikant

gewerkt

—

aan de omzetting van ruwe

volksgewoonten. Hij stichtte er een
Herv.
school en riep de gemeente Klim in het leven.
Ook «a- hij litl van de gezondheidscommissie,

praescs van het classicaal bestuur van Meppel

en droeg hij er den bijnaam van ..Hervormer
van Hollandsrheveld". In 1903 vertrok ds.
Boersma naar Goes. om 5 Dcc 1909 door zijn
broer. ds. Boersma van Harten, in zijn tegenwoordige gemeente te worden bevestigd.
Ds. Boersma is praeior van den ring Doetinchem. De krasse grijsaard heeft al 49 dienstjaren.

en Reeders

houden nauw contacte
HET DOEL IS:
een voor alle

—

betrokken

par-

beschikken

heeft. Daarom is de bepaling gemaakt,
dat een reeder. die zijn schip
wil zenden van de eene buitenlandsche haven
naar de andere buitenlandsche haven
men
begrijpt, dat in die vaart momenteel ho i be—

aan
langrijke winstmarges mogelijk zijn
het bureau „Zeescheepvaart" hiervoor
toestemming moet vragen. Heef: de reeder die
toestemming gekregen, dan moet hij zich nog
verplichten om op eerste aanvrage zijn schip

Moeilijke positie van het
land door groot verede-

lingsverkeer.

NOORDSCHE STATEN BESPREKEN
HUN HANDEL.

regeentig

\

\

overeenkomsten

*

.

baseerende

wenschelijk.

■

—

■

■

-
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waarvan Duitsehland. Bohemen en Moravië.
Polen. Frankrijk en Groot-Brittannië deel uitmaken, zal van kracht blijven Voor rubber
en tin zijn de quota sterk verhoogd maar geen

enkel aan de restricties deelnemend land heeft

i

••

■

■

Casco-verzekering.

■

„Redelijk” peil.
—
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Manen heh-
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waarschijnlijk

Wat de officieele regeerings-1 overeenkomsten aangaat, zooals die betreffende suiker, thee. tin en rubber, is een handhaving der
schema's niet alleen waarschijnlijk, maar ook
wenschelijk
Geen enkele van deze overeenkomsten bevat een clausule, die den restrictieautoriteiten zou beletten, de quota te verhoogen
tot niveaus, die vrijwel volledig vrije productie zouden mogelijk maken Tijdens de hoogconjunctuur in 1937 werden de quota
voor
rubber en tin tot deze niveau s verhoogd
Zelfs indien vrije productie onder deze
schema's zou worden toegestaan, zou de handhaving der overeenkomsten van belang
zijn.
daar zij de controle-commissies in staat zou
stellen, onnoodige concurrentie in perioden
van afgenomen vraag te voorkomen.

rl'krlijkheiil.
■

/•'UI

'

tot dusver gebruik gemaakt van zijn recht, om
in verband met den oorlogstoestand uit de
restrictie te treden
Men moet hieruit niet afleiden, dat alle

restrictieschema's tijdens den gcheelen duur
van den oorlog zullen blijven werken. Tav
enkele particuliere schema s. zooals het koperen loodkartel. en waarschijnlijk ook het stikstof- en staalkartel. is een ontbinding vroeg of

■

on*

<

iiiijki

I

»

CANADEESCHE METAALEXPORT
ONDER

■

I

■

CONTRÔLE.

oorlogs-

naar

■

.

Rijksbureau „Zeescheepvaart”.
V Tl' is zoowel door de retreeiini; al» door de

reederv een in»tnnlie in het leien geeont.iet
roepen, die in voortilurend
niet
elkander vta.m. O, reseeriiu; richtte te dien

is

ereenieing in het

altban» voor
d«* \ederland»elie reseerini:
zélf de belangrijkste.
de graanvaart
—

—

i ■

'

'/
■■

.

■

'

■■

■.

■

'

...

