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EXTRA DUITSCH WEERMACHTBERICHT.

DUBBELE SLAG van

Brjansk

en

Wjasma

thans geëindigd.
Legergroep van maarschalk
Timosjenko vernietigd.
woonde de c.nidillo niet zijn gemalin
een défilé van zijn lijfwacht bij.
Generaal Franco met zijn gemalin op
de eeretribune.

logsstrnctuur
krachten.

Tien schepen uit konvooi
tot zinken gebracht.

zwaar.

UIT HET HOOFDKWARTIER VAN ten. In ren taaien aanval, welke verDEN FÜHRER, 18 Oct (D.N.8.)
scheidene dagen duurde, hebben de
Het opperbevel van de weermacht onderzeeërs tien vijandelijke koopvaardüschcpen, waaronder drie volmaakt bekend:
—

•

De aanvalsopcraties in het Oosten geladen tankbooten, van te zamen
verloopen volgens de gestelde plan- 60.000 b.r.t. tot zinken gebracht. In
een des naehls gevoerden strijd tegen
*„
,
- r
•
nen. .
t
de strijdkrachten, die het konvooi
Gevechtsvliegtuigen
bombardeerescorteerden, wérden twee vijandeden overdag de havenwerken van lijke
torprdojagrrs tot zinken geMoermansk en belangrijke militaire bracht.
inrichtingen in en om Moskou. Ook
Voor Gibraltar heeft een Duitsche
vannacht waren luchtaanvallen ge- duikboot een vijandelijk patrouillericht op Moskou alsmede op ravitail- vaartuig tot zinken gebracht Geleeringsinrichtingen te Leningrad.
vechtsvliegtuigen bombardeerden aan
"

-

■

,

WAARHEEN IS SOVJETREGEERING?
Samara als nieuwe
zetel genoemd.
Exchange
BERN*. 18 Oct (D. K. B.).
Telegraph meldt uit Londen, dat de
Britsche ambassadeur in Moskou zich
naar den nieuwen zetel der Sovjet-regeering, welke waarschijnlijk in Koejoisjef
(Samara) zal worden gevestigd, zal begeven. Andere bestuurscentra worden te
Kazan en Swerdlofsk ingericht.
De commissaris voor Buitenlandsche
Zaken der Sovjet-Unie, Molotof, en de
voorzitter van den oppérsten raad der
Sovjet-Unie, Kalinin, hebben, naar de
..Daily Express" meldt Moskou per vlieg—

tuig verlaten.

Het Amerikaansche ministerie
van
Buitenlandsohe Zaken heeft Vrijdag officieel toegegeven, dat de ambassadeur
der Vereenigde Staten te Moskou, Steinhardt, te zamen met andere leden van
het diplomatieke corps uit Moskou vertrokken is. Slechts vijf leden van het
personeel der ambassade zijn voorloopig
achtergebleven. Als nieuwe verblijfplaats
ran Steinhardt werd uitsluitend genoemd:
„een stad ten Oosten van Moskou".
Aan den anderen kant meldt de correspondent van het Spaansche blad „A.
B. C." te Londen, dat thans definitief
wordt bevestigd, dat het geheele diplomatieke corps naar Kazan is vertrokken.
Ook het grootste deel van de bolsjewistische ambtenaren heeft Moskou verlaten, met het lijk van Lenin.
(Kazan ligt ruw gemeten op ongeveer
700 km ten Oosten van Moskou, aan de
rivier de Wolga, terwijl Koebjbisjef (Samara) weer ongeveer 300 km ten Zuiden daarvan is gelegen, aan het punt,
waar de Samara in de Wolga stroomt.
.Swerdlofsk ligt ter hoogte van Kazan
achter den Oeral).

»

.

de Engelsche Zuidoostkust verscheide havenwerken en
brachten' een
koopvaardijschip van 4.000 brt tot
zinken.
betreden
van het blokkade-gebied
De
vijand
vloog niet naar het
door Duitsche duikbooten aangeval- Rijksgebied.
Zooals
in een extra-bericht bekend gemaakt is, is een van NoordAmerika naar Engeland varend
krachtig beschermd konvooi bij het

Het incident met
de „Kearny".
45.000

FINSCHE OORLOGSBUIT.

Tot begin October
gevangenen gemaakt.

HELSINKI. 18 Oct. (D.N.8.)
Over
den door de Finsche troepen behaalden
buit en de Finsche wapensuccessen is
het volgende officieeie bericht gepubliceerd:
Tot en met 1 October is de volgende
buit geteld: 51.000 geweren. 2500 snelvuurgeweren,
1500 mitrailleurs, meer
dan duizend granaatwerpers, 1040 stukken geschut. Behalve ó> wapens zijn
groote
hoeveelheden munitie buitgemaakt: 30 millioen geweerpatronen,
honderdduizenden granaten voor kanonnen en granaatwerpers, alsmede handgranaten. Het aantal vernietigde of onbruikbaar gemaakte auto's is tot meer
dan 700, dat der gepantserde auto's tot
120 gestegen. Verder werden ongeveer
400 tractors en .meer dan 2000 vrachtwagens buitgemaakt Het aantal buitgemaakte paarden bedraagt meer dan
12.500. Een deel hiervan is ter beschikking gesteld van de terugkeerende bevolking van Karelic, terwijl een ander
deel ter beschikking is gesteld voor het
aanvullen van de legervoorraden.
Finsche jagers en de luchtdoelartillerie hebben in de periode van 25 Juni tot
16 October 171 bommenwerpers. 395 jagers, 29 verkennings- en andere vliegtuigen. 5 verkenningsballons, vier versperringsballons, in totaal dus 604 vliegtuigen en ballons neergeschoten. Bovendien werden 27 vliegtuigen en 8 versperringsballons
Bevolking helpt mee.
buitgemaakt, zoodat het
totale
stijgt
aantal
tot 639. In deze cijfers
(D.
IS
Oct
N. B.).
BERLIJN,
Sedert den intocht van de eerste Duitsche zijn niet begrepen de in luchtgevechten
en Roemeensche troepen in Odessa is of door de luchtdoelartillerie beschadigsiet straatbeeld van de havenstad, naar de en de op vliegvelden vernielde vlieghet D. N. B. verneemt, volkomen veran- tuigen.
Tot begin October werden in totaal
derd. Waar eenige dagen geleden nog
45.000 gevangenen gemaakt, onder wie
barricades
stonden,
bolsjewistische
zijn
thans opruimingstroepen aan het werk een aanzienlijk aantal • gewonden, die
zich in hospitalen bevinden. Diegenen,
om de vele met ijzeren stangen vastgemaakte zandzakken en steenen uit den die arbeid kunnen verrichten, zijn zonder uitzondering aan het werk gezet.
weg te ruimen. De inwoners hebben zich
De Finsche rijksberichtendienst deelt
hiervoor ter beschikking gesteld om zoo mede: Tijdens
de laatste 48 uren hebben
snel mogelijk de sporen van den oorlog onze luchtstrijdkrachten
den Moermanskuit den w-eg te ruimen. Op de straten
spoorweg weer op verscheiden plaatsen
en pleinen drommen de mannen
en gebombardeerd en op' den spoordijk, alsvrouwen samen, die de. Duitsche en mede op twee transporttreinen
voltrefRoemeensche soldaten toewuiven en hun fers geplaatst. Door
mitrailleurvuur
hun vreugde over de bevrijding laten
werden drie locomotieven onbruikbaar
merken.
gemaakt. Verder werd een auto, voorDuitscïre pioniers hebben in den tijd zien van mitrailleurs voor den
van 24 September tot 17 October in een weer, in brand geschoten. Ten luchtafZuidwesvoor-sector van het Oostelijke front bij- ten van Suursaari werden twee motorna 17.000 mijnen der bolsjewisten opge- torpedobooten in Irand geschoten.
Onruimd, zoo wordt van militaire zijde aan ze jachtvliegtuigen hebben een
vijandehet D. N. B. medegedeeld. Ter verster- lijken jager en onze luchtafweer evenking van hun mijnversperringen had- eens een jager neergeschoten
den de bolsjewisten bovendien in dit
strijdgebied talrijke vliegtuigbommen en
Censuur in Thailand.
artilleriegranaten neergelegd.
SJANGHAI. 18 Oct. (D.N.8.)
Zoo hebben de pioniers o.a. 120 vliegHet
tuigbommen van verschillend kaliber, 34 Thailandsche ministerie voor de Pers
zoemijnen. 921 kg munitie en 'Jfi olie- heeft, naar de te Bangkok verschijnende
..Pramuanwan" meldt, een politiecenbrandbommen opgeruimd.
suur op alle- buitcnlandsche telegrafische berichtendiensten ingesteld. Opnein Washington.
men en publiceeren van telegrafische beBERLIJN, 18 Oct. (D.N.8.)
De Lon- richten blijven dientengevolge uitsluitend
densche nieuwsdienst meldt, dat Harri- aan het hoofdbestuur der
Posterijen
man in Washington is aangekomen.
;
,
voorbehouden.
—

OPRUIMINGSWERK IN
ODESSA.

—

—

Harriman

—

.

HULL EN WELLES IN
CONFERENTIE MET
JAPANSCHEN GEZANT.
Betrekkingen Tokio
Washington besproken

—

ITALIAANSCH
WEERMACHTBERICHT.

WASHINGTON. 18 Oct iD.N.B).
Naar het Amerikaansche ministerie van
Buiteniandsche Zaken heeft medegedeeld, hadden de minister van Buitenlandsche Zaken. Huil. en onder-staatssecretaris Welles gisteren laat in den
avond een vrij lang onderhoud met den
Japanschen gezant Wagasoeki, over de
betrekkingen van de V.S. met Japan.
Omtrent de bespreking van Wagasoeki met Sumner Welles werd. naar United Press meldt, te Tokio verklaard, dat
dit onderhoud in volledige verstandhouding met den nieuwen minister-president Tojo heeft plaats gevonden. In Tokio werd het bericht owcr Wagasoekt's
bezoek bij het Amerikaansche ministerie
van Buitenlandschc Zaken met een zeker scepticisme opgenomen.
Nadat het Amerikaansche ministérie van Marine eerst had geweigerd
commentaar te leveren op de berichten,
volgens welke de Amerikaansche schepen opdracht zouden hebben gekregen
de .lapansche en Chineesche wateren te
verlaten, ls Vrijdag in den loop van den
uitgegeven, zoo
mklriag
meldt 'D.N.B. Deze verklaring hield in
dat enkele Amerikaansehe koopvaarders
opdracht hebben gekregen havens aan
te doen om instructies over hun reis in
ontvangst te nemen. Het is misplaatst te
veronderstellen, dat zij het gebruikelijke
verkeer niet zouden voortzetten. Sederi
eenigen. tijd staan de bewegingen van
Amerikaansche koopvaardijschepen onder eontröle.
Hun instructies worden
van tijd tot tijd gewijzigd. Er schuilt in
deze methode niets ongewoons.
—

Gok 2 torpedojagers vernietigd.

•

de bolsjewisten

schut en ander materiaal, dat op
deze w ijze in handen der Duitsche
troepen is gevallen, is niet te overzien.

Berlijn vijst op samenvallen
met debatten in den Senaat.
BERLÏJN. 18 Oct (A.N.P.).
In
Berlijn geeft men geen commentaar op
—

de van Amerikaansche zijde •gemelde z.g.

torpedocring van den torpedojager ..Kearny", daar tot op dit oogenblik authentieke berichten over de werkelijke toedracht niet beschikbaar zijn. Toch gelooft men in politieke kringen alhier,

dat het'niet oninteressant is te wijzen
op het feit. dat een dergelijk bericht uitgegeven wordt op het oogenblik, dat de
debatten in den Senaat worden gehouden over wijziging der neutraliteitswet
Zonder op de toedracht als zoodanig in
te gaan, gelooft men te kunnen constateeren, dat het incident met den torpedojager Roosevelt en zijn raadgevers gelegen kwam om het gewenschte s*emmenresultaat tot wijziging der neutraliteitswet te veroorzaken.
In Duitsche politieke kringen wijst
men er bovendien op. dat hei thema „incident" ais een roode draad loopt door
de officieeie en
officieuze berichten
der Amerikaansche politiek. De psiitiek
der Vereenigde Staten, zoo verklaart
men te dien opzichte,
hunkert gewoon
naar een dergelijk incident om de oorlogspsychose aan te wakkeren of zekere
acties der Amerikaansche politiek te ondersteunen.
Wat de neutraliteitswet betref:, .Roosevelt ziet daarin, naar men vandaag in
de Wilhelmstrasse verklaarde, een hindernis voor zijn oorlogspolitiek, zoodat
hij er ongetwijfeld sedert lan.- naar
streeft, belangrijke
bepalingen dezer wet
af te schaffen. Voor de Duitsch» regeerïng is dit geen verrassing, daar 'he!
j
doel van den president der Vereenigde
Staten volkomen bekend is: met aile
middelen ca onder alle omstandigheden
verwikkelingen met de As te veroorzaken, om het tamelijk gedialde prestige
en het eveneens sterk gedaalde moreel
van Engeland op te heffen en op het
geschikte oogenblik het
Ameriksansche
volk in den oorloc te voeren. In dien
zin wordt in toonaangevende Duitsche
kringen dan ook het streven beoordeeld,
om de wijziging der neutraliteitswet in
het Amerikaansche Congres met geschikte middelen door te dnjvin.

Druk op Afghanistan naar
het voorbeeld van Iran.
BERLIJN. 18 Oct.

(A. N. P.)

In antwoord op een desbetreffende vraag wen!
heden in "de Wilheimstrasae meegeJeeid.
dat de pogingen tot liet uitoefenen van
een zekeren diploniatieken druk door
Enieland en de Sovjet-Unie op- Afghanistan, bevestigd kunnen worden. Men
geeft in dit vérband te kennen, dat deze
pogingen tot het uitoefenen van druk
gelijken Qp die, welke onlangs tegen
Iran ondernomen- zijn.
—

Gunstig verloop
van gevechten
in Oost-Afrika.
bommen op
Malta weer
Syracuse.

Britsche

—

bestookt.
ROiME. 18 Oct.
In zijn weermachtbericht nr. 503 maakt het Italiaansche
opperbevel het volgende bekend:
Britsche
vliegtuigen hebben eenige
bommen laten vallen op de stad Syracuse. Eenige huizen werden beschadigd,
vier burgers werden gedood en 24 gewond. Andere vliegtuigen vielen Elmas
'Cagliaril .atn,' zonè*r ",~hade aan 't
richten.
No o r d-A trim: Levendige activiteit van onze artillerie op de vijandelijke
stellingen
van
Tobroek. Tijdens een
luchtaanval óp Benghazi. w-aarvan melding gemaakt is in het weermachtbericht van gisteren, zijn twee vijandelijke
—

'

hoeveelheid oorlogsmateriaal buitgemaakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den vüand zijn wederom

aan machinegeweren,

\

bommenwerpers neergehaald.
Oost-Af riKa:
Engelsche
vliegtuigen hebben de iaatste dagen woonen het vliegveld van Gondar
wijken
aangevallen.

Een toestel werd door het

luchtdoelgeschut getroffen en moet als

verloren

beschouwd

worden.

In den

sector Qulquabert. en Celga verliepen
de gevechten gunstig voor onze troepen

De vlootbases der V. S.

Vannacht hebben formaties van onze
D.N.B. meldt nog nader, dat en.uchtmacht de lucMbases van Malta gekele uren na de mededceling van het
bombardeerd.
De doelen werden ge- Amerikaansche ministerie van Marine,
raakt •
dat ..enkele" Amerikaansche schepen in
de
wateren van het Verre Oosten in-

HET

DUITSCHE SOLDATEN
VOOR DEN WINTER
TOEGERUST.

Bolsjewieken zullen meer
te lijden hebben.
BERLIJN. 18. Oct. (D.N.8.)
De
Duitsche intendance is volkomen in
staat, de soldaten van alles te voorzien,
wat ter bescherming tegen de gevaren
van den Oosteuropeeschen winter noodig zal zijn, zoo wordt van bevoegde
Duitsche zijde medegedeeld. Precies zooals de Duitsche troepen in Noorc-Afrika
voor de tropen toegerust zijn. hebben de
leden van de Duitsche weermacht in het
Noorden van Scandinavië en in OostEuropa alles gekregen, wat zij om gezond het koude jaargetijde door te komen noodig hebben. De Duitsche soldaat- heeft in dit opzicht een grooten
voorsprong op den bolsjewiek. De bolsjewieken, die bovendien zeer belangrijke
voorzieningsgebieden verloren hebben,
zullen, zoo verklaart men hier, van de
strengheid van den winter belangrijk
meer te lijden hebben dan de Duitschers.
wier voorbeeldige intendance in de geheele wereld bekend is.
—

ACHTTIEN COMMUNISTEN
TERECHTGESTELD IN
DALMATIË.
R.O.ME, 18 Oct. (D. X. B.)
De militaire gerechtshoven te Sebenico en Spalato in Dalmatië hebben 30 communisten
wegens zware misdaden, moorden en sabotage gevonnist. Over achttien hunner
weid de doodstraf uitgesproken, die door
tien kogel is voltrokken. •;>.;*
—

Britsche luchtaanval op

Kanaalhaven
18
BERLIJN,

Oct.

afgeslagen.
(D.

N. B.).

—

Twee

boo-ten van een Duitsche havenbeschermingsfloitielje, die in een riviermonding
aan Het Kanaal voor anker lagen, hebben met succes een Britschen luchtaanval afgeslagen. Zes vijandelijke jagers
en twee bommenwerpers.* die;onder, bescherm mg van een laaghangend wolkenlek genaderd waren, ondernamen verscheidene aanvallen. Het;;gelukte den
bemanningender Duitsche vaartuigen,
twee jagers neer te schieten. Deze stortten vlakbij in zee. De overige Britsche
lAiegtuigen staakten daarop, den aanval.

frad ,in
1914 in diplomatieken dienst en bekleedde o a. functies in Kwantoeng. Hamburg

Ik ben er van overtuigd, zoo verklaarde generaal Tojd verder, dat niets he:
bereiken van du doel kan verhinderen
wanneer het geheele land zich daar als
één man aan wijdt Me; de onderstettnins
en het vertrouwen van het geheele volk
hoop ik op deze wijze iets te kunnen bijdragen tot het geluk en de welvaart van
de Japansche natte.
Deze uitlatingen van den minister-president worden in Tokio als een regee-

en Nederland. Frankrijk, de V.S.,

Mandsjoekwo en Hongarije.

HET

rlngsverklaring opgevat

—

Japansche pers

De nieuwe minister van Buitenlandsche Zaken. Togo, heeft tegenover jour- ln staat om. indien noodig. onmiddellijk
nalisten een eerste verklaring afgelegd. de mobilisaties ten uitvoer te leggen.

<,Wij zijn ons volkomen bewust." zoo
zeide Togo volgens, United Press. ..van
de diplomatieke moeilijkheden van dezen tijd. Thans echter is het moment gekomen, waarop iedere
Japanner zich
voor zijn natie moet opofferen. Gelukkig
ben ik gezond en ik ben vastbesloten

mij tot het uiterste in te spannen". Togo
weigerde commentaar te leveren op de
Japansch—Amerikaansche besprekingen
en op andere kwesties, daar hij „nog
;zeen tijd had gehad om de officieeie
rapporten te bestudr-eren."
Op grond van een speciale keizerlijke
toestemming, zal generaal Tojo. ondanks
de overneming van de functie van minis*.er-presidcnt, in actieven militairen
dienst blijven.

De ..Japan Times" acht het opmerkedat de nieuwe minister-president
ook verder de portefeuille van Oorlog behoudt. Hij blijft, zoo verklaart het blad.
in zeer nauw contact met al zijn generaals, admiraals en economische leiders.
Het blad „Nitsji Nitsji" schrijft:' De
hechtheid van het nieuwe kabinet is verzekerd, daar het kan steunen op het leger, welks vertegenwoordigers in het
nieuwe kabinet het bijzondere vertrouwen van de kroon genieten. Een militair kabinet zal ook zonder moeilijk'- fden de door het volk geëischte eenheid
en versterking van het binnenlandsche
front uitvoeren. Uiteraard zal de nieuwe
regeering haar taak vervullen in het bestek van het Driemcgendhedenpact.