I

Tonnage en vrachten.
nu verder 'te graanvaart
de regeering treedt niet alken op als opdrachtgever, doch ook als ontvanger De meeste
graanimporteurs vree zen. dat hun zeilende lacontrabande
beding aangehouden en als
schouwd zal worden. Wordt de lading nu aan
de regeering geconsigneerd, dan kan niet meer
van contrabande gesproken worden.
tv ƒAT

aangaat

—

-

overbodig,
aandeelhouders omtrent
deze belangen in te lichten. Vroegere
spaarzame uitingen getuigden reeds
van ..groote onzekerheid over de toekomst van eenige dier deelnemingen
Men

willen
land

nu iocli op zijn minst wel eens
vernemen, hoeveel in het buitengeïnvesteerd zit. welk deel daarvan he

zou

■

■

'~,•-<

1

stond Zwitserland voor het feit. dat
met ingang van 1917 de vrijheid van de regeering om te handelen voortdurend door twee
buitenlandsche controle-instanties beperkt en
belemmerd werd
Wat zich in die jaren heeft afgespeeld was
zoo onaangenaam, dat het in Zwitserland groot
opzien baarde, toen kort na het uitbreken van
de vijandelijkheden tusschen Duitsehland en dc
Westelijke mogendheden uit Parijs stemmen
werden vernomen, die melding maakten van
een nieuwe Fransch-Engclsche contröle-orgavoor
het Zw ïtsersche economische
tusatic
leven.

Bondsraad hoeft
onmiddellijk
te verataan gehierop
geven, dat hij onder «een enkele
voorwaarde voornemens is een
nieuwe editie van de S.S.S. te dulden
en dat Zwitserland integendeel vastbesloten is. om de noodzakelijke
controle ter verzekering van de economische neutraliteit zeß uit te oefenen en dat tot dit doel m-. uit- en
doorvoer van alle goederen aan een
streng toezicht zullen worden nnderworpen. lieden. 22 September,
heeft de Rondsraad de beslissing genomen, die ten grondslag zal liggen
aan alle verdere maatregelen, die ter
verzekering van de
economische
neutraliteit
zullen
uitgevaardigd
worden.
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ranties biedt voor een betrouwbaar toezicht.
Bovendien bedreigen zeer strenge straffen diegenen, die inbreuk maken op de eontróle van

in- of uitvoer.

I

Duitsche verlangens. I

geruimen ti.<d voor den aanvang van
oorlogstoestand heeft de Zwitsersche
alle buurstaten besprekingen
regeering met
gevoerd
over de wedorzijdsche economische
betrekkingen en speciaal over het handhaven
van het transport in geval van oorlog. Op het
oogenblik worden, met het doel de voor de
landsbehoeften noodzakelijke invoeren te ga-
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Het is vel zeker, dat niet alleen gro o
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randeren en den Zwitserschen export zooveel
mogeliik op de oude wijze te handhaven, in
Bern onderhandelingen zoowel met Duitsch-
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de marges ruimer geworden, deels door
een grootere spanning fll»sehett
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Zoo

thans zoo snel mogelijk zal plaats vinden.
Het jaal dus thans om een door den wil

EEN'

enkel aspect van het jongste
verslag van P. de Gruyter & Zoon
hebben wij reeds belicht in onzen
beursreflex van Maandagavond 11.
Twee punten treden het meest op
den voorgrond: het sterk toegenomen
winstcijfer en het volkomen Stilzwijgen
over de deelnemingen-belangen.
Deze laatste staan te l>oek met meer
dan ƒ 4 millioen. M.a.w. van het kapitaal van De Gruyter steekt meer dan
1/3 in onderhoorige belangen. Ook
onder de huidige omstandigheden acht
het bestuur het blijkbaar nog steeds
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Kriegswirtschaftliche Syndikate" bij de uitvoering van den eontróle Deze syndicaten zijn
namelijk de door den Staat gelaste organisaties
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Investeeringen.
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Papier Van
Koninklijke

Natuurlijk kwam Duitsehland ook onmiddellijk op het tooneel en wist het oprichten
van tegencontröie dc Treuhand-Gesellschaft

Het ii% primaire dividend op de in rang
Hierdoor is
eerstkomende prefs werd over het afgeloopen zijn en zullen worden ingesteld
6
boekjaar, na afschrijvingen, ca.
maal (drie de rechtsbasis gelegd voor alle verdere maatvoorafgaande jaren ca. ,'!.7 maalt verdiend. De regelen, die voor de verzekering van de bena dit dividend resteerendê winst dekte dus
hoeftebevrediging van het land en voor de
ca. 5 maal (drie voorgaande jaren ca. 2.7
maal) het bedrag, benoodigd voor het primaire bescherming van de neutraliteit op economisch
gebied genomen zullen worden
dividend op de in rang dan volgende winstdeetende prefs.
De controle op den invoer en uitvoer is zoo
De beide soorten prefs hebben beursnotecgeorganiseerd dat het departement van Ecoring. in tegenstelling tot de gewone aandeelen.
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do voorziening in de behoeften van

Dit brengt mee. dat Zwitserland eenerzijds
sterk aangewezen is op den invoer van grondstoffen en van halffabrikaten uit de thans

GRUYTER & ZOON BEHAALT
P. DEGUNSTIGE
RESULTATEN.
Positie

KOtJItSt-JX.

worden

.economische neutraliteit' feitelijk
eerst allengs is ontstaan, heeft de ontwikkeling in Zwitserland vormen aangenomen, die
bij alle economische kringen in dat land nog

'

.....

wederom

begrip

staat, die zich op het z.g. veredelingsverkecr
toegelegd heeft.

schade en verliezen door een dergelijke hulp
zouden kunnen worden voorkomen

I

op

—

in pijnüike herinnering zijn. In 't jaar 1917 is
Zwitserland door de Entente nl de z g
..S.S.S.". de Société Suisse de Surveillance
opgedrongen welk' vrijwel gelijk stond met

eenig ander

zou vergemakkelijken.
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volmachten,

deze

eeonomisrh gebied «el bijzonder moeilijk,
want Zwitserland is in sterkere male dan

vredeseconomie ten zeerste
De ervaring van 1919
tot 1922 toont voldoende aan. welke enorme

■

het peil van 24 Augustus, doel', voor het meerendeel is de koers beneden dat niveau en voor
m hillende :elfs aanzienlijk beneden dat

r

Voor Zwitserland 7ijn dc verhoudingen op

De grootste beteekeius van de handhaving
der bestaande restrictieschema s is echter
hierin gelegen, dat zij den overgang van

'

gebruikt, hetzij, dat

i»

Natuurlijk is het niet de bedoeling van dit
verbod geweest, om den goederenexport, die
voor Zwitserland met zijn huidige bevolkingsdichtheid in één woord een levensnoodzaak is
blijvend te staken.
Integendeel, de uitvoer
moet zoover zulks slechts mogelijk is. op peil
gehouden worden en in de laatste dagen wordt
dan ook voor de behandeling van aanvragen
voor toestemming tot uitvoer reeds een beeenvoudigere en snellere methode
lai.grijk
toegepast. Voor export naar landen met vrij
zooals Nederland. Zweden
betalingsverkeer
enz . die aan den handel met Zwitserland geen
bijzondere moeilijkheden in den weg leggen,
/uilen uitvoerlicenties wel steeds en zonder
beperking worden verleend.
Op hetzelfde moment, waarop de kanonnen
zijn losgebrand, is tusschen Duitsehland en de
Westeiijke machten ook een verbitterde economische oorlog aangevangen, die er onmiddellijk toe geleid heeft, dat een scherpe polemiek tusschen de beide partijen over de rechten en plichten der neutrale staten in dezen
eennomischen oorlog is ontstaan. Deze polemiek heeft als cenig goed punt. dat het den
neutralen reeds thans volkomen duidelijk geworden is. hoe moeilijk de verdediging van de
neutraliteit op economisch gebied van het
begin af aan zal zijn. Het gaat er voor
de neutralen toch geenszins alleen om te vermijden, dat zij in den oorlog gewikkeld worden Bijna even belangrijk en van direct practische beteekenis is voor de regeeringen van
de neutrale st ten de voorziening in de behoeften van de bevolking aan alle noodzakelijke goederen en het in stand houden van hel
bcdriifsicven. waarbij in vele gevallen de nadruk valt op de exportindustrie
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worden

teele Koersen vergelijkt niet die van 24 Augustus, toen in OHM land di voormobi! isat ie u t ril
afgekondigd, blijkt, dol er run de oorloyshausse, die in het begin van September optrad,
slechts weinig meer is overgebleven. Wel is
waar noteeren nog wel enkele fondsen boven