De nieuwe minister van Financiën. Kaja. de dezen post reeds eerder heeft bekleed, heeft het Japansche volk opgewekt alle krachten in te spannen cm zoo
snel mogelijk de nationale oorlogseconomie te vervolmaken. De Japanners moeten inzien, hoe ernstig de toestand is en
daarom de onaangenaamheden en moeilijkheden op den koop toe nemen. Onder
deze omstandigheden, zoo verklaarde
Kaja. kan men niet verwachten, dat eenzelfde levenshouding als tot nu toe kan
voortbestaan.
De nieuwe voorzitter van het Inlich-

werd, dat de uitbreiding van de Amerikaansche lucht- en vlootbases in den
Stillen Oceaan snelle vorderingen maakt.
De tusschen Honoloeloe en Yokohama
gelegen vloot- en luchtbasis- Midway is
gereed en de boow van verdere inrich-

tingen is ter hand genomen. De uitbreiding van de luchtbases van Alaska. Sitka.
Kodiak en Dutch llarbour (alle aan de

lijk,

"*

Berlijn en Rome.

VAN

toonaangevende Duitsche zijde
heeft men zijn houding tav. de regeeringswisscl.r.; in Japan nog niet bekendgemaakt, aldus meldt DN B.
uit
Berlijn. Ook in de Wilhelrnstrasse verwees men vandaag aiicen naar de verklaring van Tojo.
Naar United Press uit Rome seint,
heeft men in Italiaansche kringen de benoeming van Tojo tot Japansch premier
met instemming begroet. In politieke
kringen te Rome zegt men. dat Tojo
ook persoonlijk welkom Ls, daar hij bekend staat als een persoonlijke vriend
van Mussolini. Onlangs zond hij den
Duce een bronzen adelaar ter gelegenheid van het bezoek van de Japansche
militaire missie onder leiding van generaal Yamasita aan Rome. Hij heeft bovendien aan Mussolini als persoonlijk
geschenk de film „De adelaar van Japan" gezonden.

—

RAPPORT VAN DARLAN.
Over zijn reis naar Parijs
en

Bretagne.

VICHY. 18 Oct. (D.N.B)
Het
scbe kabinet is vanochtend, gepresideerd
door maarschalk Pétain. bijeengekomen.
De waarnemend premier, admiraal Darlan, bracht uitvoerig rapport uit over
zijn reis naar Bretagne en Parijs. De
minister van Justitie, Barthélemy, gaf
—

Er wordt op volle kracht gewerkt.
correspondent.)

oordeel van de

over het nieuwe kabinet is eenstemmig gunstig. De bladen wijzen op het
feit, dat de nieuwe premier, een
man
van het leger, tegelijkertijd ook
twee
portefeuilles
belangrijke
heeft. Het
nieuwe kabinet is. naar de pers verklaart,

Nieuwe bouwwerken verrijzen
in Rotterdams centrum.
(Van onzen

•

Gunstige pers

Amerikaansche kust " van den Stilten
Red.) is nagenoeg voltooid.
Oceaan
Associated Press gelooft, dat. het ministerie van Marine met deze mededeeüng
structie
hadden
gokregon, bevriende waarschijnlijk te kennen w i! geven, dat
havens binnen te lobpen, een officieeie de Amerikaansche vloot in den Stillen
waarin gezegd Oceaan gereed is.
verscheen,
verklaring

Het lied van
ROTTERDAM, 18 Oct.
den, arbeid davert door Rotterdam en
in al haar geledingen tintelt de groote
havenstad van nieuw leven. De machine
heeft bezit genomen van het oude cen-

.

n

bouw van een nieuw groot hotel, dat
een front van 42 meter krijgt aan het
nieuwe Raadhuisplein, dat voor het bestaande stadhuis is geprojecteerd. Wat

meer naar het Westen werkt men hard
aan den nieuwen schouwburg. Aan de
trum, maar ook van menige nieuwe Meent verrijst een enorm nieuw kanwijk. Links en rechts ziet men taliooze toorgebouw, hotel Atlanta staat in de
steigers, de nieuwe Rotterdamsche Bank
graaf-, bagger- en boormachines, zandtrechters, heistellingen, weiwaterputten is gereed gekomen. Wat verderop, aan
en pompen, die alle hun luidruchtige het Van Hoogendorpsplein slaat men de
bijdrage leveren in de cacophonie van palen voor het reusachtige nieuwe hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bank.
den wederopbouw.
Vreemdsoortige werktuigen slingeren en op den hoek van den Ouden Binnenzware gewichten tegen krakend ineen- weg bouwt het Rotterdamsch Nieuwsstortende fundamenten heiblokken da- blad zijn groote nieuwe woning. Het omlen en rijzen in regelmatigcn cadans, vangrijke, zeven verdiepingen tellende
ontploffingen doen de muren op hun fiatgebouw van Jan Wils aan den Schiegrondvesten trillen. Zware vrachtwagens damschesingel kwam onlangs gereed.
met betonpalen en hout rijden af en aan.
Het omvangrijke herstelwerk aan het
men zwoegt met kabels, tramdraden en hoofdpostkantoor schiet hard op en in
riolen en tot laat in den avond hoort het Westen verrijst het machtige silhouet
men het heldere geluid van straatma- van het kolossale nieuwe gebouw, waarkershamers. die ook des Zondags niet in de belastingadministratie zal worrusten. Zelfs .kon men dezer dagen op den gecentraliseerd. Aan de Rochussenhet Van Hoogendorpslein nachtploegen straat bouwt men met man en macht
aan het werk zien. die, onder een af- aan hot groote nieuwe Maritiem Mudekking van zware zeilen diep in den seum, dat ook het instituut voor scheepgrond met schijnwerperlicht hun werk vaart en luchtvaart zal herbergen. Dit
aan de machtige nieuwe kluizen van groote gebouw, dat met de statige beeleen groot bankgebouw verrichtten.
den -op de kroonlijst een imposanten inDe aanleg van de tunncltraverse, die druk zal maken, staat reeds halverwegen
het volgende jaar mot znn vele kilomeboven den grond. Even verder heeft
ters lange keten van machtige viaducmen weer een heele nieuwe rij noodgeten, tunnels, kruisingen
en andere bouwen van baksteen neergezet. Langs
kunstwerken het sifelvcrkeer van Noord de Insulindestraat bouwt men aan nieunaar Zuid dwars door de stad zal lei- we kleine industrieën, groote woningden, gaat rusteloos verder en langzaamcomplexen zijn in verschillende stadsaan begint de chaotische toestand, dien deelcn in uitvoering en reeds verschildit werk in verschillende wijken heeft lende ondernemingen zijn met de herteweeggebracht, voor wat meer orde te bouw van groote kantoorgebouwen en
wijken.
fabrieken aangevangen.
VfSTff
Intusschen wordt er. in weerwil van
Ook in de niet getroffen wijken is het
den oorlog, hier en daar reeds hard ge- stadsbeeld sedert verleden jaar op verbouwd. Sommige van die bouwwerken schillende punten reeds aanmerkelijk
stonden reeds vóór den oorlog op stagewijzigd en het zal niet lang meer dupel, maar sindsdien heeft men vele nieuren of men zal die wijken nauwelijks
we ter hand genomen, die als declen herkennen.
van den grooten wederopbouw moeten
Wèt de geschiedschrijvers ook eenwol-den aangemerkt.
maal van het huidige geslacht RotterAan den Coolsingel heeft men dezer
dammers zullen zeggen, stilgezeten-heeft
dagen een aanvang gemaakt
met den het zeker niet

den ministerraad een. uiteenzetting van
de practische -gevolgen der door maarschalk Pétain tegen de schuldigen aan
de nederlaag van Frankrijk genomen beslissingen. Naar verluidt heeft ook generaal Weygand aan de zitting deelgenomen.
De Fransche regeering zal binnenkort
de z.g. bijzondere prefecten (préfets
déiëgués) benoemen, die aan de gewestelijke prefecten zullen worden toegevoegd. Dit zal, naar vernomen wordt,
het uitgangspunt worden voor een groote prefectenverschuiving, welke zich tot
ongeveer 50 prefecturen en onderprefecturen zal uitstrekken.

450.000 POND DYNAMIET
IN DE V.S. ONTPLOFT.

Groote

_

schade aangericht.

NEW VORK. 18 Oct. (D.N.8.)
In
Kelloy üdaho) is, naar Associated Press
meldt door onbekende oorzaak 450.000
pond dynamiet ontploft. Er werd belangrijke schade aan gebouwen en spoorweginstallaties in een omtrek van 40
—

mijl aangericht
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VERDUISTEREN H::n
Ij Vanavond 18.38 uur jj
Maandagmorgen tot 8.13 uur
jj Maandagavond om 18.36 uur j:
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DUITSCH WEERMACHTBERICHT.

lei aard, alsmede een cnoverzienbare

buit
op

veroverd zijn. Het aantal stukken ge-

welke

mueten wachten,
tingenbureau. Masajoeki' iani.
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Weltbild/Polygoon.
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De Maan:

\

Foto

niet degenen, die reeds op hun beurt hebben

BRANDSTOFFEN ROTTERDAM.

—

deze gevechten tot dusver 648.196 gevangenen gemaakt, 1.197 pantserwagens, 5.229 stukken geschut van aller-

Distributie-nieuws

—

;

alsmede

|

de pantserlrgers
van Generaloberst Guderian, GeneHOOFDKWARTIER
VAN
DEN
raloberst
Hoth
en Generaloberst
FL'HRER, 18 Oct.
Het opperbevel
Hoeppner en van den generaal der
van de weermacht maakt beliend:
Keinhardt, deelgenoDe dubbele slag van Brjansk en pantsertroepen
men.
Wjasma
is
zegevierend geëindigd.
Onder het opperbevel van generaalveldmaarschalk von Bock hebben
troepen van het Duitsche leger, in de
nauwste samenwerking met de luchtvloot van generaal-veldmaarschalk
Kesselring, de bolsjewistische legergroep van maarschalk Timosjenko,
ter sterkte van acht legers met 67 infanterie-, zes cavalerie- en zeven
pantserdivisies, alsmede zes pantserbrigades vernietigd. De zuivering van
het gevechtsgebied van verstrooide
overblijfselen van den vijand is nog
aan den gang. In totaal werden bü
Strauss,

j

vcldmaarschark von Kluge, van Freiherr von Weichs en Generaloberst

:

gestegen.

Ter

I

Aantal gevangenen
tot 643.196

Foto: Scheri/Fellinga
gelegenheid van den naamdag
van generaal Franco zijn te Burgos
groote feestelijkheden gehouden. O.a.

Aan de uitvoering van deie operaties hebben de legers van generaal-

Ondergnnj;
Opkom*!
OnilorjranK

jj

ji
2o'Oct". 7.43 \l
20 Oct. 18.*4 Ü
21 Oct 9.05j]|
19 Ort 18.22

Opkomst"
Schijngestalten der maan:
20 Oct N.M.
27 Oct E.K.
12 Vov. L.K.
Nov. V.M.
ij
«

::

\\

\\
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DE TELEGRAAF

Groote meteoor waargenomen.

KUNSTAGENDA.

TfflT ZEER VERZORGD I

grm

M

H ËL|I

VA N

OIIKK S T:

hittkimjuk

Een
MILAAN. IS Oct. (D. N. B.)
enorme meteoor werd Vrijdagavond om
balftien te Bologna
waargenomen. De
meteoor zette den hemel een
seconde
lang in een helgroen licht, dat zoo helder als de dag was en had een langen

|

DIM EKE X

staart.
(Ingezonden MeriedeeUns)

t-•

i

9)00^
\f

—

■

'

Eerste Blad.

—

*

AMSTERDAM, 19 October.
Muziek
Concertgebouw, 2 u.: Concert Concertseborkest o. 1. v. FA van Heinum m. m. v.
Charl. Kohier (declamatie).

KWALITEIT
miïnt uit door

"

8107

Can« (Mespr.no. 53800).

•

Otierette-Zaneers:

burg".

SMAKELIJKHEID

Operette
2 en 7.30 u. De

..De Graaf van Uuxem

Revue.
7.30 u. Revue: Dat doet Je goed
Zond.- en Maand.m. 2 u.
Cinema Royal (Besprno 46625). 2.15 en
'
,
Ingezonden Mededeeling)
817.30 u Int Var'été. Zond. 2. 4.30 en 7.30 u
Sellmeyer Theater (Bespr.no 52117). 7.30
u. Revue: Hij en Zij. Zond.m. 2 30 u.
Leidschepletn
Theater (Besprno 35009),
Palace, 2, 6.30 en 8 45 u.: Gescheiden op
MOLENPAD 2 S«l LEIDSCHEGS. A DAM
, stap.
Zondag 1.30, 3.45, 6.30 en 8.45 u.
730 u. Cor Ruys' Mallemolen: ..Achter
Zondag 11.30 Het kind van de rekening.
klaar?!" Zond.m. 2.13 u/
Oók dagschotels londerbonnen.
Kcmbrundt Theater: 2.30. 6.30 en 845 u.:
Tooneel.
in prijzen van SS —85 cent^,
Zondag
en
130,
3.43,
Prima
Donna.
6.30
Centraal Theater (Bespr.no. 31814)* 7 30 u
Zondag
8.45
11.30
u.
Ba.l.
u.
SS»?
(Ingezonden Mededeeling),
Centraal Tooneel: De Barbier van Sevilla
Zond.m. 2.15 u.
19 October.
UTRECHT,
Ind.
Kur.stInstituut,
2 u.:
Museum. Kol.
A»ta,

•

•

-

:

•

•

743

(Ingezonden Mededeeling)

Coöp. Restaurant

•

*

SPURT.

•

OPLOSSING PROBLEEM
No. 231.

HET

Bioscopen

gez. Ardjoeno.

Stadsschouwburg (Bespreekno.

2

u Xed. Tooneel: Ik hou van vier vrouwen.
7.30 u.: Je zult wat beleven (V. en A.).
-Maandag 20 October:
Stadsschouwburg (Bespr.no. 32932). 7.30 u.:
Ned. Tooneel: Overscho je (Volksvoorst.).

probleem van den heer C. Th

Huizer, te 's-Gravenhage, vertoon-

de een „tache de beauté". Zoowel een
uitkomst met een kleine ruiten als met
ruitenaas leidt tot het doel. Over het
algemeen vond men het probleem lastig,
schijnoplossingen
doordat er een paar
vermeden moesten worden.

32932),

Muziek

u:

Sympbonie-Conr.rli. v. K. en \V., 2.30
eert o. 1. v. Carl Schurtcht m. m. v. Zepparoni-kwartet.
Dierentuin, 2 30 u Concert Die Hajrhe Sanghers en Rotte'» Mannenkoor.

.

•

HpM
Snap.

Revue
End 2.15 en 7.45 u.: Revue Snip en
Tooneel.

Corso 2 en 8 u Mottige Janus.
Flora 2.30 en 7.45 u.: Jan Snees of de kinderen van het fort Sjako (Gez. De Rotterdammers).

l'iccadill.v. 3 en 7.30 u.: Cabaret.
Rembrandt. 2 en 8 u.: Zeemansvrouwen
Scala. 730 u De Kluchtspelers: In 't Gou
den Haamie
Startsschouwbutyr, 2 u. Residen;ie;ooneel:

•

•

•

t

Operatie geslaagd; 7.15 u.: De geie nachtegaal.

Schoppen is troef. Zuid komt uit en
zes van de zeven slagen maken.
De Oplossing.

Bioscopen.

•

—

Amsterdam.'

,

Lecturas Hispanoamericanas, door D
W. A. van dej- Kemp en H. L. A. van Wijk.
üitg.: Gebr. Van Cleef. Den Haag.

•

—

Kunst en Letteren.
De Mcnschenhater, door Arthur van
Schendel. Uitg.: J. M. Meulenhoff, deAdam.
GouNederlandse Schilderkunst uit
den
door Jos "de Gruyter. Uitg.: Ar-

Eeuw.

beiderspers.

Amsterdam.

Romans en Lectuur.
Pastoor Poncke, door Jan IL Eekhout.

—

Amsterdam

natuurhistorisch

kema. Amsterdam.
Theorie van den Catalogus, door dr.
—

■

—

—

—

3afïl

—

—

_

—

—

—

-tot

—

(I)

gezonde!

Ancmaj.

Sociale Opbouw.

DE
des

vele boeken, die thans op sociaal
zijn aile preluop het'groote werk, dat komen moet
als de oorlog voorbij is. Hoe de maatschappelijke behoeften dan zullen wezen, is nog onzeker, vandaar dat alle
uitwegen, welke thans gewezen worden,
voorloopig blijven De „uitweg uit den
socialen nood", welken C. Verwey in zijn
gelijknamig boekje beschrijft (üitg. v.
Loghum Slaterus. Arnhem), bestaat in
binnenlandsche kolonisatie, welke z.i.
de oorzaak der onrechtvaardige welvaartsverdeeling. der armoede te midden van overvloed, bij den wortel aangebied verschijnen,

•

(

•

Zuid en W. L. de Weyer. Noordcrcind 85, 's-Graveland.

•

•

Athletiek.

•

DE

•

•

—

«_ïn

in Europa. Zij kan on:
om zichzelf hervindende
zich in het nieuwe Europa thuis te vin

den

•

WIBAGO-EDSTRJU.

—

—

—

•

Voor d/? zevende maal
GOUDA. 18 Oct.
werd hedenmiddag de Wibago-wedstrijd verioopen F.r moest driemaai rond de vijver»
van den Burgemeester Marlens-singel worden HAARLEM, 19 October.
geioopen. totaal 3 km. De eerste zes aankoen
menden
van de 100
waren:
Stadssrhouwbiirjr. 2 u Ned Tooneel: Muisje
Uaag.
Broekmans & Van Poppe., Amsterdam.
1 W. Ede (CD A.. Den Haag). 11.12.2: 2.
(Ab.voors:.); 7.30 u. Ned. Tooneel: Muisje
Kun }e nog z.ngen, zing dan mee, door D. Hev (Aehiües. Gouda». 11.12.6: 3. I.acor
(Marathon, Vlissingen), u.12.!); 4. M. Reekers
Land- en Volkenkudde.
Strating.
Uitg.:
van
en
S.
Bijnen
H. W.
Bioscopen
(Hercules, Dordrecht): 3. J. Ruberg (MinerNe vroege Middeleeuwen in Holland. Noordhoff, Groningen.
Krans Hals Theater, 2 30. 6.30 en 5.45 u..
la, Rotterdam), 11.16.5; 6. H
Heyneman
Lange.
C.
Allert
de
Honig.
Uitg.:
dr.
G.
N.
door
Proces met gesloten deuren. Zondag 2. 4.13
(Vires et Ccleritas. Gouda). 11.19.5.'
Jeugdlectuur.
Amsterdam.
630 en 8.45 u.
vereeniging
De
Rotterdamsche
D.O.S.
door rtr E
De Torens van Nederland, Lange,"
l.iivor Theater. 2 30. 6.30 en 8 45 u. Heisses
—, Van licht en donker, door A. Pleljsier.! kwam in het bezit van den wisselbeker voor
de
AmH. ter Kuile. Uitg.: Aliert
Blut. Zondag 1.30, 3.45. 6.30 en 8.45 u
Uitg.: N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam. een Jaar met 119 punten
sterdam.
-

—

—

_

,

—

—

—

—

—
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-

•

—
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En Zondag reden ze naar Bayor.ne. met een autocar; hij zag heel fier omdat hij zich vertoonen kon
met 'n zóó mooi meisje; zij stralend, want ze droeg
voor den eersten keer haar nieuwe rosé jurk met
a
witte bloemetjes. Wat 'n schik zouden ze hebben in
die fijne stad aan de Adour!
kreet
van
néé!,
néé,
Justine
en
stond
op
O.
schik in dc arena van Bayonne.
■ Zeker, ze hadden
haar bankje, „n.et doodmaken alsjeblieft! 't ls óns
toiletten!
de
stierenEn dat défilé van
Wat 'n mooie
paard! Genade, genade!" •
vechters! En die muziek! En dan die eerste stier,
Wees toch stil. de menschen kijken naar on=,
die de banderillas opkreeg en toen gedood werd!...
de kantoorjongen.
fluisterde
Maar toch, die stier, die had eigenlijk een braaf trekprobeerde haar tot bedaren te brengen en haar
Hij
hooi
vrouwehand.
kunnen
rukkend
uit
een
zijn.
dier
weer te laten zitten. Maar ze wïlde niet gaan zitten.
Justine's oogen keken donker. Ze kon den matadorZe stampvoette. Ze liep weg. Ze hölde naar den ui;
in-z'n zilverig-pakje, die den stier gedood had, niet
=

„Grijsje.”

ne
iN dé landstreek Chalose, waar de vlakte van
Kandes, gefascineerd door de nabije P.Cienceën,
die
eensklaps gaat glooien in bultende heuvelruggen,
die
gcliiken op den rug van een spinnende kat
jnfokmerrie,
puik
een
eens
een
grijze
landstreek leefde
dier, dat zich somwijlen net als een vrouw gedroeg,
net zoo sentimentcel. behaagziek en zelfs IJdel.
HarDie merrie was geboren op de pachthoeve van
er
gegraa-d
gang.
had
groot
was
geworden,
daar
guési zij
toejuichen.
En toen, ze, met een laatsten blik op het bloedige
en zeven of acht jaar geveulend; en toen was zij ver*
zand, Grijsje zag neerstorten, geveld door den woekocht naar de pachthoeve van Couloumet, vlakbij.
hoe ontzet keken Justine's oogen.. toen zij denden stier,
vaak aan ce
schreeuwde ze, met luide verontMaar bü die nieuwe bazen dacht ze nog
een grijsgekieeden picador ontwaarden, die «e- waardigde stem, naar die opgetogen menigte: „Baroude. Ze hadden immers zoo goed voor haar ge- wapend
was met een soort lans of piek! Waai zat-ie baren!"
zorgd
leek op..
En ze kwam dan ook dikwijls bij hen op bezoeK. op. die vent? Op een oue grijze merrie, die
En ook naar haar galant riep zij: „Barbaar!" En
wcre'd
rilde.
veulentje
ter
Justine
weer
eens
een
als
ze
Vooral
nog tijden later Aas zij geneigd, al dien mannen, die
haar het hof wilden maken, toe te roepen: „Barbahad gebracht, voelde ze behoefte, hen nog eens ep .Grijsje!....
Maar dat was Grijsje, die merrie! Ze herkonde-n-'m.
te zoeken. Och, hoeveel moeders toonen niet met
ren
zijn jullie, barbaren!"
Het arme beest Wat was ze mager geworden. Ze m
trots haar borelingske3 aan de vrienden en bebleef amper op de been, hief moeizaam den kaligen
kenden.
Ach ach, die oude vriendin van vroeger, die
kop
na die corrida geloofde ze niet meer, dat
zooveel veulentjes was komen vooretellen aan de
er
echte
liefde wonen kon in de harten der
.700 kwam ze dan met haar kleintje bij Hargues, ouwe bazen....
menschen. Toen die geschapen werden, zoo dacht ze,
het
borst,
haar
draafde
duwde het hek open met
Grijsje begon eensklaps te hinniken, toen ze den was alle liefde al in de harten der dieren gelegd..
laantje af, stond stil voor het huis en ging dan met stier met dreigend-gebogen kop opCich zag aanstorJustine, een verharde ouwe vrijster, heeft ten slotteederen klank staan hinniken voor de deur, net of ten. En Justine begreep, dat die stier den buik van te een baantje gevonden in een stoeterij in Béarn.
ze zeggen wout „Hallo, oubaas en oubazln, komt 's de merrie mei zn horens zou gaan openrijten. Ook En omdat heur haren van lieverlee zijn gaan grijzen,
kijken naar m'n nieuwe veulentje. Ik heb 'm meege- Grijsje scheen het te begrijpen, want haar gehinnik en om'iat ze het nog zoo vaak heeft over die ouwe
bracht. Is 't geen snoes? En zoo aanhalig! Jullie
de merrie.— daarom noemen ze haar nu ook, schertsend:
klonk akelig, en heel haar oue karkas sidderde
hebt er geen idee van, hoe zacht zn tongetje is als-le huivering van eik schepsel, dat den dood voor oogen ;,Grijsje".
me-scha",
komt zuigen
Ja. dartel maar 'n beetje,
JEAN RAMEAU.
heeft.
om te laten zien wat 'n lieverd Je*bent."
uit
plezier
kwamen
met
En de bocrenmenschen
huis of uit den stal om het nieuwste product van
de oude merrie te bekijken.
Reken maar, dat je daar een mooi veulentje
gefokt hebt, Grijsje, zei de boer; dat beest is gauw
zn COO francjes waard.
Wacht even, Grijsje, zei de boerin. Je kiijgt 'n,
handje haver om je te bodanken voor je bezoek.
En Justine. de dochter des huizes, zei: „O, Grijsje.
Wa tlief van je, dat je nog"aan ons denkt. Daar moet
je een zoen voor hebben. Kom hier!"
j En Justine gat 'werkelijk een fikschen klapzoen op
dien harigen diere-neus. En dan ging de merrie weer
huistoe, opgewekt hinnikend en met haar staart ne
familie nawuivend. Men doet wat men kan, nietwaar?
—
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HILVERSUM, 19 October.
•

'

*

*

•

Cabaret

Hamdorff. Laren, 8 u.: Cabaret.
Bioscopen
Casino. 8 uur: Duikbooten Koers West
Zond. 2 en 4 u. Woensdag 2 u.
City 2.50 en 8 u_: Liefde.... sirene verboden. Zond. 1.4Ö. 4. 6.13 en 5.30 uur.
Flora, 8 u Frau Luns. Zondag 2 en 4 u
Woensdag 2 u.
Rex, S uurr Het gelukkige huwelijk.
Zondag 2 en 4 u. Woensdag 2 u.
Casino

*

Ook

morgen

EXPOSITIE VAN

S 4ei i iaë» e: es mcx
EX AQUARELLEN
DOOR

llA>' BOSKAMP

TOT 15 XOVEMBEK 1941.
„TYPISCH HOI.I.AXD"
lIEII.IGEWEG ï», AMSTERDAM.
(Irgoz'mdpn Mpdedecllng).

7415

(Ingezonden Mededeeling)

7412

Kinder-Telegraaf
De

Waarom hond en kat altijd
ruzie hebben
JULLIE

zult je er wel eens over verbaasd hebben, waarom de kat en de
hond altijd zo onvriendelijk tegen elkaar
zijn. Welnu, laatst hoorde ik de reden en
die wil ik jullie met alle plezier oververtellen.
In !ang vervlogen tijden waren alle
beesten nog vrienden. De een was beleefd tegen de a.nder en de ander weer
vriendelijk tegen de een. De kat en de
hond waren bovenstebeste maatjes en
dachten er gewoon niet over elkaar aan
te blaffen of te krabben. Dat zou zo

ruil lekkere hapjes, die de poes wist te

Zo begon het De hond maakte de kat
verschalken.
verwijten, dat ze niet in het water durfeen
kwade
Maar op
dag kwamen ze
aan een beekje, dat door hpt bos stroom- de te komen en de kat. op haar teentjes
vond dat de hond z:ch heel onde. Zoodra de hond het vrolijke gekla- getrapt,
gedroeg. Het einde van het
behoorlijk
ter van het stroompje hoorde, biafte hij
iiedje was, dat ze hoe langer hoe harder
bly:
begonnen te schreeuwen, eindelijk zo
„Kijk-es even, dat komt van pas. We
kwaad op elkaar werden, dat ze elkaar
hebben in geen maanden een fatsoen- wel konden aanvliegen.
lijk bad kunnen nemen. Het zai een geDat deden ze dan ook prompt. De hond
not zyn weer eens lekker te kunnen sprong aan de kant en liet zijn tanden
ploeteren en plassen. Kom, lieve vrien- zien: de
kat zette een hoge rug en begon
din, spring me na."
te blazen en toen had je de poppen aan
En daar lag me de hond, onder veel het dansen. Ze vlogen eikaar achterna,
geplas en gespat van water, al in hel blaffend en grommend tot de
kat eindebeekje. Hij zwom een tijdje in het rond lijk zo moe
werd. da.t ze halsoverkop
en bemerkte toen opeens, dat de kat in een boom klauterde en daar op een
nog steeds aan de kant zat Daarom tak den hond
ging zitten uitlachen.
riep hij:
Zo waren de goede vrienden van eerst
„Mankeer je wat? Ben je soms ver- nu bittere vijanden geworden....
kouden? Heb je buikpijn?"
Sinds die , dag kunnen kat en hond
..Welnee." zei de kat. „Ik heb niets elkaar niet meer luchten of zien. Zodra
geen zin om a!s een dwaas in dat water een hond een kat in de gaten krijgt, holt
rond te plassen. Bovendien, ik heb me hij er op af en zet de poes net zolang
cike dag al met m'n poot gewassen."
achterna, tot deze in een boom de vlucht
Nu werd de hond toch een beetje boos. genomen heeft.
„Als een dl»aas in het water rond te
Misschien worden ze nog w-ei eens
plassen?" zei hij de kat na. „Ben ik dan verstandig, wie weet, en zien we ze weer
soms een dwaas? Weet je wat jij bent? samen op reis gaan.'
Een.... een...."
B. v. A.
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MEER
Grijsje.
het bal. zooals
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Concordia. 8.15 u.: De
Jood. Zondag 2.30, Woensdag 2.15 u.
Hora, 8.15 u.: Parkstraat 13.
Norurn. 8.15 u.: Opera Bal. Zond. 2 en 4,
Woensd. 2 u.

SlflO

-

en den dans uit de slotscène uit Richard
Strauss' opera „Salome". De soliste is
de sopraan Ruth Jost Arden, die in het
tweede deel fan het concert Isolde'»
Liebestod uit het muziekdrama ..Tristan
und Isolde" zal vertolken.
SPORT.
Van 18.03—18.30 uur H'sum 1..
in de uitzending „Sjiort van den dag"
geeft lng. Van Emmenes een ooggetuigeverslag van den in Rotterdam te spelen
wedstrijd Sparta—Het Gooi.
Van 17.45—
HET GESPROKEN WOORD.
18.05 uur H'sum 11., houdt Adriaan van
Hees een voordracht over Jan Pieter
Heye. een volksdichter uit grootvaders
tiid.
-REPORTAGES.
Van
19.45—20.00 uur
H'sum 11., wordt de reportage uitgezonden uit de filmstad Babelsberg bij Berlijn. De reporter Wybrands Marcussen
voert een aantal gesprekken met filmsterren ir. spe.
—

HILVERSUM I, 415.5 m.
8.00 Gewijde
muziek (gr.pl ). 830 8.N.0.: Nieuwsbe8.43 Gramofoonmuziek. 10.00
richten
Gewijde muziek (gr.pl.). 10.30 Studiodienst 12.00 Salonorkest. 12.45 8.N.0.:
Nieuws- en _con. ber. 1.00 Ned. Verbond
voor Sibbekunde: Wie en wat waren
onze voorouders? 1.15 Philharm. kwartet. 2.00 Orgelconcert. 2.20 Ensemble
Jonny Kroon. 3.00 Radiotooneel. 3.45
Otto Hendriks en Klaas van Becck en
hun orkesten. 5.00 Zondagmiddagcabaret 5.30 Pianovoordracht. 6.05 Sport v.
d. dag. 6.30 Ensemble Bandi- Balogh.
7.00 Actueel halluurtje. 7.30 De Ramblers. 8.00 Gramofoonmuziek. 8.30 Berichten (Engelsch). 8.45 De Melodisten.
Maandag
solist
en dameskoor „Aethercharme".
9.30 Berichten (Engelsch). 9.45 8.N.0.: HILVKRSI'M I, 413.5 M.
6.45 GramofoonNieuwsber. 10.00—10.15 8.N.0.: Engelmuziek, 6.50 Ochtendgymn., 7.00 Gramosche uttz.: An American sees Holland.
foonmuziek. 7.45 Ochtendgymn.. 8.00
HILVERSUM 11. 301.5 m.
BNO: Nieuwsber.. Sl5 Gewijde muziek
8.00 Gramo(opn.), 5.30 GramofoomuziCk. 9.15 Voor
foonmuziek. 8.30 8.N.0.: Nieuwsber.
843 Gramofoonmuziek. 10.00 Zondagde huisvrouw, 9.20 Gramofoonmuziek.
morgen
10.40 Voordracht,
10.30 Svlvestre-trio,
zonder zorgen. 12.00 Causerie
11.30
Voordracht.
..Vrouw helpt vrouw". 12.15 Haagsch vo11.40 Órge. concert,
Zang
12.00
me: pianobcg. en gram.muz.,
caal ensemble en gr.muz. 12.43 8.N.0.:
12.40
45
Almanak. 12
BNO: Nieuws en
Nieuwsber en econ. ber. 1.00 De Roecon. ber.. 1.00 Planovoordrach: en gr.mancers, soliste en gr.muz. 1.43 Gramuz..
1.45
215 John
Gramofoonmuziek,
mofoonmuziek. 2.00 BoeTtbespr. 2.15 OmKristel en zijn erkest en soliste, 3 00 Voor
roepsymphonie-orkest en gr.muz.
4.00
de vrouw, 3.43 Gramofoonmuziek. 4.00
Causerie „Ons oude stedenschoon". 4.15
Cyclus „Gods leiding". 4 20 Gramofoonmu..Das Wohltemperierte Klavier" van J. S.
ziek.
4.45 Voor de Jeugd, 5.15 BNO:
Bach. causerie met muz. UI. 5.00 DuitNieuws-, econ en beursber., 5.30 Omroepsche taalcursus. 5.25 Gramofoonmuziek.
orkest. 6.13 Boerenland :n boek en krant,
530 8.N.0.: Sportuitsl. 5 40 Gramofoon6.30 De Rambiers. 7.00 Actueel halfuurtje.
muziek.
5.45 Voordracht. 6.05 Geva7.30 Orgelconcert en-zang, S.OO Landmans
rieerd progr. 7.00 Actueel halfuurtje. 7.30
Lust, 830 Berichten (Engelsch), 8 45 De
Gramofoonmuziek. 7.45 Reportage. 8.00
Romancers,
9.30 Berichten (Engelsch).
John Kristel en zijn orkest en soliste
10.00—10.13 BNO: Engelsche uitz.: Things
8.30 „Het weerspannige bruidspaar", ko•
worth knowlng about Holland.
mische opera. 9.45 8.N.0.: Nieuwsber. HILVERSUM 11, 301.5 M.
6.45—5. 15 Zie
10.00 8.N0.: Toelichting op het weerHilversum 1. 8 15 Gramofoonmuziek. 10.00
machtbericht. 10.10—10.15 Gram.muz.
Morgenwijding. 10.15 Gramofoonmuziek,
10.30 Viool en piano, 11.00 Voordracht.
11 20 Orgelconcert. 1.00 Otto Hendriks en
Een interessante
zün orkest. 12.45 BNO: Nieuws- en econ.
ber.. 1 00 De Me'.odisten. solist ei. gr muz.,
ERNSTIGE MUZIEK»
Te 16 13 uur
200 Gramofoonmuziek. 3.45 Voordracht,
H'sum 11., begint een serie belangrijke
4.00 Gerard Lebon en zijn orkest. 4.45
uitzendingen,
waarin
Hans
Brandts
Gramofoonmuziek.
5.15 BNO: Nieuws-,
Buys in een twaalftal voordrachten alle
econ. en beursber., 5.30 Haarlem'» Kamerpreludia «n fugae uir de beide rieelen
muzlekensemble. 6 00 Muzikale actualiteivan „Das Wohltemperierre Klavier" van
.
ten v. d. week, 6 15 Amusementsorkest en
.1. Seb. Bach ten gehoore zal brengen.
soliste. 700 Actueel halfuurtje. 730 PiaTer inleiding van deze ciavecimhel-con
nosa',!, 7.45 Politiek
«eekpraatje. 8.00
eerten houdt de speler een inleiding,
Resiöcntlé-orkest en gramofoonmuziek.
waarin hij de geschiedenis en den bouw
9.45 BNO: Nieuwsber . 10.00 Gramofoonvan het werk aan de hand van muzikale
muziek. ,10 10—10.13 Avondwïlding.
voorbeelden bespreekt.
Te 17.30 uur H'sum 1., kunnen wfj
George van Renesse beluisteren in een
concert
voor
piano-composities \an Buitenland: J. Z.
den Berg, AmsterSchumann en Faurc. Het eerste deel van rtam Binnenland: J J F. Stokvis Amsterhet concert van het Omroep Symphonie dam Kunst: E U. G Arntzenlus. AmsterOrkest o 1 v. Plerre Reinards van 14.15 dam. Letteren: J W F Werumeu» Bunlng,
—16.00 uur. H'sum II heeft als motto: Amsterdam Financiën: Dr» K D Bosch.
„Vrouwenkarakters In de muziek". Het Heemstede Sport H JLooman. Amsterdam.
orkest soeeil de Ouverture tot Ivieist*.- Foto. C Arnoldy. Amsterdam Ned -Indii et>
dramau „Das Kathchen
von Helihronn" 0.-Azlï: P C. A_ van Llth. D»n Haag Landbouw: D. A. 'Anema, Amsterdam. Onderwijs
van Hans Pfltzner, de „Gretchcn Episode" uit de Faust Symphonie van Lis. en Geest. Lereiu M, Fokkema, Amsterdam.
—

—

—
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en meer raakte Justine gehecht aan dat
En 's Zondags ging ze, in steê van naar
de jongelui uit de buurt, veelal op
visite bij de oude merrie en bracht haar een koif
maïs of 'n bosje rogge.
Tja. tot je achttiende Jaar kun Je je tijd geven
aao zoon braaf dier, waarmee je gespeeld hebt, waarop je een wandelritje maakte, en op wiens neus 1e
kusjes plantte. Maar zou je op je twintigste geen
ander gebruik van je lipjes willen maken? Daar was
in Peyrehorade een kantoorjongen, wiens wangen
tast.
zoowaar nog heel wat aantrekkelijker waren dan de
De weg, dien dr. P. . Bouman in „Soneus van Grijsje. Zoon oolijkerd!
ciale Opbouw" (uitg. H. J Paris. Amsterdam) wijst, is die van een corporaBovendien kwam Grijsje niet meer op bezoek. Ze
tief staatsbestel, een systeem van eco- •was verkocht aan 'n paardenkooper in Hasparren.
nomische organisatie, gelegen tusschen
En Hasparren ts 'n heel end, weg. Dat arme oude
vrije
de uitersten van
economie en
paard, wat zou daar wel van zijn terechtgekomen?
staatssocialisme, gekenmerkt door handJustine vroeg het zich wel eens af. als ze dacht, dat
having van beperkte eigendomsrechten,
haar kantoorjongen we. 'Ns ontrouw kon wezen,
het behoud van de ondernemersactivimaar als hij haar weer het hof maakte. .
teit en een decentralisatie van het beOp 'n koor opperde haar galant. „Als we Zondag
drijfsleven over tal van organisaties en
ns naar de corrida in Kayonne gingen?"
economische eenheden, riie uit het eco*■■■■■
nomische leven zelf zijn voortgekomen.
—

■ Bioscopen
Feuwige

.

uur en van 18 tot 2'! uur Actualiteiten.
Coloaaera, 2 en 7.30 uur: De geproion
geerde echtgenoot, 's Zondags 2, 4.30 en
7 30 uur.
Harmonie. 7.30 uur: Kuzarenkoorts. 's Zon blijven tot
dags 1. 3.15. 5.30 en 8 uur.
Op zekere dag stelde de hond aan de
I iixor. 2 30. 7 en 8.15 uur: De gasrr.an.
kat voor samen op reis te gaan.
's Zondags42, 4. 6 en 8 uur.
Passage, 2.15 en 7.30 uur: Auf Wiedersehn.
En zo deden. ze. Weken-, maandenlang
Fra n/.iska. 's Zondags 2.15. 4.45 en 6 uur. trokken ze samen
door het land en waPrinses, 2.15 en 7 »iur: Die Stimme der
Eiebe. *bZondags 1, 3, 5 en 7-uur: Wie ls ren best tevreden. De hond beschermde
gelukkiger dan :k?
zijn vriendin tegen alle kwaad, hield des
Victoria, 2 en 7.45 u.: 's Zondags I—7 uur
nachts de wacht en kreeg daarvoor in
docrl. 7.45 avondvoorstelling.