Vastbesloten.

bij wiizo van voorzorg oen algeheel
uitvoert erhod voor alle goederen af-

vraag naar industrieele grondstoffen geleid,
die zich
naarmate de oorlog langer duurt
verder zal voortzetten Onder deze omstandigheden is productiebeperking in zekere gevallen reeds overbodig geworden en het zal spoedig blijken, dat de restrictie ia de meeste andere gevallen onnoodig is Niettemin is nog
geen enkel restrictieschema opgeheven, aldus
schrijft de ..Times'' Zelfs de suikerconventie,

■

men vierde voonèémsu SederlandJ\l>n:.\
Itht fondsen aan onze heurs, de momen-

I

uitgevoerd.

Bondsraad vèrreikende volmachten

Het uitbreken der vijandelijkheden heeft tot
een aanzienlijke stijging van de internationale

■

••

■
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belanghebbenden ten nauwste raakt.

24 Augustus.

zij in Zwitserland worden geconsumeerd, hetzij, dat zij daar verder verwerkt worden tot
fabrikaten en als zoodanig
zooals ook met
de exportstructuur van het Zw 'ïtsersche be-

drijfsleven overeenkomt

oorlogstijd.
Handhaving der regeerings-

eaa weinig betniig /ijn VOOf de
ederlamKehe
racfctl .1.111111 nat seh.ip pijen.

,'enniitrkt

Zoo kan het standpunt der regiering weergegeven worden ten aanzien van den aanvoer
in Nederland, een kwestie, die tienduizenden

in Zwitserland

DE VERDWENEN HAUSSE.

—

Restrictieschema's in

Men begrijpt, d.it Dager deze onisl.Éinli^h,dm de noteeringen \an de Lonilrnscfte ftadk<

Beursreflexen.

Het meerendeel der fondsen
noteert thans lager dan op

de eindproducten, die uit die geïmporteerde
grondstoffen
en halffabrikaten vervaardigd
zijn. Ten einde het Zwitsersche economische
leven in stand te houden en zijn bevolking te
kunnen
voeden.
moet Zwitserland aan de
beide vijandelijke groepen kunnen garandeeren, dat de geïmporteerde goederen inderdaad

afhankelijkheid van het land. Zich
■■■

vrij

~

de

voor

Vierde Blad.
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GEENNIEUWE „S.S.S."
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zoo spoedig mogelijk

Avondblad

Regeering zal zelf economische
neutraliteit waarborgen.

BRUSSEL. 27 Sept 'Per iet.)
Hoewel
nog geen bevestiging is verkregen, dat een
Fransch- Belgische overeenkomst zou znn onder teekend. wordt te Brussel verwacht, dat
een aceoord zal worden bereikt op de volgende
basis: Frankrijk zou aan België jaarlijks 6 millioen ton ijzererts leveren, terwijl België aan
Frankrijk 4 millioen steenkool zou verkoopen
België zou echter de verplichting dienen aan
te gaan
dat zijn
metallurgische productie
hoofdzakelijk voor eigen gebruik zal worden
aangewend en dat het surplus in hoofdzaak
naar Engeland zal worden verkocht

■

streeft er naar. den
aanvoer van voor Nederland benoodigde levensmiddelen en producten gaande te houden op zoodanige
wijze, dat niet door buitensporig
hooge vrachten het prijspeil hier te
hinde op ongewenschtc en nnnnodige
wijze opgejaagd wordt.
1 \L regeering

FRANSCHE-BELGISCH
ACCOORDV
Ruil van Fransch ijzererts tegen
Belgische steenkool.

tijen redelijk vrachtenpeil.
WILDE VAART NIET
ZOO „WILD" MEER.

—

ZWITSERLAND HOUDT HEFT
IN EIGEN HAND.

BUITENLAND.

ERWACHT.