'

tijden een boerenvolk is geweest
Daarover moet men niet te licht heenloopen. Een volk van boeren schiet wortot ln den bodem. Kn de bron van licht
en
leven, die het werk van den boer
vruchtbaar maakt is de zon. Het zonnejaar werd het beeld van het onsterfelijkheidsgeloof onzer voorouders. De boet
werkt en leeft met de natuur mee. Te
midden van wildernis en onland'bouwt
hij een orde op. Vredebreuk is inbreuk
op het heil van huis, sibbe of dorpsge
meenscl ap. Binnen het raam dezer gedachtenwereld voltrekt zich het leven.
Het boek eindigt met „Heemwaarts"
„De heemkunde, die ons volk zich zeil
leert kennen, leert het," volgens schrij
ver, „tevens zien, wie inderdaad zijn gelijken zijn. Zij verbindt de Friezen on
derling. maar ook de Friezen met d«
Saksen en de Franken als Germanen. Zi;
leert ons verder zien, wat ons als Xe
derlanders verbindt met de andere Ger
maansche volken 'in Europa: de Duit
schers en Vlamingen, de Duiisch-Zwitser.'
en de Denen, de Noren en Zweden, d<
IJslanders en .Angelsaksen."
Kn zij is volgens hem tevèns een uit
om :e

Als Oost in de hoofdvariant in-slag
4. H 8 van N. niet dekt, dan speelt deze
19 October.
H h na en in Zuid verdwijnen de rui- ROTTERDAM,
Muziek
tens. West troeft met S 9 en de rest is
Piergaarde
KlijJorp.
Rivièrahal. 3 u.:
voor S b en 4.
Slrijksorkesi o .1. v. mr. Harm Smedes.
Prijswinners Probleem no. 231.
Bioscopen
De hoofdprijs ad ƒ 10 werd door loArena, 2.15. 6 30 en 5.45 uur: Het meisje
ting toegewezen aan den heer C. G. Per
uit Kano. Zondag van 2 uur af doorloog u i n. Van Slingelandtstraat 36, 's-Grapend.
(fraaie
venhage: de vier troostprijzen
apltol. 2, 4.15, 6.30 en 8 45 uur: Intrige
Ook des Zondags.
bridgesurprises) vielen ten deel aan de
Cineac, Vrijdag t/m Maandag doorl. voorheeren D. C. D e u t e k o m. Zeew eg 230.
stelling van 9.30 tot 23 uur: Actualiteiten.
Dinsdag 9.30 (ot 13.30 uur: rioorloopendr
te IJmuidcn-Oost; E. C. R ü h 1, Linnacusvoorstelling actualiteiten.
Woensdag en
kade 31, Amsterdam-Oost; Th- van
Donderdag doorl. voorst, van 9.30 tot 13.30
Vliet. Van Brcestraat 76. Amsterdam-

—

te kunnen wij vooropstellen." zegt hij,
„dat de wereldbeschouwing van ons volk
jegrocid is uit een bocren-wereldbeschouwing. omdrt ons ,'Olk sedert onheuglijke

g.mgspunt,

•

—

haalde alinea's-een deel uitmaken.
Via ..Het Heem", „Huis en haard", „De
gemeenschap", komt mr. Reydon tot „De
Wereldbeschouwing". „Als grondgedach-

verhoudingen
volk dienen,
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.
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E. Gre\e. Uitg.: Wolters.
G. F. Callenbach. Xijkerk.
Tijdriicriten op gebeurtenissen in HolGeestelijk Leven.
van den
land en daarbuiten.' door Joost
&
Warer.dorf.
Perspectief der Ziel, door dr. C. J.
Vondei. U:tg.: Van lk>lkema
'
Uitg.: Van Loghum S'.aterus.
Amsterdam.
Schuurman.
Van Mensch :ot Mensch. door P. A Arnhem.
&
Waren
rie Gencstel. Uitg.: Van Holkema
Tien ontmoetingen van Jezus, door dr.
Uitg:» De Tudsuoom.
dorf. Amsterdam.
J. M. van Veen.
Liederen.
Amoureuze
j
't Kan verkeeren.
Lochem.
&
Van
Holkema
Uiig.:
Brederoo.
door dr. H. Faber.
Geboden,
door G A.
De Tien
U:tg.: De Tijdstroom, Lochem.
Warendorf. Amsterdam.
Hugo de Groot, door C. Busken Huet
Uitg. Van 'Holkema & Warendorf. AmstcrMuziek.
Joh. Set». Bach, door dr. E. W. SchalZee
De Faambazuin der Hollandsche
L'itg.:
lenberg.
Amsterdam.
Becht,
'.ierten. Ui'g.: Van Holkema & Warendorf.
De Zonen van Bach, door dr. EduaróS
A
Reeser. Uitg.: Becht. Amsterdam.
de Vos. Uitg.: Van Holkema
Cesar Franck, cVoor Hendrik AndriesAmsterdam.
& Warendorf.
sen. L.tg.: Becht. Amsterdam.
Gelijkenissen en Wonderen. Litg.: van
Claude—Achille Debussy, door Piet
Holkema & Warendorf. Amsterdam Graaf Ketting L'itg.: Becht. Amsterdam.
woont een
ln Den Haag daar
Jan
P. Swertinck. door H. van den SigUiig- Van Holkema & Warendorf. Adam.
tenhorst. Uitg.: Becht, Amsterdam.
Bogaard,
door
Persia.mscb.en
Uit den
Cregoriaan ;cbe Muziek, door Jos, Smits
&
WaMusladie Saarti. Uitg: Van Holkema
van VVaesberglte. Uitg.: Becht. Amsterdam.
rendorf. Amsterdam.
Drie Geestelijke Liederen, door M. A.
Natuurliike Historie voor de Jeugd.
L'itg.: Van Hoike. Brandts IJuys Jr. L'itg.: Ilroekmans & Van
loor Den Schoolmeester.
Poppet Ajns.erdam.
na k Warendorf. Amsterdam.
Sona'e voor Piano, door J. Mul. L'itg.:
Majoor Frans, door A L. G. Bosboom
Broekman» & Van Poppel, Amsterdam.
Amte
Rossum,
Bigot
Van
Uitg.:
Toussalnt.
Muzickgeschiedents in Vogelvlucht, door
dr. Eduard Recser. L'itg.: Becht, Amsterdam.
he- hol van de Wind. door Kathinka
12 Stukken voor 4 Handen, door Leo
Lannoy. Üitg.: N. V. Noord Holl. L'itg. Mij.. Smit Uitg.: Broekmans & Van Poppel, Amsterdam.
Helnrlch Waggerl.
Ln Se St3d, door Har, van Noorden.
KosVertaald door Albert Helman. L'itg.:
Uitg.: Broektr.ans & Van Puppet, AmsterAmsterdam.
mos.
dam.
De macht van het woord, door ;r. V. J
Zonnestraaltjes, Zeven kinderliedjes,
Kruijlbosch. Uitg.: U J C. Boucher. Den door Majoié Hajary
Margot Vos. Uitg.:
Groningen.

•

:

en
het begin van alle heemkunde;
verdiepte kennis is haar voortzetting
en de wetenschap komt achteraan, om
richting té geven aan de kennis en deze voor dwaalwegen te waarschuwen.
Daarom ls heemkunde volkszaak...."
„Heemkunde ls nieuw en niet nieuw.
Niet nieuw is zij voor die talloozen, die
nog steeds nauw verbonden zijn aan
hun geboortestreek, waarvan zij de
kennis der eigenaardigheden en levensverschijnselen uit voorvaderlijke
overlevering en eigen dagelijksche doening bezitten en weer aan hun kinderen meegeven op den levensweg.
Ijlleuw is zij voor die duizenden die
losgescheurd
zijn uit de levenssfeer ■
van hun voorgeslacht en ais van hun
ankers geslagen schepen ronddrijven.
Mogen velen van hen door zich in de
kennis van eigen heem te verdiepen,
rijker aan levensinhoud worden
Aldus mr. H. li. Reydon in het interessante en aardige geïllustreerde boekje „Wat is Heemkunde", dat hij schreet
en dat door de Uitgeverij „Hamer" te
's-Gravenhage werd uitgegeven voor den
Bond voor Heemkunde. „Wat is Heemkunde" is ook de titel van het eerste
hoofdstuk,
waarvan de boven aange■

»»*

•

het 40 jarig bestaan van de
Afdeeling Amsterdam der Ned. Natuurhistorische Vereentging. L'itg : Scheltema- & HolGedenktjoek bij

delaar.
Odeoa 2.15 en 7.45 u.: De spion.
Otynpia 2.15 en 8 u.: Rozen in Tirol.
Passage 2 15 en 7.15 u.: Pantserkruiser Se
ba-lopol.
IScx 10—23 u : De school des 'evens.
Seinpost 2 15 en 8 u.: Rozen in Tirol.
Studio 2.30. 4.30. 7 en 9 u.: Jij bent mijn
leven.
Thalia 1 30 doorl. en 8 u.:

.

is

•

gezien.

Asia 2.30 en 7.30 u.: De gasrr.an.
('apitol 10—22 u.: Amsterdam bij nacht.
City 2.15 en 7.30 n.: Oisanova getrouwd.
Metropole 2 en 7.45 u.: De huivelrjksz-.ven-

:

AFSCHOUWEN

beleven

•

Techniek.

Uitg.:

Een geschrift van mr.
H. Reydon voor den
Bond voor Heemkunde.

•

408

.

Heemkunde is
volkszaak.

Wetenschap en

In alle bioscopen Zoncags doorL voorstelling van 2 u. af.
A polio 1, 3, 5 en 9 u.: Schaduwen der

duisternis.

•

AMSTERDAM H E EREN GR ACH T

•

*

•

J. moet

,

De
Rembrandt, 2 30. 6.30 en 5.45 uur:
eeuwige Jood.
Scala, 2.30. 6.30 ca 8.45 uur: De gasman
Vredenburg, 2.30. 6.30 en 8.45 uur: AI
lotrla.
BUSSUM, 19 October.
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Verschenen Boeken.

•

:

•

Boeken.

(ielne Tante.
Ol.vmnia, 8 uur: Beüamy.
Palace, 2.30. 6.30 en 8.45 uur: Attentie,

•

•

DEN HAAG, 19 October.

•

door dr. mr.
Charters,
Steenen
Belonje. Uiig.: Allert de Lange. Amsterdam.
Boerderijen,
door ir. P.
Nederlandsche
Uitg: Aliert de Lange.
J. 't Hooft B. I.

•

spionnage.

HET PROBLEEM.

—

•

In alle bioscopen des Zondags door'ooponde voorstelling van 2.15 uur af.
City. 2.30. 6.30 er» 8.45 uur: Verbannen
Flora, 2.30. 630 en 8.4,5 uur: Meine Tante

Meer en meer raakte Justine gehecht aan „Grijsje".

Zondag 19 October 1941

;
Wij
U/EX gecompliceerd brandstof fenpro- kans
door
I l—i bleem wordt aangpsneden

I

een flatbewoner, r.ie lid is van een
Z bouwvereentging, Hij betaalt f 61.75
I per maand, waarvoor hij reeh! heeft
I zoowel op huur van de fla: als op
Z warmwatervoorziening voor een bad
I en twee waschtafels, alsmede centrale
■ verwarming. Voor de
personeele belasting werd de huurwaarde op ƒ 40 he■

■

I
ï
'

I
.

ï

I

•

men

„TINE”.

•

I

'

lof naar huis gaat gedurende drie da- J
gen, naast de brood- en aardappelbonnen, één boterbon.
Een suikerbon .
krijgt hij niet mee, aangezien het hem j
toekomende rantsoen voor hem in het I
werkkamp wordt besteed. Wel kan hij •
eenige suiker van zijn rantsoen meene- ■
men. Een kaashon word; hem meegé- |
gelooven echter niet. dat er veel geven, indien hij zeven dagen met veris, dat het gedeelte van den to- lof gaat. Heeft hij dus deze maal geen '|
huurpiijs voor verwarming ver- kaasbon meegekregen, dan zal hij er |
wordt. Met hetzelfde recht zou een ontvangen, zoodra het totaal van ;
de huren mogen vethoogen in zeven verlofdagen is bereikt.
I

I

-

uit Heüoo is toegezonden. Het schrijven
houdt o.a. het volgende in:
Lieve Vader en alle familie.
Wij
hopen dat dit schrijven U
allen in goede gezondheid zult vinden. Ric maakt het uitstekend. Wij
corrcspondccrcn elke maand met
.
elkaar.'
Ook Moor. Anky, Joke en ik zelf
Ê

zijnde regeling krijgt iemand, die te
werk gesteld is door den Rijksdienst
voor de Werkverruiming en met ver-

de aandacht voor
brief, welke ons

zijn in goede gezondheid.

Anky spreekt nu al vrij duidelijk
rn Joke staat in de box en probeert
af en toe een stap te doen. Hoe gaat
het met al Uw kleinkinderent
Wat. hebt u er nu al veel ht, IS.
Hebt u iets gehoord van Moor zijn
ouders en als u mij antwoordt, wilt
u dan eerst navraag doen bij zijn

verband met de gestegen grondbelasting. En aangezien dit laatste niet is „GELDERSCHE WORST."
grootvader tn Hilversum?
geschied en de eigenaren hun verhoogVRAAG: Volgens de dagbladen krijgt |
Deze
brief droeg de onderteekening
de lasten dus niet in den
huurprijs men op een vleeschwarenbon 100
„Tine".
gram
hebben mogen verdisconteeren. zou het gekookte
irorst. Toen ik onlangs 100 |
paald en werd dus het restant ad onbillijk zijn om hen te verplichten,
TE HOOGE PRIJZEN.
gram
vroeg,
kreeg ik maar 75 gram, \
Ij.Tj
ƒ
(zomer en winter) gerekend de verlaagde kosten in verband met
's-GRAVENHAGE. 18 Oct.
Een zakwant het was ..Geldcrsche" irorst.' Gel- ;
als rle vergoeding voor bovengenoem- de verwarmingsleverantie, wél in een
kenhandelaar
te Vleuten werd dezer
dersehe
en
(gekookte) worst
gekookte I dagen
huurverlaging tot uiting te brengen.
de diensten.
door den inspecteur voor de
icorst is niet hetzelfde.' Gcldersche
Den huurders is meegedeeld, dat de Bovendien zou men dan een huurnite
Amsterdam tot
is toch een verzamelnaam, waar- Z Prijsbeheersching
worst
f 9.000 boete veroordeeld. Hij had groote
verwarming op zn vroegst 1 Novem- veau krijgen.' dat fluctueert al naar geonder zoowel rauwe als gekookte irorst I
hoeveelheden
ben misschien zelfs nog veertien da- lang van de beschikbaar gestelde hoe- valt?
verhandeld tegen
I veel te hooge zakken
veelheid
iets.
prijzen.
brandstof
waardoor
gen later aan gaat. Slechts één kamer
ANTWOORD: Zooals reeds vroeger Z
kan verwarmd worden en dan nog op controle op de huren zeer bemoeilijkt
Een Alkmaarsche manufacturier had
in de dagbladen werd bekendgemaakt, I in
het algemeen in den laatsten tijd een
van
de
zou
worden.
%
vroeger gebruikelijke tem63
valt Geldcrsche worst onder de groep ■ 10 ri hooger
winstpercentage berekend
Een andere zaak is natuurlijk een „gerookte
peratuur. De warmwatervoorziening is
worstsoorten" waarvan per
De inspecteur hield rekening met de
van de verhouding tusteruggebracht (en op heden reeds „af- herziening
rantsoen 73 gram wordt verkocht.
omstandigheid, dat de manufacturier de
gesneden") voor gebruik alleen des Za- schen het huurpercentage en
he:
Onder „gekookte worstsoorten" va!- ■ prijzen onmiddellijk tot het toegestane
gedeelte,
Kolenbonnen
nimmer
dat
voor
allerlei
diensten
terdags.
komen
ien b.v. boterhammenworst en lunchpeil had verlaagd en veroordeelde hem
wordt
berekend.
in het bezit van de huurders.
Er zijn gevallen, worst.
j tot f 2.500 boete, hierbij de onrechtVRAAG: Hoe kom ik nu aan bon- waarin laatstgenoemd deel onevenrematig verkregen winst in aanmerking
nen voor het koopen van
brandstof. dig hoog is opgevoerd om de belastba- UIT EIGEN TUINTJE.
nemende.
:nodat ik het vóór- en naseizoen een re huur laag te houden. Hiervan zou
VRAAG: Hoe hoog is het percentabeetje kan hijverwarmen? Ben ik ver- de huurder pchter in het geheel geen
ge van de bruine boonen, dat iemand
püeht, de huurwaarde plus de ver- profijt trekken.
mag houden, die zelf boonen heeft gedere onkosten voor prestaties t ƒ 15.75)
teeld?
te blijven betalen of een deel daarvan' KOLEN IN PENSIONS.
ANTWOORD:
Voor het antwoord
Het bestuur van de bouwvereentging
en
pen- van deze vraag verwijzen wij
u naar
zond wel een circulaire, doch spreekt
sionhouders moeten op de aande Technische Afdeeling van de Ak
niet van vergoeding.
vraagformulieren
voor brandstof de kerbouwcentrale.
ANTWOORD: Een flatbewoner kan
Bezuidenhout
15.
namen der trasten opgeven, die „van 's Gravennage.
dan
in het bezit komen van
slechts
1 October af voor ten minste een
VRAAG: Wij hebben zelf aardappekolenbonnen, indien hij en alle anmaand gehuurd hebben", onder ver- len geteeld,
zoodot wij onze bonnen
dere flatbewoners zich met den vermelding
van het nummer van hun moeten inleveren. Wanneer wij nu naar
huurder van de flat verstaan om de
stamkaarten. Deze huurders moeten familie gaan. hebben wij geen bonnen,
centrale verwarming buiten gebruik
mede
hun handtpekening op het for- om mee te nemen. Hoe moet dit dan*
(Van onzen correspondent).
te stellen. De verhuurder dient dan
mulier plaatsen, en slechts wanneer
ANTWBORD:
meer
dan
5
Indien
U
den
zijn toewijzing bij
plnatselijken aan deze voorwaarde is voldaan worROTTERDAM, 18 Oct.
Het zal
distributiedienst in te leveren te za- den de brandstoffenbnnnen voor de Are op kleigrond of 10 A re op zandniet
lang
meer
duren
of
titaneneen
grond met aardappelen beteelt, worden
men met het bewijs dat alle huurders
eerste periode
arbeid
van
vier
jaren
zijn
Oesober/November
van
U
zal
bekroaardappclkaarten ingehouden.
den wensch te kennen hebben gegeverstrek*. Nu stelt een lezer de volAls U geen aardappclkaarten hebt en
ning vinden. Dat werk is de Maasven om in het bezit van brandstoffengende
0 wilt naar familie gaan. is de eenige
bonnen voor haarden en kachels te
tunnel, Rotterdams nieuwe oeververVRAGEN: 1. Wanneer er» gast op oplossing, dat U Uw aardappelen zeif
worden gesteld.
binding onder de rivier, die voor de
vertrekt
en
kamer
1 November
zijn
meeneemt.
Aangezien het jaargetijde reeds is
wordt direct weer door een ander in
toekomstige
ontwikkeling van de stad
Het vervoer van aardappelen mag
gevorderd en uiteraard met de noodige
u?le kan dan aan- echter niet in onbeperkte mate vrij
gebruik genomen
uitzonderlijke
van
beteekenis zal zijn.
is,
geformaliteiten eenige tijd gemoeid
kolenbonnen' schieden.
spraak maken op de
zal een zoodanig te treffen regeling
Met groote stappen is de tunnelbouw.
gast
2. Worden voor den nieuwen
Aangezien echter ieder geval afzonvermoedelijk weinig nut voor den flat- u-eer nieuwe bonnen verstrekt! 3.
dcrlijk moet worden beoordeeld, raden
bewoner hebben, zulks te minder, nu
Moet men. wanneer een gast tusschen- wij
U aan zich te wenden tot den Prode verhuurder wel reeds brandstoffen
tijds vertrekt, kolenbonnen terugge- vincialen Voedselcommissaris van de
voor de centrale verwarming zal hebven aan het distributiekantoor?
:
provincie, waarin U woonachtig bent. ■
ben aangeschaft.
ANTWOORD: Voor de verstrekking
jü f
Inertie* en poeders zijn
Waar het, zooals in deze rubriek van
pi .it htm.
ftj
5 Oct. meegedeeld, aan hen die centrale van rantsoenbonnen aan pensionhou- STEUNUITKEERING.
Maar iets 1- er. dubl>«*l
Wt
4rl
kamerverhuurders
uitders en
wordt
VRAAG: Met het oog op bijstand.
verwarming stoken, is toegestaan om
gegaan van den toestand bij den aannaseizoen
hun
brandwelken
ik aan sommige menschen ver- • Ij
het
vooren
in
„TIP van H«x>iz mort erfdj:
vang van de tweemaandelijksche pe- leen,
die steunuitkecring ontvangen,
"n
stof ook in kachels of haarden te geKewmd,
riode, in dit geval dus 1 October. Met
krachtig:"
i 4»'»-?
EsL.
bruiken. zouden wij U in overweging veranderingen in de hrwoning gedu- is mijn vraag: Hor gaat het met de
willen geven, zich met den verhuurder
steunuitkcering, wanneer de betrok- "
rende de looppndp periodp wordt geen
ken personen periodieke werkznamhe- |
te verstaan ten einde voor dit doel een
bonnen,
De
gehouden.
c.g.
rekening
den verrichten bij het uitreiken van
zekere hoeveelheid brandstof'te verkolen, blijven in het bezit van denzone,
distributiekaarten enz. Zij ontvangen
lnz. J X. D. te Utrecht ontving een fi. TIP.
krijgen. Hierbij zult U er uiteraard van
die voor ontvangst van de bonnen heeft daarvoor.
(Ingezonden Mededeeling)
7iaar ik mfen, ƒ 5.
6267
moeten uitgaan, dat iedere particulier
per dag.
gewekend.
Is het juist, dat, wanneer zij bv. 6 achdezen winter slechts zooveel brandstof
trret n vnlgende dagen dergelijke bezigzal ontvangen, dat één kamer ccnigsheden verricht hebben en zij daarvoor
zins behoorlijk verwarmd kan worden. COMMENSAAL.
VRAAG: Onze commensaal, die in dus 1~, x 5 of f 30 ontvangen, zij daarTot zoover wat het eersite deel van
Tel.
SCHOTH, Nieiiwendijk
werkverschaffing
te Hooghalen na gedurende 2 weken geen steunuitde vraag aangaat. De tweede kwestie, de
thuis
met
een
werkt,
keering
krijgen*
de
huur
een
kwam
met
in
>
(I
het
van
verlof
ez
on
den
edee
92*> 7
nl.
splitsen
ns:
Mcd
lm«
ANTWOORD:
Over deze kwestie
bedrag voor de werkelijke huur en een broodbon en een aardappelbon. Maar
voor prestaties, is minder eenvoudig. waar blijven boterbon, kaasbon. sui- kunt U zich het beste wenden tot den
E<»n coiffure nnar l'w typ 4
dienst
gemeentelijken
Op dit oogenblik is er zelfs niets met kerbon, enz.* Van die twee meege- batrokken
verzorgt alleen
toch
(Maatschappelijk Hulpbetoon. Sociale
stelligheid van Ce zeggen, aangezien brachte bonnen kan ik den man
Zaken,
Heiligeweg 17-10
Maison
Frits
enz.)
eten.
van
welken
deze
dagen
geven'
drie
te
mennog overleg wordt gepleegd tusschen geen
(Ingezonden Mededeeling)
ANTWOORD: Volgens de van kracht schen hun steunuitkeering ontvangen.
7412
de daarbij betrokken departementen.
»
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hoven, huis Maria. Kruisstraat en van 1(
—19.00 uur in Maastricht. Hotel Momus
Vrijthof;
op 28 Oct. van 11—14.00 uur in Til
burg. Werkliedenverceniging. Tuinstraa
68. en op 31 Oct. van 10—17.00 uur ir
daar begrip komen voor den nieuwen
Den Haag, Stadhouderslaan 134.
tijd. Eerst als er een betere basis komt.
waarop kan worden gebouwd, zal het
daar beter gaan. Wij hebben op de eerste plaats menschen noodig, die in volkschen zin ons volk kunnen voorgaan. En
datzelfde geldt ook voor het middelbare
en lagere onderwijs.
Het is daarom noodzakelijk een kader
te scheppen, dat zich met alie kracht inzet voor het volksche onderwijs. Te veel
immers zijn de meeste onderwijsinrichtingen nog ingesteld op de gedachte aan
den mensch als middelpunt
van het
heelal.
•Hoe men den leerling de rol van Nederland in het nieuwe Europa moet verklaren, schetste prof.
Van Genechten
hierna. Men moet daarbij uitgaan van
de rijksgedachte en er op wijzen, dat
Nederland inderdaad een groote rol kan
spelen. Vooral moet de opvoeder het
duidelijk maken, dat de rijksgedachte
iets anders is dan het propageeren van
annexatie bij Duitschland. Hij moet ook
bewijzen, dat de staatssouvereiniteit een
19de-eeuwsche dwaasheid is. En ten slotte moeten de geschiedenisboeken in hun
tegenwoordigen vorm verdwijnen.
De redevoeringen van prof. dr. Van
Genechten en van dr. Honsberg werden
met aandacht door de vele belangstellen(A.N.P.).
den aangehoord.

Prof. Van Genechten
spreekt voor het

Opvoedersgilde.
In ..KrasZaterdag het district

AMSTERDAM. 19 Oct.
napolsky"

—

heeft
Amsterdam van het Opvoedersgilde een
druk bezochte vergadering gehouden.
dr. A.
De leider van het district,

Kooijmans.

sprak een

openingswoord,

waarin hij in het bijzonder welkom heette het hoofd van het Opvoedersgilde.
prof. dr. R. van Genechten. den wethouder voor Onderwijs en Kunstzaken, dr.
J. Smit en den vertegenwoordiger van
den gemachtigde van den Rijkscommissaris voor de stad Amsterdam, den heer

Trauner.
Hierna hield de rector van de Deutsche Obcrschule te Den Haag. dr. E.
Honsberg, een zeer interessante inleiding over „De bestaansvoorwaarden
en de opgaven der geschiedenis als wetenschap en onderwjjsvak". Hij betoogde daarin, dat de leeraar en de geschiedenisleraar in het bijzonder bij het do-

ceeren der geschiedenis zich een vijfledig doel voor oogen moeten stellen, omvattende: de opvoeding tot de volksge-

|

'

De grondslag van het onderwijs.

de reis
het hoofd van het plaats naar de plaats van de keuring
Opvoedersgilde. prof. dr. R. van Ge- kunnen worden aangevraagd bij het bunechten. over ..Een jaar Opvoeders- reau Nordwest. Stadhouderslaan 132 te
Den Haag Biljetten voor de terugreis
g Ide".
onverschillig
Hij gewaagde van wat bereikt is in 't worden na de keuring
eerste bestaansjaar van het Gilde, dat of de candidaat wordt aangenomen of
verstrekt.
inlusschen is gsgroeid van 200 tot 2000 niet
Rooster voor aanmeldingen in Nederleden. Er is een fonds voor sociale voorzieningen gesticht, waar iedere
leer- land in den tijd van 20 tot 31 October
kracht zich bij kan aansluiten, ook zij. 1941:
Op 20 Oct. van 10—13.00 uur in Rotdie geen lid van het Opvoedersgilde zijn.
Thans is de tijd gekomen, zoo zeide terdam. Deutsches Haus. en van 15—18.00
prof. Van Genechten o m., om te begin- uur in Den Haag. Stadhouderslaan 134;
nen met de hervorming van het onderop 21 Oct. van 10—13 00 uur in Utrecht,
wijs in nationaal-socialistischen zin. Het Deutsches Haus en van 15-18.00— uur in
Duitsch is nu als tweede taal op de scho- Amsterdam. Deutsches Haus:
Op 22 Oct. van 11—14.00 uur in Leeulen aarnev. ezen. De vrees van sommige zijden hierover geuit is ongegrond, warden, huize Schaaf. Brcedstraat en
want het Duitsch blijft op de lagere van 16—19 00 uur in Groningen. Concertsc/iool slechts een zeer klein deel van gebouw. Poelestraat:
op 23 Oct. van 11—14.00 uur in Henhet program uitmaken.
Wat den geest op de hooge scholen be- gelo. Deutsches Haus en van 16—19 00
treft, merkte spr. op, dat deze geest uur in Arnhem. Deutsches Haus;
noodzakelijk moet veranderen. Er moet
op 24 Oct van 10—13.00 uur in Eindsprak

—

—

afdeeling zoo oppervlakkig
wordt

bij

nadere

maakt,

beschouwing

wekt
Zij
meer dan bevestigd.
hooge verwachtingen voor het overige deel van de tentoonstelling
die groolcndcels
verwachtingen,
in vervulling gaan.
—

Caricaturen, landschapsschetsen, aquarellen en foto's vormen het materiaal,
waaruit deze tentoonstelling is opgebouwd. Het is werk van Duitsche militairen, die Nederland met de oogen van een
vreemdeling hebben bekeken en wier indrukken dus afwijken van die, welke
de bewoner van het land zelf opdoet.
Als zoodanig is het dus interessant, etkennis van te nemen. Afgezien daarvan
echter ziet men inzendingen, die artistiek op een hoog peil staan en met name
is dit bij de fotografieën het geval.
dat zijn de twee
De molen en de zee
hoofdthema's, die deze kunstenaar?
in
wapenrok hebben geïnspireerd. Er is ook
—

uur).

LAREN', HI'IZE.V. BI.ARICVM.
Van 20
Oct.—l Nov. wordt in deze plaatsen gelegenVan 1!) October af worden de telefoonnummers van de kantoren Schiedamsche Singel heid geopend, gedragen winter kleeding. woldekens enz. in te leveren, op lederen
183 -en Baan 163 als volgt gewijzigd: Schie- len
verkdag var. 2—4.30 uur. uitgezonderd des
damsche Sir.Kel IS? no. 234T4 (4 lijnen). Baan
Zatertiags: te Laren in het distributiebureau,
163 no. 23414 (4 lijnen).
;e Huizen in de gasfabriek en te Blaricum

STOFFEERINGSARTIKELEN.

—

in het distributielrureau.
—

—

—

—

telefoon-abonné's dezer

ROTTERDAM.
Tot en met 1 Novemher
wordt gelegenheid gegeven in goeden staat
—

verkeerende gedragen winterkleoding, wollen dekens enz. in te leveren, waartegenover het recht gegeven wordt soortgelijke
nieuwe artikelen te betrekken.
Inlevering zal kunnen geschieen in de
lokalen Heideslraat 3. Boomgaarddwarsstr. 13
(9—12 en van 13.30—16.30 u
Va 10.30 u.
zal* niemand meer worrlen geholpen, ook
).

Vijf minuten met A. A. KOK.

voor tapijten enz.

Vergunningen

RCSKI'M—XAARDKX.

—

van

Aanvragen

ler

verkri.ig.ng
een leveringsvergunnir.g
«dus ook in gevallen van slijtage enz.) ten
behoeve van de aanschaffing van taprj en.
loopers, matrassen, peluws, kussens en karpetten, zullen weer ln behandeling worden
genomen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op het distributiekantoor. Zwart»
weg 3 te Bussurn.

Willem Weissenbruch
overleden.
Bekend landschapschilder.
TE Aerdenhont

van de Heerengracht
IN leiden bocht
in een der zestiende-eeuwsche
de

tlgjarigen

is op zeven-en-zeven-

OTerleden de
schilder Willem Weissenbruch, een zoon
van den meester der Haag*che School,
leeftijd

heerenhuizen breede eiken trappen naar
boven. Aan het eind er van staat men J. H. Weissenbruch.
onder dikke zolderbalken, waar groote
Een „vieux de la vieille" was Willem
teekentafels de bohemiensfeer iets zake- Weissenbruch J. Hzn., die ln Den Hang
lijks geven- Langs de betimmering hangeboren werd. Deze schilder van landgen prenten van oud-Amsterdam, een schappen en stillevens, was afkomstig
gothische kas' torst een gevelsteen, een
uit een kunstenaarsfamilie, hij was leerEnkhuizer puibalks siert de zoldering ling van zijn vader, onder wiens leiding
mot „oudt-Holh-ntsche humor". Hier zijn hij omstreeks IS9O
landschap is gaan
we in het hol van den Heemschut, bij schilderen bij Noorden en Nieuwkoop.
den secretaris, den bekenden architect
Zijn vader, H. X, zich teekenende J. H.
A. A. Kok. „Er is verrassend veel beWeissenbruch, is als landschapschilder
langstelling voor ons werk, dat toch al en als waterverfteekenaar een dergenen
zou thans reeds van den tunnel een kwart eeuw „waakt voor de schoonuit zijn tijd, wien met het meeste recht
gebruik kunnen maken, wanneer heid van Nederland".
de naam groot gegeven wordt en deze
..Dat gebeurt in een strijd tegen de grootheid plaatst hem bovenaan in de
ventilatie en verlichting functionneerverslonzing
den. Dat kan echter eerst wanneer de .■-»-«-■».—«-.—»■■»_■-»_-»-—
Haagsche school. Diens vader, dus
steden, Willems grootvader, bezat een verzameomvangrijke electrische installatie geder
tegen de ontheel gereed is en dat is nog geenszins
ling schilderijen van Krans, Schelfhout,
het geval. Het hart van dit onderdeel
sierende reB. van Hove en ontving de schilders aan
in
clames, tegen huis. Ook zijn oudoom J. Weissenbruch,
dat alleen al 650.000 gulden kost
de
wouden was een goed schilder, voornamelijk van
wordt gevormd door de centrale bedieningsruimte met haar tallooze apparaten van antennepalen, vóór het uehoud van stadsgezichten uit Oudewater. Nijmegen,
en instrumenten, waarvan sommige zeer fraaie interieurs en oude gevels, tegen etc. en een geprezen etser. Zijn werkjes
vernuftig zijn. Zoo geven b.v. gekleurde de affiche-woede, die bij vlagen in het met een effen blauwe lucht tegen roode
lampjes en glasstrepen den bedrijfstoe- stedenschoon huishoudt. Het landschap daken of witgekalkte muren, zijn zuiver
en bekoorlijk. Dan is er nog een Is.
stand van de verkeerssignalen in den is nu wel schoon, maar de steden?
De gevels zijn thans overal beschermd. Weissenbruch, een houtgraveur, naar H.
tunnel aan.
Weissenbruch en Ch. Rochussen, verder
Op de bedieningslessenaars zijn de Dat is eigenaardig gegaan. In den korin het „Nederlandsch Magazijn" naar
schakelaars voor de enorme ventilato- ten tijd dat het Opperbevel van Landren, die voor de luchtverversching zorg en Zeemacht hier bestierde, ging er een Witkamp, etc.
Het heeft W. Weissenbruch J. Hzn.
moeten dragen, hoofdzaak. Er zijn zeer staatsblad de deur uit. dat verordineerde
dat in heel Nederland geen enkel bouwdus niet aan peetvaders ontbroken, eveningenieuze zelfregistreerende koolmonoxyde-meters, die op elk moment het ge- werk mocht worden afgebroken zonder min als aan schilderijen, die m de jeugd
professoren waren. Hij kreeg eerst
halte van dit gevaarlijke gas, dat met de kennisgeving aan het Departement In
uitlaatgassen van de auto's in den tun- Amsterdam kwamen daardoor met één les op de viool.
vier duizend
Toen heeft hij décors geschilderd op
nel komt, aangeven. Met behulp van die pennestreek alleen al ruim
mooie
van den het atelier van rien decoratieschilder Jan
gevels
bescherming
onder
gegevens wordt de draaisnelheid van de
staat. Dat is een belangrijk ding. waar Stortenbeker. Hij was leerling van de
ventilatoren ingesteld, zoodat de luchtgewerkt.
Haagsche Akademie onder Frid. Beeker.
verversching automatisch gelijken tred Heemschut jaren voor had
Belangrijk is ook, dat de menschen Hij werkte vaak in het buitenland. In
houdt met de intensiteit van het ver- dezen
zomer in eigen land op reis zijn het Gooi wonend werkte hij daar in de
keer. Bovendien is er echter een telmegegaan. Ons stijgende ledental is getui- buurt en te Zwammcrdam.
chanisme, dat in verbinding staat met genis
van het veie schoons dat zij daarOok van de etskunst maakte hij zn
„electrische oogen". die. onafhankelijk
bij ontdekten. Heemschut fungeert als bezigheid. In den laalsten tijd liet hij
van de koolmonoxyde-meters. den om- wegwijzer in een sedert kort uitgegeven
weinig of niets meer van zich zien. W.
vang van het verkeer weergeven. Waserie over Hollands torens, molens en Weissenbruch J.H.zn. was een schilder
terstandswijzers op het pompenbord ge- kasteelen. over het fraaie Binnenhuis.
van landschappen en stillevens, die de
ven den stand van het regenwater aan. Een boefje over Amsterdams Historische goede en
rijke tradities der Haagsche
dat zich op het diepste punt van den schoonheid daarin is van mijn
hand." school nog na den boei daarvan voortde
daarvoor
keluitgespaarde
tunnel in
..Dat is m'n „topografische atlas." zegt zette in zijn tijd, deze varieerde naar
ders verzamelt.
architect Kok als we rekken met oude eigen aard en met eigen vondsten verVoor den technicus zijn trouwens de prenten bekijken. ..Op de expositie, die rijkte.
ventilatiegebouwen, die van onder tot nu in het Sted Museum gehouden wordt,
Deze verdienstelijke schilder was alboven vol zitten met mecaniek. „om van zijn enkele van mijn be»te stukken te dus
een der veteranen van het impreste smullen". De architectonische verzorvinden. ..."
sionisme, welks meesters ons land in de"
ging van deze kolossen werd opgedravorige eeuw groot maakten.
gen aan ir. Van der Steur, die er in geslaagd is er door juiste proportionneeMGR. M. P.
ring en materiaalkeuze evenwichtige ge(Van onzen correspondent.)
bouwen van te maken. Hij verzorgde
HAARLEM, 18 Oct.
Op 72-jarigen
ook de architectuur van de kazernes
leeftijd is heden alhier overleden mgr.
van de tunnelbrandweer en de roltrap-

Nog twee installaties.

MEN

„Heemschut"

trek.

—-

—

zn

—

Na de pauze

IS—2H

—

PALEIS HOTEL

KEURINGEN VOOR DE
WAFFEN S.S.

schap.

fencommissie. Bovenstaande regeling geldt
eveneens voor de bij Rotterdam geannexeerde gebieden.

De inlevering van gebruikDe Distribuliedienst maakt te MMIIPKX.
MMI IPEX.
kieeren, dekens etc. kan alhier geschieden
bekend, dat van Maandag 20 October af wein het gebouw van de voormalige Arbeidsder aanvragen, ter verkrijging van een levebeurs aan den Engelmundusweg, hoek Zeeringsvergunning.
behoeve van de aan- weg, te LWiuiden (Oost) van
ge versieringen.
20 tot en met
schaffing van tapijten, loopers, matrassen,
Octob.*iO—l2 uur). DistributiestamIn „De Maastunnel", het officieeie or- peluws, kussens en karpetten in behandeling 2.">
nabrengen.
kaarten
gaan van de tunnelbouwers, geeft een zullen worden genomen. Dit geldt ook voor
ZAXDVOORT.
In tegenstelling met het
gevallen van slijiaie enz. Aanvraagformulievan de ingenieurs een relaas van
gemelde, dat gedragen winterkieeding ingede ren afha.en van f)—l2 uur voorm. bij den leverd
kon worden op Dinsdag 21 October.
werkzaamheden die nu nog verricht Distributiedienst, P. J. Troeistraweg, IJmui- Woensdag
22. Donderdag 23, Vrijdag 24 en
moeten worden of reeds aan den gang den (Oost).
Za'eixlag 25 October a.s. in Ons Huis van
ï)—l2
zijn. Daaruit blijkt, dat de bestratings-,
uur *s ochtends, wordt nu medegeINLEVERINGK
deeld, dat op genoemde dagen de inlevering
betegelingsen
verfwcrkzaamheden
Vöör 1 November a.s.
AMERSFOORT.
thans grootendeels voltooid zijn. In de gelegenheid om gedragen winterk.eeding. van 2—5 uur des middags plaats heeft.
afgcloopen maand zijn talrijke kabels wonen dekens enz. in te leveren, ter verSCHOENENBONNEN.
krijging van een bon. waarop men soortgeonder den vloer van de voetgangerstun- lijke nieuwe artikelen
HILVERSUM.
De dUtributiedienst Hilkan betrekken.
versum
aangewezen
bekend, dat het aantal schnenels van oever tot oever getrokken.
maakt
plaats van in!evering is
Als
Zij
zaai ln het distributiekantoor. Plantsoen nenbonnen. dat beschikbaar was voor de
dienen zoowel voor de eigen bcdrijfs- een
maand October. is uitgereikt. In October
Wos; 2 (beneden rechts); gelegenheid tot ininstallaties als voor de stedelijke stroom- levering bestaat op Maandag 20, Dinsdag 21, kunnen dus geen bonnen meer worden verDinsdag
2S,
strekt of aanvragen in behandeling worden
Woensdag 22. Maandag 27,
voorziening en den telefoondienst,
en en Woensdag 2!) Oc ober (10—12 en 2—3 u.). genomen.
zonder

-

—

—

verkeersaders onder de Maas nu
het gebruik gereed liggen en feitelijk bevindt het werk zich reeds in het
allerlaatste stadium, waarin men b.v.
kan denken aan het opruimen van de
omvangrijke werkterreinen in de omgeving en het aanbrengen van kunstzinnivoor

*

OOK EN DEN HAAG HEEFT DE
TENTOONSTELLING BIJZONDERE
BELANGSTELLING.