Regeering
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Woensdag 27 September 1939

10

■

■

■

doch hier vielen de koersverliezen, in tegenstelling tot dc eerste lijst, in het niet bij de
<i .iistrn der ovei ige fondsen
Ook in detc
tweede lijst wordt dr rij neer geopend met

;0,f%

Scheepvaart L'nie. die op 11 September tJmM.
24 Augustus een koerswinst van 4J).T7c van
het aanvangsniveau boekte, terwijl \rd. Gist
en Spiritus het veertiende fonds vormt, dat op
dien ilatinn nog een kleinigheid boven het
niveau van 24 Augustus noteerde. Centrale
Suiker. Ucli Mij. A.K.I
Amem en \cd. Gist,
die op 11 September nllc hooger in koers sluitden émtn op Jt Augustus, lijn echter thans daar
weer beneden gcl.-ojncu. Van dc sterk in koers
gesiepen fondsen i.< thans weer ren belangrijk
..

koersniveeu der umndeelen, die op t SeptemtH r
reeds laffer don op 24 AufZUttUS noteerden,
sindsdien nog nnnnierlcHjß verder is ingezakt.

HET RUBBERPERSPECTIEF.
In een beschouwing over rubberaandeelen
en de rubbervooruitzichten schrijft de ..Financial Times", dat de loco-noteeting voor ruwe
rubber haar juiste niveau nog moet vinden
Een week geleden was de noteering 9*4 d. per
1b tegen 83 d. voor het uitbreken van den ooi «

log. Hoewel de ramingen uiteenloopen. verwacht men. dat de prijs zich ten slotte zal
bewegen tusschen 9 en 10,2 d. per lb. Hoewel
men sterk op gissingen moet afgaan, aldus genoemd blad, schijnt men te mogen verwachten,
dat de produceerende maatschappijen uiteindelijk m een betere positie zullen verkeeren dan
b.v. een maand geleden. Er wordt meer rubber
geproduceerd, zoodat de productiekosten een
van meer dan (SC millioen Zwitsersche francs
dalende neiging vertoonen. hoewel de kosten
staat
anderzijds eenigszins oploopen door de hoogere
Naar verluidt dringt Duitsehland vrachtprijzen. Bestond er geen vrees voor hooaan op het verleencn van bepaalde gere belastingen, dan zouden dc Engelsche
rubberaandeelen ongetwijfeld levendiger verhandeld worden. Redelijkerwijze mag worden
aangenomen, dat rubber een verdere verbeterlc ZwitSCrsCnC ox port lldflr L)n itscnring zal vertoonen en dat in zulk een geval
land geconcentreerd zal worden op ook de aandeelen hiervan den invloed zullen

momentcel eveneens onderhandelingen plaats
Een zeer moeilijk verloop hebben de besprekingen met Duitsehland. Het betalingsverkeer
met dit land dat eerst kort geleden, nl. op
5 Juli opnieuw geregeld werd. wordt door den
oorlog voor buitengewone moeilijkheden geplaatst, vooral omdat op de clearingrekening
reeds thans een saldo ten laste van Duitsehland

die goederen, waaraan Duitsehland
dringend behocite heeft.

Dit is een wensch. die Duitsehland reeds bij
vroegere clearmg-ondcrhandelingen had geuit,
doch die van Zwitsersche zijde niet werd ingewilligd
Wat de tegenwoordige besprekingen
betreft kan slechts gezegd worden, dat Zwitserland op verzoeken om nieuw crediet niet
zal ingaan en integendeel een zoo snel mogelijke aflossing van den clearingachtcrstand zal
verlangen.

(Nadruk

verboden

!

ondervinden.

SÄCHSISCHE

ZELLWOLLE A.G.

BERLIJN, 27 Sept. (Per tel.»
De algemeens
vergadering van de Sactosischc Zellwolle A.G.
;e Pianen. heeft besloten, over 1938 een d i v iden van •"> pO t. uit te keeren. Dit is de
—

keert.
In liet jaarverslag wordt medegedeeld, dat
onder de huidige omstandigheden venvaeh'
kan vroren, dat de gemiddelde productie op het
oude peil gehandhaafd zal kunnen worden.