—

groote

PAIIAP LUIKS

„DE SOLDAAT IN NEDERLAND."

meenschap, de opvoeding tot den dienst
voor volk en vaderland, de opvoeding
tot de rijksgedachte, de opvoeding tot
's-GRAVENHAGE. 18 Oct.
Het aanden nationalen trots op grondslag van
meldihgsbureau van de Waffen-S.S. buhet Germanendom en de opvoeding tot
reau Nordwest, Stadhouderslaan 132 te
het rasbewustzijn.
(Van onzen Haagschen correspondent)
Sprekende over het verschil tusschen Den Haag. deelt mede, dat nieuwe keuvoor
de
S
S.de humanistische ideeën en de ideeën ringen van aanmeldingen
TJI'MOK" was het eerste opder nieuwe orde zeide dr. Holsberg, dat regimenten „Westland" en „Nordwest"
J'" schrift, dnt ons in het oog
het huidige geschiedenisonderwijs een in de hieronder vermelde plaatsen geviel bij het betreden van de goonderwijs op politieken grondslag moet houden worden:
tische zaal, waar de tentoonstelNederlanders
tot
40
die
17
jaar,
van
zijn en dat de geschiedenisleraar niet
..Der Soldat in Holland" voor
ling
kunnen
zooveel mogelijk, maar meer in het bij- minstens 1.65 meter lang zijn.
het publiek te bezichtigen is.
in
aanmerking
hiervoor
komen.
Voor
hun
zonder het verhevene moet doceeren.
Daarheen richtten wij onze eervoor zoover het kostwinopdat hij hiermede den weg wijst naar familieleden
ste schreden. Kn het moet gezegd:
wordt
Gratis
gezorgd.
ners
betreft
volksgemeente
bereiken
doel:
het
de
dc alleraardigste indruk, dien. deze
van hun woonreisbiljetten voor

oorlogsomstandigheden,

voortgeschreden, met het gevolg, dat dc

het te weten zullen de eerste
dagen bij hun
gesprekken reeds van den tunnel
gebruik maken.
Men is druk bezig met de montase
van de reusachtige roltrappen, die eenmaal voetgangers en fietsers
in dichte
naar „het ingewand der aar180. Adam.
46568 stroomen
de" zullen voeren en de kunstenaar Jaap
Gidding kreeg nu gelegenheid zijn omvangrijke mozaïeken, die de beteekenis
van den tunnel symboliseeren, op de
verwulften van de roltrappenschachten
aan te brengen. Daarmede is men thans
druk in de weer.
Rondom den tunnel gaat het opruimingswerk regelmatig voort, op
den voet
gevolgd door het in definitieven vorm
aanleggen van plantsoenen en bestratingen. Ten einde een royale
CAFÉ-RESTAURANT
oplossing
ROKIX 14 KN KA I/VERSTRA AT IS—l7 te krijgen, zal het noodig zijn
rondom
AMSTERDAM C. TEI*. .1:1.146.
het 35 meter hooge ventilatiegebouw op
GOKI) VERZORGDE MAALTIJDEN"
den Rechter Maasoever nog wat meer
F.N DAGSCHOTELS,
ruimte te scheppen. Daartoe wordt een
(ie/cllfg zitje aan Rokin of KalverMr.
klein gedeelte van het Westelijk uiteinf In'-ryonrion McrledtTi ing l.
i OSS de van den
beroemden heuvel in het
Park afgegraven, waarbij ook de standplaats van den officieuzen tunnel-explicateur „Professor" Boudcwijn, ten offer
zal vallen.
3
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LAATSTE ETAPPE: VERSIEREN EN OPRUIMEN.

I
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niet degenen, die reeds c-p hun beurt hebben
moeten wachten.
personen,
Aangaande inlevering door
brandstoffen, aan wie een door de brandstofwoonachtig te Hoek van Holland. Pernis.
fencommissie Rotterdam (voor IJselmonde
Schiebroek,
HiHegers-berg.
Overschie
en
de brandstof fencommiss.e van Zw ij.ndi echt)
nog nadere bijzonderafgegeven identiteitskaart, gemerkt C, werd IJselmonde zullen
bekendgemaakt.
verstrekt, kunnen zich Maandag 20 dezer tot heden worden
BI'SSIM—NAARDE.V.
Van Maandag 20
den diens wenden, lot het in ontvangst nemen van de voor hen bestemde toewijzingen Oct. tol en met Vrijdag 24 Oct. kunnen bij de
(zelfde
ingestelde
kanKleedingcomité's voor
daarvoor
voor de vijfde en zesde periode
en Kaarden gedragen winterk'.eetoor w aar hun de bonnen voor de eerste Bussurn
verstrekt).
ding
ingeleverd worden. De
dekens,
perioden
werden
Houders
en
etc.
vier
inneming iie:* kleedingstukken zal in Bussurn
van identiteitskaarten, gemerkt B en D kunnen zich eerst lot den dienst wenden tot geschieden in bet distributiekantoor:
Verhet in ontvangst nemen van de voor hen lengde Oud-Russummerweg 10 en in Naarmeiiehun
nadere
bonnen,
bestemde
nadat
den in het gebouw Cattenhagestraat no. 8
deelingen zijn verstrekt door de brandstofCs morgens !)—lO uur &n *s middags van

BRANDSTOFFEN ROTTERDAM.
Verbruikers van vas
ROTTERDAM.
—

De laatste hand aan den

KAMERVERHUURDERS

Distributie-nieuws

woonde de candillo met zijn gemalin
een defile van zijn lijfwacht bij.
Generaal Franco met zijn gemalin op

-

'

■

I

'

■
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Tweede Blad.

een afzonderlijke afdeeling voor de Hollahdsche grachten, voor het stadsbeeld,
voor typische kleederdrachten, voor handel en verkeer en nog andere onderwierpen.
Onze bijzondere aandacht werd getrokken door een penteekening van den kanonnier Menchau,
voorstellende een
stadsgezicht rond Dordrecht; door een
havengezicht in Harlingen, aquarel van
korporaal Gindler; voorts door knappe
foto's van de Nederlandsche jeugd van
ScSiütze Kattwinkel, en door stemmingsvolle zeegezichten, o.m. van korporaal
Kohrmann en van Monibacher. Ook de
landschappen van onderofficier Nengelken en van Rotii vallen op.
Het is duidelijk, dat de jury bij de beoordeeling van de inzendingen
niet
sicchts een artistieker., doch zeker ook
een folkloristischen maatstaf heeft aangelegd. Het zijn niet altijd de bekroonde
die den Nederlandschen
onderwerpen,
kijker het meest boeien. Aan den anderen kant zijn er tal van alledaagsche details, waaraan wij onopgenieikt voorbij
plegen te gaan doch die op den buitenlandschen bezoeker van ons land sterken indruk blijken te maken.
Naar men ons mededeelde is het succes van deze tentoonstelling zeer groot:
hebop den eersten dag
Woensdag
ben 1200 personen het gebouw aan dc
Paletstraat bezocht.
—

—

SCHMIDT EN ALJECHIN DEELEN TEKRAKAU.

J. MÖLLMANN

†

I

talen

laagd

—

•

-

\TOG eens vragen wij
i \ een verdwaalden

Een ingewikkeld vraagstuk.

i

DE TELEGRAAF

BRIEF VAN
Wie weet het adres?

Distributieperikelen
Als flatbewoners eigen
kolen wenschen.

—

—

KRAKAU. 18 Oct. IAN.P.i.
De M. P. J. Möllmann. oud-vicaris-genéraal van het bisdom Haarlem. De thans
Intusschen ontvangen de mannen van laatste ronde van het internationale overledene,
die een zeer geziene figuur
geschaaktournooi
te
Krakau
ia
heden
omvangbrandweer
en
tunnelpolitie.
het
is geboren op 18 Februari 1869 te
De
tournooi.
was.
beide
leiders
het
in
speeld.
rijke technische personeel hun
opleiding en wanneer straks de eerste voer- Schmidt en Aljechin, wonnen ook in de Amsterdam en in 1892 tot priester gewijd. Na korten tijd in Beverwijk ai*
tuigen onder de Maas zullen rijden, zal laatste ronde, zoodat de eerste en de
kapelaan werkzaam te
zijn
geweest,
een staf van bekwame beambten alles tweede prijs tusschen hen moesten worhij in 1893 secretaris van het bisden
werd
gedeeld.
„op rolletjes" doen verloopen.
■De eindstand is dus als volgt: Paul dom Haarlem. Op 28 October 1911 volgSchmidt en dr. Aljechin ieder Bi p.. de zijn benoeming tot vicaris-generaal.
Tegen stakingen in de V.S.
Bogoljubow werd derde met 7'i p.. vier- In Januari 1936 saf mgr. Möilmann den
PreHYOKIWRK, 18 Oct (S.P.T.).
de werd Junge met 7 p. en Lockvenc wensch te kennen, wegens zijn oudersident Roosevelt heeft een Instructie aan werd vijfde met s'j p. Hierna volgen dom, van die functie te worden onthehet „Office Prorluetion Management" ge- Reger met 5. Blümich, Hahn en Kieni- ven, doch ook nadien bleef hij in Haargeven, waardoor dit lichaam in staat zal gcr met ieder 4'i en Carls, Mross
en lem wonen, waar hij zich een grooten
zijn iedere staking in de kiem te smoren. Novarra, met ieder 3V& p.
vriendenkring had gevormd.
pengebouwen.

—

—

Zondag 19 0-,*nW 19-11
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DE TELEGRAAF
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Tweede rUacl

Restaurant DORRIUS

KINDERKLEDING
FRANSCHE SCHILDERKUNST
onderwijs.
practisch
en
onberoerd door dezen tijd? Podium der f&TABILOk
KUNST EN LETTEREN

M.Z. Voorburgwal b.h. Spul, Amsterdam.
Ruime keuze van schotel».

7071

(Ingezonden Mededeeling)

komende week

EEN LEEMTE OP DE EXPOSITIES.
PARIJS, Oct.
Groote wereldgebeurtenissen «orden . door de kunstenaars altUd in hun werk van te voren
aangekondigd. Zij lijn óók de voelhoorns, de voorposten dor cultuur, die
zi} vertegenwoordigen. Wat de schilderkunst betreft, vinden wij dit, b.v. voor
den oorlog van 1914, In het futurisme
(den chaos) en even later in het cublsme (het grondwerk van den opbouw).
—

Concerten.

Meesters en jongeren.
ïN de Galerie Daber, Boulevard Haussmann. vinden wij een dertigtal werken van Bonnard en Vuillard. Zij zijn
de laatste machtige uitloopers van het
impressionnisme. Vuillard is hier vertegenwoordigd met enkele groote doeken in lijmverf uitgevoerd, waarvan wij
er vele hebben gezien op de groote

treedt

het

eere gehouden

er

zaal.

Het

<

Operette.

Concertgebouw-kamermuziek.

MUZIKAAL

het
Amsterdam weet
sinds jaar en dag: ergens in een
zeer gewichtige kamer van het Concertgebouw ligt als zeer gewichtig document
een verjaardagskalender. De zeer gewichtigen, die in deze kamer te maken
hebben, raadplogen het document van
dag tot dag. en zóó is er een componist
jarig of
kien!
der zeer gevvichtigen

■

huisschilder Lautree, die in 1930 den Prix
Guillaume verwierf en den van origine
Rus Pierre Ino. die schildert als een gezonde
surrealist. De „Madonna met
kind" van dezen laatste is niet krachniet volmaakt, niet gracieus, niet
tig,
hemclsch. maar origineel. Op een groene

onderkleeding heeft hij een mantel van
veelkleurige viooltjes gehangen en het
inspiratie begint te functionneeren en
kind ligt op een kleedje van klaver- produceert
een herdenkingsavond of een
ecuwvan
vier.
De
15de
blaadjes
stijl is
cyclus, in 't kort: men peserie
of
een
sche Renaissance.
pert ons den jaardag in als ware hij
Tczelfder tijd exposeeren in de Gale- onze schuld.
rie de Berri, rue de Berri, onder den
En het heeft dan ook niemand vertitel: Forces Nouvellcs, vier schilders wonderd, dat er. nu Mozart ongelukzalivan 28 tot 32 jaar: Jannot, Humblot. gerwijze honderdvijftig jaar geleden geRohncr en Venard. Vertellen zij iets storven is, de meest krasse maatregelen
nieuws? Hun werk is, merkwaardigerin cyciusvormen tegen ons overwogen
wijze, van alle vier bijkans hetzelfde. zijn. Eerder zelfs is men verbaasd, da',
Het verraadt een sterken cubistischen de straffen zoo mild zijn Uitgevallen: de
invloed van Picasso en Braque. Er is Concertgebouw-kamermuziekre-eks
echter noch dè vindingrijkheid van Pi- waarop men toch minstens alle strijkcasso, noch de kleurenvoornaamheid kwartetten in chronologische
volgorde
van Braque. De kleuren van deze vier verwacht had
volstaat ditmaal met 'n
jeugdige schilders zijn vrij duister, de vermaning in de gedaante van een serie
—

—

executie echter minuties. Van een nieutechnischen beeldhouw is geen
sprake, er blijkt echter rijkelijk met olie
omgc-spror.gen en dat is een
te zijn
slecht teeken. Er moet intusschen worden gezegd, dat zij voor hun leeftijd op-

wen

merkelijk schilderen. De nieuwe tijd
vraagt inmiddels iets anders dan op-

Ino.

346. Een verstandig gesprek

koning vroeg: „Kan die vode koning plotseling,
BIG,"„Ja, zeiMajesteit,
ook
hoe heet hij
ik luister," zei
DE
gel
„Oebiranweer... Oekilanta
onderdanig. „Big,"

zei

maken, ik ben geen rechter van instructie." Bij de*e
woorden keek Grabusic of om bijval vragend naar de
aanwezigen of langs Richard heen naar het meisje.
anders zou u zulke,
„Neen, dat bent u inderdaad niet
laten we zeggen, onvoorzichtige dingen niet uitkramen!"
riep Richard en ging- weer zitten. „Maar u schijnt te
lijden aan grootheidswaanzin!" Grabusic koek hem woe—

dend aan:
van een ambtenaar. Ik
19 „Zwijgt u dat is belcediging
houd me aan de feiten: u heeft zich aan het wonderkind
de
gouverneur.
„Ik zal u niet lang ophouden," meende
opgedrongen..."
„Heeft u iets verdachts gemerkt?"
„Infaam
bromde Richard. Isabella wenkte hem, dat
„Neen, helaas niet! En misschien heeft de dader ol
zou spreken en trok hem terug op zijii
tegen
hij
niet
daderes zich heelemaal niet laten zien!" De oude heer
stoel.
stok,
den
zwarten
en
op
scheef,
heide
handen
stond
„TJ heeft zich egoïstisch als pianist opgedrongen, ofkeek den zoo rechterachtig gebarenden jongen man ver- schoon een
ander daardoor benadeeld werd, u bent
wonderd aan.
met
het kind, alleen geweest, het laatst kort
urenlang
is
den
er
„Ik vraag u hetzelfde als den jongen:
laatstep voor
En later was u de eenige, die chloverdwijning.
de
tijd iemand bij Angelo gezien, heeft lemand vaak met roform
vreema!"
heeft
geroken
of
zoo?"
hem gesproken, hem uitgevraagd
weer op:
Richard
toch
Nu sprong
„Neen, niet dat ik weet. We hebben hier in Orr behalve
wilt
dus
dat
een medeplichtige van mij
„U
beweren,
Schock
met
niemand
omgegaan."
met u en den heer
en
dat
ik hem van de solisten
kind
heeft
geroofd
„Hm. Ja
ja en mijnheer Schock heeft dagelijks met het
heb?
u
het maar rondweg! Maar
Zegt
kamer
geholpen
alleen
maar
uit
Ik
natuurlijk
wil
<ien jongen gerepeteerd?
beleedigihg!"
u!
is
zware
waarschuw
Dat
ik
volledig zijn. niet waar!"
„Dat heb ik niet gezegd. Ik maak slechts het proces„Ja
dat heeft hij. Wat wilt u daarmee zeggen?"
verbaal
t?
op!" meende Grabusic weer en maakte een aan„Och, je moet aan alles denken. Mijnheer Schock
Daarna, tot Isabella: „Mag
de laatste geweest, die het kind gezien heeft, hij is ook teekening op een vel papier.
Meth!"
Het meisje trad voor
verzoeken,
da:
Op
u
ik
als eerste naar de solistenkamer teruggegaan
Juffrouw
en keek den gouver
har.;!
op
er
de
had,
tafel,
steunde
met
de
oogenblik. voor de gouverneur nog uitgesproken
u
de
laatste weken lets
vroeg:
moedig
aan.
Deze
„Is
neur
sprong Rlchaid op:
„Be.eekent dat. dat u mij verdenkt? Dat is dwaasheid! opgevallen?"
u zou de eerste geweest , zijn. die dat ge."Neen
Ik zat Hl dien tijd op hel podium, waarde heer gouver
hebben, want u was bijna dagelijks bij ons!"
doorzichtig!"
merkt
moest
neur. En uw motieven zijn heel
maar het tf Grabusic kuchte en toonde zijn suikertanden:
„Niemand heeft iet 3 dergelijks gezegd
„Wij willen het kind vinden en zijn ontvoerder! Laten
toch een feit, dat u de eenige vreemde was, die bij
voor
zijn ont- we daarom al het persoonlijke buiten beschouwing laten!"
Angelo geweest ts, dat u enkele minuten
zei Isabella iets te luid.
toen
eerste
en
alleen
samen
was
en
als
„Dat vind ik ook
met
hem
voering
iemand,
te
er
dien
u
tot de daad in staat acht?"
„Is
ls
niet
dat
de solistenkamer weer betreden heeft
U
„Ja, maar dat kan ik nittt in het openbaar zeggen
Ik moet alleen maar een proces-verbaal op—
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loochenen!

Foto Georgï/Recla.
«Tl

—

zijn costuum als twee druppel; water lijken

op dat van zijn enkele jaren oudere
zuster. Voor klei-

y!>sif4A::

Eenvoudig en met
frisse kleuren.

ne jongens is er
een alleraardigste
dracht die men om
de een of andere
reden veel te weinig ziet: dat ls het
kieltje, dat over de

bever-

m

—

M. W. Croesé, Amsterdam: W. L. Esmeijer.
Haag; E. van Gunst, Den Haas: J. J
Huijtren, Utrecht; C. Hijszeler, Leeuwarden;
M. ldema Greidanus. Den Haag: H. Jansen.
Rotterdam: J. N. Joustra. Beemster; A. J.
Klein, Weltevreden: G. Kranen, Makassar;
W. R. Kruseman, Manggar (N.0.1.), R. H.
Me()er. Den Haag; J. H. Muiock Houwer.
Dordrecht; E. F. de Neve, Bandjermasin; J.
R' rnbach, Leemvarden; J, A. Sala. Leiden:
A. K. J. van Schravendijk, Den Haag; H. van
Seventer, Slledrecht; G. J. Sletitelberg. Zwoile; E. M. Verheet. Rotterdam; J. J. Weeda.
Minjak lanen A. C. Wijnberg, Weesp. Geslaagd voor het insrenieursex. voor werküllgkur.dlg ingenieur: \V. G. C. Oxenaar. Gedaren
Den

Geslaagd voor 't rand
DELFT. 13 Oct.
voor mijningenieur: W. J. Bierens de Haan.
Bussurn; L. F. Klein Bog. Utrecht; A. H.
KleUn, Amsterdam; H. C. L. Meijer, Hilversum; J. E. Ouwehand. Meester-Cornelis; M.
I. H. Roep. Den Haag: C. J. Velzebocr, Hoorn
en F. H. willeumier. Den Haag; voor het ingenieursexamen voor mijningenieur: H. Dekker (met lof). Den Haag, en A. Hols, Den
Haag: voor net cand.ex. voor werktuigkundig
ingenieur: J. L. Aita. Zaandam: C. J. F.
Bekkers. Heemstede: G. J. J. Boih, Arnhem:
11. K. J van den Bussche; Djokjakarta; H.

broek

gedragen

wordt met of zonder ceintuur, en
d3t uitstekend van
een paar oude lapjes gemt-akt kan
worden.

Onze te-

geeft er
een voorbeeld van,
waarbij twee stof-

kening

fen verwerkt zijn,
de ene
voor een
schouderstuk, dat zeer geschikt is om te

klein geworden kledingstukken te verlengen. Levert het armgat daarbij moeilijkheden op, dan zet men aan weerskanten onder de armen een reep van de
bijpassende stof. Voor meisjesblouses kan
men dezelfde methode toepassen, terwiil
ook jurken op deze manier een heel
Tekening Ftehbock.

tATUURLIJK moet men oppassen, dat
de wetenschappelijke geestdrift niet
de aandacht voor het kleren passen of
aantrekken overvleugelt- Want kinderkleren moeten met minstens evenveel
zorg uitgezocht cf vermaakt worden, als
die van Mama zelf.
Bedenk altijd, dat Uw zorg en smaak
zich in hun kleren nog meer weerspiegelen dan in uw eigen toiletten. Vroeger
k

'

De gele

nachtegaal.

Blijspel van

Hermann Bahr.

eindje kunnen zakken-

DENK

bij het vermaken van kinderklehet zo wel goed genoeg is. Zorg dat uw kinderen er zó uitzien, dat U trots kunt zijn op hun verschijning. Er is weinig stof voor nodig,
dus weinig kosten, maar veel zorg en
ding nooit, dat

moeite.
Waarvoor U echter beloond
wordt, doordat ze er zo goed mogelijk
uitzien
en U zult hierdoor nog meer
lauweren oogsten dan wanneer U zelf
—

altijd in de puntjes gekleed bent'
(Nadruk verboden).
M. M.-V.

betrouwbaar

gon te spreken:

'toehoort.
De kunstwereld, en veelal in het bijzonder
het theater, is het milieu, dat
Bahr op en te op kent. en hot thema,
waarmee hij bij uitstek op dreef ls. In
dit stuk nu is de nerveuze overspanning,
■ie
de onnoodige
energieverspilling,
drukte in het leven ' der toor.eeimen-"hen. de roes van het succes, de onbevredigdheid daarmee, terwijl men het
toch niet ontberen kan, het onderwerp.
De personen die hij ons laat zien., waar-

i,

punten te wijzen:

„Ons biljet met de belooning wordt nog vannacht hier
in het hotel gehectografeerd, zooals de menu's afgedrukt
worden. Twintig duizend dinaren, heeft Grabusic gezegd:
of dat niet te weinig is?"
„Waarde heer Brandl," begon Richard met plechtige
stem, „wat hier ook gebeurt, u moet u op mij verlaten!"
En na een langen vragenden blik in de natte oogen van
het meisje: „Mag ik openlijk spreken?", waarop ze met
een zwijgend knikje en een druk van de handen antu zult het al wel geraden
woordde: ..Isabella en ik
hebben
„Natuurlijk
al lang." bromde de oude man en knikte.
„Ik ben wel kreupel, maar niet blind."
„Dan zult u zich ook kunnen indenken, dat er voor mij
geen andere taak op de wereld meer is dan Angelo terug
te brengen. U kent mij niet: ik heb al heel wat meer met
wilskracht tot stand gebracht. Onder anderen, dat ik hier
balalaika speel, dat ik musicus ben"
wat beteckent dat?"
„Dat begrijp ik niet
„Dat ik geen misdadiger geworden ben, maar slechts
een keer wegens nachtelijk rumoer een paar uur opgeborgen ben. Want ik heb vaak zoon honger gehad, dat
het eenvoudiger geweest zou zijn in een leege villa in te
breken." De oude Brandl keek Richard opmerkzaam
aan, als zag hij hem nu pas voor den eersten keer:
hm, bent u dus zoo! Hoe men zich kan ver„Zoo
—

—"

—

—

„Die knaap zou me het liefst direct in den kerker
gooien, en dat kan hij cok
zijn argumenten zijn niet
eens zoo slecht. Zoo ziet men weer: jaloezie maakt niet
alleen de verstandigen dom, maar ook vaak omgekeerd!"
Brandl was naar de andere kamer gehinkt en kwam met
een Baedeker terug. Ulrich volgde hem schuw en zette
zich zwijgend in een duisteren hoek van de kamer, van- gissen. ..."
waar hij met onrustige oogen het gesprek aan de tafel
„Nou ja, goed. Maar hoort u eens; ik geloof niet aan de
aanhoorde.
door de moeder van Angelo. Da',
ontvoeringsgeschiedenis
„Hier is een kaart van het eiland." Brandl sloeg het
filmachtig.
is
me
te
Hoe kun je zooie's nu
romantisch,
te
roode boek open. „Hier is de stad Orr, hier de andere organiseeren
het
eiland Orr? Neen ■
op
van
Athene
uit
plaats Bokar, daartusschen een paar visschershuisjes, dageloof er niet aan!"
len met maïsvelden, heuvels en daar dat groote berg- ik
„Maar wie moet het dan gedaan hebben,'in hemelswaarop slechts eenige verspreide herders
plateau,
wonen
het is niet eenvoudig, daar iets te vinden!" naam!" riep Isabella uit en haar stem klonk klagend en
Niemand sprak; het was zoo stil in de kamer, dat men zacht als van een onrechtvaardig gestraft kind. Tegelijkerhet tikken van de tijd droogde ze met een nietig zakdoekje de oogen en keek
plotseling een licht geluld vernam
tranen, die weer uit de oogen van het meisje druppelden Richard vol vertrouwen aan, als kon deze onmiddellijk
op de kaart. Inmiddels begon Brandl op verschillende den dader noemen.
—

—

—

—

—

de hoest-

proefd hebben, is
er geen enkele d:e
gemakkelijker zelf
te maken is en die

ten onzent gespeeld, klassiek geworden apotheker of drogist tegen den vastgcstelden
blijspel ..Het' Concert", dat stellig tot de prijs van 76 cent kunt verkrijgen. Hoer a"es
goed dooreen en het receptje is klaar.' r>.si>:
meest geslaagde van zijn ongelijk oeuvre

77Sï Gietellng, Den Haag.

—

Onder

siropen, die wij be-

de eerste voo:stelling gegeven van „De Gele Nachtegaal', blijspel
zoon snel resulvan Hermann Bahr. De Weensche actaat geeft als de
teur, die tal van tooneelstukken schreef,
volgende:
Neem
waarvan enkele het tooneel hebben be- een kwart liter heet
water en los hierin op
houden, is hier vooral bekend door zijn een eetlepel
suiker of stroop. Voeg hiernij
herhaaldelijk en door veie gezelschap- der. inhoud van een 30 grams-ftcsch-je Vervus
pen, Nedeilandsche en buitenlandsche. (dubbel ï geconcentreerd), dat U b\i eKen

—

—

U kunt het zelf klaarmaken.

JET
Fschouwburg
-1

mee hij ons overstelpt en waarmee hij
ons van het begin tot het einde kostelijk
vermaakt, behooren tot die wereld. En
en vluchtig filosofeert hij er
terloops
Geslaagd
en D. F. Winnen, Pcerworedjo.
een
voor het cand.ex. voor scheepsbouwkundiï toch ook over. Zijn kwakzalver van
Ingenieur: A. C. M. Luteijr,, Heinenoord; T. directeur, zijn groote acteur die het puH.r Xavis. Den Haag; J. A. baron van Sllnge- bliek en zijn bijval wil verachten, maar
landt, Semarang, en G Vcidhuijzcn. Haarlem.
er toch niet buiten kan. het. meisje, dat
UTRECHT. 18 Oct.
Gesl. voor het semibehendig risn roem weet te forceezoo
van
J.
J.
B'ommeNortier,
A.
H.
artsex.:
stein en L. H. Übbir.k. Voor het artsex.: G. ren. dat zijn de drie veornams rollen in
Mormirkendam. mei. C. J. var. der Gaas. dit blijspel achter de schermen. Maar
J. H. Harmsen, J. H. Schilder en P. Rensma. daaromheen zijn er ai te gewichtig
Voor econ. doet. Indologie: C. H. Stefels en
cïoonde bijloopers en parasieten en ten
E, H. Jonkers.
slotte als vertegenwoordigsters van het
Leiden, 18 Oct,
Geslaagd voor cande\amen klassieke taai- en letterkunde: B. A. publiek een prinsesje en de gravin, haar

weet trouwens, wien ik bedoel!" De zachte stem dreigde
over te slaan.
„Dat is heel onwaarschijnlijk. Daarentegen is het mogelijk, dat de betreffende persoon een o£ meer menschen
op het eiland opdracht heeft gegeven zich van Angelo
meester te maken, nietwaar?"
„Zeker, dat is mogelijk!" moest Isabella toegeven.
„Goed
laten we de zitting voor heden sluiten."
Grabusic kuchte gewichtig en vouwde het papier op, terwijl hij den gendarmen iets toefluisterde. „Maar ik kan nu
wel al zeggen, dat wij niemand zullen ontzien en ieder
spoor zullen volgen!" Daarmede stond hij op, knikte de
aanwezigen toe, zag Isabella smachtend aan en verliet
met den wachtmeester de zaal.
Zwijgend begeleidde Richard den ouden heer en Isabella naar hun kamers. Daar wilde hij afscheid nemen,
maar Brandl zei:
we moeten toch over de
„Och, gaat u nog even mee
zaak praten!" Isabella knikte zoo ongelukkig, met zoon
wanhopig gezicht, dat Richard binnenging en dadelijk be-

EEN GOED RECEPT TEGEN
VERKOUDHEID EN HOEST.

Residentie-Tooneel
heeft gisteravond in den Haagschen Stads-

—

(Ingezonden Mededeeling)

hoorde.

PAULUS SCHOTTE.

Ideaal als schooldracht is
een ruim klokkend rokje met
gebreid truitje, zoals op de
foto; voor een kleinen jongen
wordt het rokje natuurlijk
een broek, maar verder kan

bont. Men vraagt

—

?"

"

door

ogen glanzend, hun lichaampjes beweeglijk zijn.

"P7»

ka. Majesteit," zei Big, blij. dat hij
zoon verstandig gesprek met den
koning kon voeren. „Kan die vogel
Oebiranka ook de toekomst voorspellen?" „Wis en drie, Majesteit,"
riep Bis geestdriftig uit. „Oebiranka
kan alles. Hij leest in de sterren,
zooals u in een boek. Hij voorspelt
met een stalen gezicht wat u over
drie weken 's avonds om $ uur doet."

de koning, „ken jij een papegaai, die
aan waarzeggen en toekomst voorspellen doet?" „Zeker, Majesteit, dien
ken ik heel goed. Dat is Oebiranka,
de Groote Vogel uit het Rijk der
Ara Macao, een reuzen geleerd beestDie weet nu letterlijk alles. Een
vogel om je petje voor af te nemen,
dat
verzeker
u." „Z00......
ik
hum
zei de koning, terwijl
over wat hij
hij
diep nadacht

LIEVELING DER GODEN

van

kleuren

—

—

FEUILLETON.

terwijl men frissere

kan kiezen dan voor een volwassene, daar hun temt doorgaans frisser is, hun haren en

—

kraag

•

fV-IXDEKKLEDIXG moet boven alles eenvoudig zijn,

de
haar, terwijl
winkeljuffrouw de
nodige veranderingen inspeldt: „Wat
weet je van de bever?" en Marietje
antwoordt:
„Het
is een gewerveld
zoog- en knaagdier, dat op rivieroevers leeft, vooral in Amerika."
„Wie heeft Amerika ontdekt?" Volgt de geschiedenis
van Columbus. waarop men als vanzelf
bij het ei en de kip. en in discusbelandt
„Meesters om Mozart".
Klaarblijkelijk is de Concertgebouw- sies kan treden over wie er het eerst geieiding après coup even verbaasd over weest moet zijn. Bij het manteltje wordt
deze zachtheid geweest als wij. Zij was een Alpino-petje gekocht, en de volgenalthans niet in staat haar milde denk- de vraag luidt: ..In welke landen liggen
beeld ganscheiijk door te denken, res- de Alpen?" waarna Hannibal op het topectievelijk door te voeren: in de serie neel kan verschijnen.
„Meesters om Mozart" wordt verre de
belangrijkste plaats op de programma's
In een wip is het anders zo onaangeingenomen door
Mozart. Mozart name half uurtje van passen voorbij.
om Mozart derhalve. Je moet er maar 'op Marietjes kennis is uitgebreid, en voor
komen.
Moeder is het ook leerzaam, doordat zij
wij niet. intusschen. Men haar kennis nog eens ophaalt! Koopt U
had ons zeker slechtere muziek dan schoenen, dan werden het allicht moen Frankrijks grote schrijver
die van Mozart en zijn tïjdgenooten kun- lières,
nen voorzetten. Aanvaarden we dus, als wordt behandeld, en als er soms nog
steeds, de inspiratie van den kalender een directoire bij moet. is er ruimschoots
de hele Napoleontische
en zijn we dankbaar, dat er
middels gelegenheid, om
de
laten
tijd
passeren!
revue
te
werken van auteurs als Michael Haydn.
Danzi en Dlttersdorf
eenig water in
den traditioneelen wijn is gedaan. Een
hcusche cyclus van meesters om Mozart
DE NIEUWSTE
ware t e goed geweest: verheugen we
ons dus met dit compromis.
WINTERNUMMERS
Die verheugenis zal te gemakkelijker,
vallen bij de mooie uitvoeringen, welkt
ons
daar zijn de vertolkersnamen garant voor
wachter.. En reeds deze eerste avond was in dat opzicht een alleraangenaamste belofte: het Nieuwe Hongaarsche Strijkkwartet gaf door en door
muzikale, zeer fijnzinnige en technisch
brillante
interpretaties van
Mozart's
K. V. 421, Beethoven's opus 74 en Schuberts „Tod und das Madehen". Interpretaties, die stuk voor stuk hernieuwde
oewijzen beteekenen voor de prachtige
kwaliteiten van dit ensemble en die met
VffftAO C M e H.
haar inhoud en haar klank diepen indruk
voorheenBochwitz
A G.
.icbben gemaakt op een talrijk publiek
1 BOE KEN HU IS, KALVERSTRAAT 116.18
dat zich met alle reden
dankbaar en
TELEFOON 4T329, AMSTERDAM-C.
geestdriftig heeft betoond.
(Ingezonden Mededeeling)
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L. M. G. ARNTZENIUS.

EXAMENS.

minste een meevaller."

•

—

"*

Big Wijsneus

daar te kopen wat er nodig
was. Maar nu leren ook dia
vroegere bevoorrechten een
kunst, die anderen allang huneersten: om met wat meer
moeite een evengoed resultaat
te bereiken.

MOKKEN

1

TIJS WIJS, DE TORENWACHTER

Reinaart de Vos vrij ver
de residentie van koning
woonde, zou het wel een half
uurtje duren voordat Bruin de Beer
mot Reinaart voor den troon van koning Nobel zou verschijnen. De
koning scheen in diep gepeins te
zijn verzonken, terwijl Big Wijsneus
ais maar stond te wachten. „Wat zai
er van mij terechtkomen?" dacht
het zwijntje. „In elk geval had Ik
ai!ang ln den pot kunnen zitten en
dat dat nog niet is gebeurd, is ten

is waar ongeschikt is voor
het inpompen van feitenkennis in jeugdige hersentjes,
maar die haar voordelen
heeft, wanneer men de hoeveelheid parate kennis onderzoeken wil. Ik weet niet of
dit systeem een wetenschappelijke naam heeft; men zou
het „van de hak op de tak"
kunnen noemen.
De vraag luidt b.v.: „Uit
hoeveel provincies bestond
Nederland vroeger?" Antwoord' „Zeven". „Hoeveel is
een gros?" Antwoord: „144".
„Hoeveel is
7 maal 144?"
„1003". „Wat is 1008 in 't
Frans?" Enz. Men zou deze
methode uitstekend kunnen
toepassen als de lieve jeugd
zich moet verkleden of kleren passen
bezigheden,
waaraan ze in de
regel een grote hekel hebben, en die
op deze
manier
een nuttig tijdverdrijf worden. Bijvoorbeeld: Marietje past een manteltje
met
een

—

=

buiten
DAAR
Nobel

"was het gemakkelijk genoeg,
vooral wanneer men over een
ruime beurs beschikte, cm
naar de winkel te gaan, en

heeft wel eens propa-

—

der beide organisatoren.
Gau'hier en L. van der Klip, ontbraken vreemd.
Bonnard. S. gonzac. Marquet, Dufy en
De ons allen bekende André Lhotc
Matisse. Allemaal namen dus. die voor toont kleine werkjes a la gouache, teede liefhebbers der schilderkunst vol- keningen en aquarellen in de Galeri'.
doende zeggen, de crème der Fransche Pittoresque. Boulevard Raspail. Lhotc
schilderkunst. Onder de beeldhouwers ziet het landschap hier in decoratieve
Drivier en Wlerick vormen ais een veelkleurig tapijt en is
Cornet,
Despiau.
zichtbaar geïnspireerd op ideeën van
mankeerde Maillol.
Matisse. die wee' geïnspireerd werd op
de tapijten der oude Perzen. Er is eer.
liggend naakt, omringd door bloemen
en gestileerde figuren. En vooral vinJ1,f.4.4R wat merken wij van de vijf en den wij studies van een vrouwspersoon
twintig jongeren onder de schilders in alle denkbare bewegingen: de keuken
schilderkunst als op één grooten bloede beeldhoudo3nd,
naaiend, droomend, pianospementuin gelijkt, waar de prachtigste en de zes jongeren onder
creaties 1 in een oneindige variatie van wers' Wat vertellen zij ons van den lend, kokend, ce borden wasschend
tijd? Wat zeggen zij ons van Het is intieme kleinkunst, zacht van
wonderlijk pure kleuren en vormen zich nieuwen
tot één zuivere geestelijke harmonie het epische tijdperk, dat blijkt te zijn lichtende kleur.
Maar ook hier van de grootheid van
heeft weten te vereenigen. Slechts hij. aangebroken? Wij merken slechts op
die vrede vindt in synthese van geeste- twee jeugdige schilders: den vroegeren dezen tiid: geen spoor.

en

$2Z&

Meesters om
Mozart.

—

Lautrec

Ingezonden Mededeeling)
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„Gijsbreght" en

merkelijk schilderen. Dcz; vraagt vooral op«ierkrlijken inhoud en die is dezen
volkomen
Maximilien vier jeugdigen vooralsnog

—

lijk had gedurende deze laatste zestig
jaar
verloren? Theoretisch en wetenschappelijk zal men hierop bevestigend
moeten antwoorden. Maar practisch
weet haar kunst vooralsnog te ontroeren, zooais dit van geen hedendaagschr
kunst in andere landen te zeggen valt.
Theoretisch en wetenschappelijk bevestigend, omdat Frankrijk naast de studies van Duitschland en Engeland in
deze takken, schildertechnisch niets er
aesthetisch philosophisch weinig te stellen heeft. Practisch ontkennend, omdat
tegenover de andere landen, heel haar

in 18 herdtegraden

N.

/JEN

ganda gemaakt voor een
manier van lesgeven, die wel

Teekenpotlooden

/ïjf^P^OUSHO

Woensdag geeft men in Carré
de eerste opvoering van de operette van O. Nedbal „Hongaarsche liefde".

—

—

y

** *

Hongaarsch

de première van het Pianoconcert).
Zaterdag geeft Gerard Hengeveld een piano-avond in de kleine

—

—

N.

Concertgebouw-Orkest.

dings (Ouverture

—

—

het

bevat werken van
programma
Bruckner (3e Symphonie) en Ba-

—

—

fÈa
ƒ Êgs

Strijkkwartet voor den Kunstkring op.
Donderdag leidt Toon Verhey

Voor de evenementen van dezen tijd in het museum des Arts décoratifs in
ook
echter bemerken wij in de Fransche 1938 en waarvan de meeste, zoo zijn.
schilderkunst niets. Indien uitzonderin- deze. duchtig aan het afblakeren
gen den regel bevestigen, blijkt zulks Het is een schilder niet aan te raden
ditmaal op- Frankrijk van toepassing te met lijmverf te werken. Maar vooral
kunnen wij hier genieten van verschilkunnen worden gebracht: te Parijs is
lende kleine stillevens in olieverf. De
tijd
sinds twee jaar
welken
zich
in
uiterst gedistingeerde poëtische teederheel wat in deze wereld wijzigde
hoe
heid blijft er mannelijk. Het is

niets veranderd. Het eenige verschil is.
grootsch werk
dat de stad nu de geheele week door klein ook in formaat
het aspect geeft vaa een Zondagmorgen van harmonische intuïtie. Van Bonnard
van vroeger. En als men opnieuw de gaan de oeuvres niet verder dan tot zei
jaar geleden. In de Galerie O. Pétridès
tentoonstellingen bezichtigt in de kunstwij
kunnen
tegelijkertijd schilderijen
zalen, waarvan er slechts enkele zijn
gesloten of opgeheven, dan heeft men van Bonnard vinden uit de periode var.
het gevoel niet te zijn weggeweest: 1899. Deze zijn somber van kleur, doch
Daber is alles van hem lichtend geer schijnt in deze afgeloopen twee jaren bij
worden.
Bonnard is de schilder bü uitniets van belang te zijn gebeurd.
Er moge in deze landen economische nemendheid van echterFransche kleurenharmonie, alles is.
ingetogen uitperplexhfid heerschen. wij zijn perplex,
evenwichtig.
intensief
Het blijkt,
bundig,
dat de Fransche kunst de gebeurtenisdat deze grijsaard van vier en zeventig
jen van dezen tijd niet heeft opgemerkt.
jaar, thans vertoevend in Canncs. op het
Is
zulks dan in andere landen geschied? Gewis en zeker! In Duüschland laatst van zijn leven, als in een apoen in Engeland werden, vooral gedu- theose schildert in niets dan fonkelende
rende de laatste twintig jaar. een tech- kleuren, waar de vorm zoo goed als is
nische schilderkennis ontwikkeld en opgeheven. Met hem zou dan het impressionnisme luisterrijk zijn ondergenieuwe banen in de aesthetische philowe- gaan.
sophie geopend, die leiden naar
zenlijk gegroeide
epische voorstellinOm plaats te maken voor wat? Opgen. In zekeren zin heeft Duitschland
nieuw
moeten wij zeggen er in de Frandaarin, door een grooter élan. een voorsprong op Engeland. Amerika putte in sche kunst geen aanwijzingen voor te
dit tijdvak uit beide bronnen en heeft vinden. Want de Galerie Berri-Rsspail.
er tot nu toe niets eigens uit weten te
Boulevard
Raspail. heeft het lofwaarcreëeren. In Frankrijk zijn de Duitsche
een tentoonstelling te
dige
gehad,
idee
van
en Engelsche studies
deze pioniers
door
weinig opgemerkt en bij de kunstenaars organiseeren van meesters en
practisch volkomen onbekend.
hen uitgekozen
twee jongeren. De
Er kan hier dus een leemte in de schilderijen zijn pal-mal door elkander
Fransche schilderkunst worden aangewezen en dit terwijl een geleerde en gehangen, om te toonen in hoeverre de
kunstenaar als Éduoard Schuré in zijn ouderen het naast de jongeren uithou..Les Prophètes de la Renaissance" reeds den.
in 1919 vrij duidelijk heeft aangegeven
We vinden er meesters als: Asselïn,
in welke richting de Fransche kunst
zich hoofdzakelijk had te oriënteeren Bauchant, Bombois. Coria, Maurice Denis, Derain, D'Espagnat, Desvallières,
om den komenden tijd te kunnen beseffen en creëeren.
:Marchand. Othon-Friesz, Jean Puy, PiHeeft Frankrijk de leiding in de eart le Doux, Utrilio, Van Dongen, Van
die het onvoorwaarde- Hasselt en Vlaminek. Buiten de schuld
schilderkunst

icAaütf

ste Symphonie.
Dinsdag zingt Gertrude Pitzinger in de kleine zaal; Woensdag

-1

tentoonstelling te zijner

fif
/

abonnementsconcert

en

Dun-kernige kleurpot'°oden in 24 kleuren.

/

van
Zondagmiddag staat onder leiding van Van Beinum. Uitgevoerd worden Diepenbrock's Elcktra-muziek «declamatrice Charlotte Kohier) en Bruckner's AchtHet

lijke harmonie kan de Fransche kunst
pijlen en zal er door worden getroffen.

QXi&itACtuuK

•

(Van een bijzonderen correspondent)

1 1|

,-.

Kinderen van 3—B Jaar. een-theelepel; \?n
B—l 3 jaar; een dessertlepel; vohvassener,:
een eetlepel. Bewaar dit receptje;
(Ingezonden Mededeeling)
81U7

tafnte, met haar eigen

intrige.
Voor Caro van Eyck een pracht rol.i-tje, voor haar pittig en geestig talent ais
geknipt, voor Paul Steen bei gen een rol
waarin hij een temperament, en den tijneren mensch daaronder moei kon laten
zien. Voor Theo Frenkel -een rol. ook
al naar zijn aard. waarmee hij het tooneel vulde en deed daveren en de zaal
door zijn breed spel tot geestdrift bracht.
Daarnaast een aardig prinsesje van Enny Meunier, een levenswijs seetetnris
van Richard Flink en dan van Jan Retel de groote naïeveling, die door dit
alles nog meer dan een van ons wordt
verbijsterd. En vele anieren. die te zanten een vertooning gaven, door levendigheid, fantasie en tempo, dit fijntjesdolie schouwspel wsa'dig.
CORNELIS VETH.

i.

„Ik speel helaas pas voor de eerste maal als criminalist! En ik moet eerlijk zeggen: ik heb geen flauw idee!
Maar laten we nadenken: v. ie heeft belang bij de ontvoering?"
„Maar alleen toch de moeder!" zei Isabella. ..Je kent
die vrouw niet, ze is gek, ze heeft misschien geen geld
toen
meer, haar zoogenaamde man heeft haar verlaten
is ze op deze gedachte gekomen...."
„We hebben nog geen afpersingsbrief gekregen." Brar.dl
wreef zich over de gladgeschoren kin.
„Die kan nog kernen," knikte Richard. „En wie heeft
verder belang bij de daad? Grabusic moet wel uitvallen.
wat mogelijk is. Een
Dus óf een volkomen onbekende
ik durf het bijna niet
afperser gewoon. Maar ook nog
uit te spreken. ..."
—

—

—

„Wien bedoelt u?"
hij is woedend weggeloopen. Hij haat mij„Jiricek
Weer
hij is. bang dat hij zijn betrekking kwijtraakt
nam Isabella de brcede hand van haar buurman:
dat is mogeiijk! Wat kunnen
„Geloof je dat? Maar ja
Richard
als
we doen? En als het kind verloren is
o, vergeef me,
als
hij het in zijn woede mishandelt
heusch, ik heb in jaren niet
je denkt natuurlijk dat ik
Haar rose wangen waren rood van schaamte,
gehuild
ze droogde snel de tranen weg en voegde er moeizaam
als hem iets
aan toe: „Als Angelo niet terugkomt? Ja
overkomt?"
daar is toch nog geen sprake
„Kalm, kindje, kalm
van! Dat zijn toch maar veronderstellingen! Ten slotte
kan het kind toch ook nog alleen maar weggeloopen zijn!
Gelooft u, dat Jiricek tot zooiets in staat is?"
„Neen, ik geloof het niet," meende Brandi. „Hij is een
driftkop. zuo3ls zooveel mensehen in het Zuiden, geldzuchtig en wraakzuchtig. Herinner je je nog die geschiedenis met dien manager, die van zijn gage de helft wilde
korten? In Londen? Toen heb ik hem slechts met moeite
neen, ik gede revolver kunnen afnemen. Maar dat
loof het niet." Het meisje knikte, Richard keek voor
zich uit.
—

—"

—

—

—

—

—

—

—"

—

—

—

(Wordt vervolgd)

Zondag 19 October 1941—

Geneeskunde
en

Het moeilijke luisteren
ons de kinderen niet te hard ten aanvoert, waarom suizen met een
vallen en eerlijk- erkennen, dat
en bruisen met een s geschreven
een
van
moet
worden. En omdat wij spellen
luisteren
de moeilijkste geesveel gewichtiger vinden dan spelen,
naar
iets,
(,s.
Luisteren
tesfuncties
dat je niet bijster interesseert, luiste- krijgt het kind straf, als het te dien
ren naar iets bepaald onaangenaams opzichte een andere en wellicht gekunt ü het? Probeert u eens een zondere* meening koestert. Kinderen
kwartier lang bijvoorbeeld te luiste- zijn natuur<fiertjcs. Zij verzetten zich
ren naar de luchtveruersching in de instinctmatig tegen onze pogingen
mijnen of de totstandkoming van het om het knap te maken. Zij staan op
handelsregister. Hoeveel keer zouden het onverantwoordelijke standpunt.
dat zij heel prettig kunnen
uw gedachten dan zijn afge11 mma 11 mm
dwaald naar een kopje thee
leven als zij eens één graaf
uit het Ilollandsche Huls
of uw nichtje of den mooien
niet kennen. Maar waar
baars, dien u verleden week
hebt gevangen?
zou het heen moeten, als ze
Toch verlangen u e van de
alleen met Dirk lil en Floris V ln hun geestelijke bakinderen, dat ze luisteren,
Het streelt je ijdelheid niet,
gage van school gingen. Ze
als je voor de banken staat
móéten dus luisteren
basta!
praten, en wij moeten
te
Maar wees niet vertoontoch ook van de verouderals bij een plotselinge
derd,
kindat
de
stelling uitgaan,
deren ten slotte in de klas
steekproef: „Marietje ie
MM I I MM ■ I MM
Winter, waar heb ik het
zitten om iets van ons op '
over...?.'", Marietje met een allerbete steken.
Er zijn schoolmeesters, die een minnelijkst gezichtje antwoordt: „Over
soort narcoticum in hun stem heb- de viernotige splitvrucht, meneer!",
ben. Toch eischen zij aandacht voor terwijl je al een kwartier geleden van
hun slaapvertvekkend gezaag.
de witte doovcnetel bent afgestapt.
Anderen spannen zich bij ieder Waardeer het integendeel in Marietje,
woord in, u-at op den duur ontzettend dat zij dezen naam heeft onthouden
vermoeiend is voor het auditorium. en spreek de hoop uit, dat dit tot in
Maar de kinderen móéten luisteren lengte van dagen het geval moge zijn.
naar uiteenzettingen over repeteerenEen bejaard schoolmeester
heeft
de breuken, de Unie van Utrecht en me gezegd:

J AAT

~

{

!K!as
I na

vatting

omtrent dergdijke vraagstukken

nog altijd niet vaststaat. Waarom
zoo
is er geen vaste lijn voor
vroeg men
alle medici op dit en op ander gebied?
Bij ernstige ziekten is er zoo vaak verschil van meening onder de artsen. Ware
dit slecht? bij uitzondering het geval,
dan zou dat het vertrouwen in onze me—

—

dici ten goede komen.
Ik zou deze vragen allereerst met een
wrdervraag willen beantwoorden. Is er
één gebied onzer menschciijke samenleving, waar de deskundigen het wèl ééns
zijn? (Onder deskundigen versta ik hen.
die een bijzondere studie van het be-

treffende vraagstuk hebben gemaakt).
De voorbeelden liggen voor het grijpen. Vrijhandel of bescherming. Vrije

of gebonden economie.
Het goud ais
waardemeter en de devaluatie. Individualisme of socialisme. Monarchie of reof corporatief
publiek. Parlementair
stelsel. De keuze van stijl en van materiaal bij het bouwen. Het beste stelsel
van opvoeding en onderwijs of van sociale verzekering.... Maar ik houd op.
want ik zou plaatsruimte te kort komen.
En zou men dan van de geneeskunde
mogen eischen, dat zij de definitieve
waarheid op haar gebied zou bezitten
en dat zij de gedragslijn d:r artsen voor
elk bijzonder geval in den vorm van een

codex of een reeks axioma's zou hebben
voorgeschreven. Trots alle ontdekkingen
wandelen wij nog te midden van raadselen op elk gebied. Een medisch probleem is geen rekenkundig vraagstuk,
waarvoor slechts één eenvoudige oplossing bestaat. Bij de studie der verschijnselen van het levende lichaam werkt
mer met meer onbekenden dan bij een
chemische reactie in de reageerbuis.

van

,

Frankrijks

samenwerking.
Consulaat-generaal te

I j

i

Vichy.
Bergery
naar Berlijn?
—

(Van onzen Brusselschen correspondent.)
PARIJS, Oct.
De muren hebben
altijd een groote rol gespeeld in
Frankrijks politiek leven. Herinner
u: in den parlementairen tijd kon de
zgn. „affichage" van belangrijke redevoeringen worden gestemd, en dan
—

Atrecht, de veenkoloniën en het mysterte der Maagdenburger halfbollen.

„Het gaat steeds slechter met het
luisteren, en weet je, hoe dat komt?
De kunst van het schoolmeesteren Door de
radio!"
komt neer om te bereiken, dat tien
toen
En
ik hem vertvonderd aanprocent van onze wijsheden door de
verklaarde
keek,
hij nader:
dikke schors van slaperigheid, domheid, onverschilligheid en moeheid
„Thuis staat van den ochtend tot
heendringt. Wie daarin slaagt, kan den avond de radio te blerren. De
zichzelf goedkeurend op den schou- kinderen wennen aan een stem, waar.
der kloppen.
naar ze niet behoeven te luisteren. Ik
De grootste toer is, om te consta- :eg wel eens: „Yerdikme nog toe. ik
teeren, of een kind al dan niet luis- 'ten jullie luidspreker niet!" En dan
tert. Als ze je met zulke groote, leer- •mappen ze pas. dat ze eigenlijk naar
gierige oogen aankijken, moet je op- me moeten luisteren."
Als dat zoo mocht zijn, dan kunnen
passen. Tien tegen een, dat ze aan
hun knikkers zitten te denken, ter. yre de radio als cultuurfactor niet
wijl je zulke overtuigende argumen- \hoog genoeg aanslaan!

Maarschalk

Foto

Pétain

Stapf.

werden zij overal aangeplakt. Nu
zorgt het ministerie van Voorlichting

er voor, dat de afwezige maarschalk
in elk Fransch dorp, en te Parijs op

RIJKER VOGELLEVEN OP URK

Gevolgen van
Een primaire eisch.
inpoldering
NATUURLIJK

moet ieder, die de geneeskunde practisch beoefent, op de
hoogte zijn van den bouw en de verrichtingen van het mcnschelijk lichaam en
zijn onderdeelen in gezonden en zieken
toestand. Voorts moet hij weten, hoe
men de gezondheid het best in stand
kan houden en op welke wijze het veris maar 'n klein eilandje, doch
s'oorde evenwicht zoo goed en zoo snel
mogelijk kan worden hersteld. Dit alles
het is opmerkelijk dicht bevolkt.
gebaseerd op den huidigen stand onzer
Voordat de werkzaamheden aan den
kennis en op grond van de ervaring, bij
den ..gemiddelden" mensch opgedaan. Noord-Oostpolder een aanvang namen,
Ziedaar de grondslag, waarop elk me- kon je het in een paar uur op je gemak
disch handelen moet berusten, ziedaar rondwandelen. Maar thans, nu de beide
de primaire eisch, die moet worden gedijken tot stand zijn gekomen, die het
steld, zal de kans op succes gegeven
eiland met den vasten wal van Fries
zijn. Maar dan komen pas de moeilijkheden. Het individualisme heeft tegen- land en Overijsel verbinden en het water
woordig een slechte pers. maar in de van den toekomstigen polder met den
verhouding tusschen patiënt en arts dag en als het ware zier.deroogen zakt,
komt alles op het individueele, op de
persoonlijkheid aan. Er ziin nu eenmaal wordt het grondgebied ges'aag grooter
geen twee menschen volkomen gelijk, en uitgestrekter. En als wij het nu langs
ook niet in hun reactie op invloeden, de contouren rondtippelen. hebben wij
die hun gezondheid verstoren of op de
zeker een halven dag noodig, aan f.e
een of andere behandelingsmethode. Boonafzienbare gronden
vendien zijn ook niet alle artsen gelijk! Oostzijde zijn

Het eiland wordt
eiland-af.

URK

boerenzwaluw, de koolmees en de witte
kwikstaart, terwijl ik bij mijn jongste
bezoek ook zekerheid verkreeg omtrent
het nestelen van den graspieper en wel
in flink aantal.
Die toename van het aantal broedvogels is waarschijnlijk niet alleen te danken aan den gowijzigden toestand door de
Zuiderzeewerken. De vele en uitgestrekte
opslagplaatsen, welke daar verrezen,
mogelijkheden geschapen voor
hebben
to
talrijke, kinderrijke bevolking, in
van den witten kwikstaart,
het
broeden
taal ongeveer 4000 zielen tellende.
doch de ruilverkaveling van het weiEen eiland heeft altijd iets afgeslotens
en hooiland heeft aanleiding gegeven tot
en daardoor een eigen karakter en deze de installatie van de wilde eend, den
groote
chareigen sfeer heeft steeds een
graspieper en den gelen kwikstaart.
me. Dat was en is ook thans nog het
Een groot gedeelte van dit gebied begeval op Urk. Die afgeslotenheid komt
hoorde
aan de gemeente Urk en werd
natuurlijk ook tot uitdrukking door tal
beschouwd als de gemeenteweide. Ten
gewoonten
en
merkwaardigheden,
van
Oosten daarvan lag het hooiland verzeden, kleeding, folklore en taal der be deeld
in 23 lange repen, ieder met een
woners, niet minder ook door de fauna
eigen merk en de Urkers spraken van
en flora.
de 23 „Stammen" De rechtstoestand van
De rechtgeaarde Urker houdt hard
dit hooiland was zeer onzeker, het land
de
van
nekkig vast aan
tradities
het werd verwaarloosd, vooral
omdat de
voorgeslacht en vooral aan zijn kleeding. interesse voor dit land ep het eiland met
die zoo welbekend is. Zoo dragen de
zijn
overwegende
visschersbevo'.king
postbode van het eiland en de conduc uiterst gering
was Daaraan kwam een
teur van de eigen stoombootonderneming, einde
door de ruilverkaveling,
welke
die u het kaartje overhandigt nog de in 1935 haar beslag kreeg. En dat is de
Urkerbrdek en de slipers, maar het
reden geweest, dat genoemde vogels zich
hoofd is gedekt met een uniformpet, als hier als broedvogels gingen vestigen.
bewijs van zijn waardigheid.
Volgens een vogelkenner en vogelliefIn tal van kleine zaken en eigenaar- hebber van Urk zouden hier in den zodigheden komt die eigen aard aan den
mer van 1941 niet minder dan 15 a 20
dag. Een klein voorbeeld. Op Urk ge paren graspiepers genesteld hebben,
terbruikt men geen waschknijpers, doch wijl dit jaar ook de kievit een broedpowaschlijn,
aan
de
die
hangt het goed
ging deed. Het is te voorzien, dat bin
uit twee in elkaar gestrengelde lijnen nen enkele jaren nog
meerdere soorten
bestaat, door het touw open te draaien dit voorbeeld
zullen volgen.
en het met de punten tusschen de strak
Nog grooter zuilen de wijzigingen zijn.
gespannen lijn vsst te zetten. Een echte
welke
de vogels-and zal ondergaan door
niet
zeemansmanier,
schippers- en
wel
bijster geschikt voor fijne batisten zak- de nieuwe inpoldering. Deze veranderindoekjes of ander fijn spul. doch uiter gen in de soortensamenstelling zijn nu
mate doeltreffend in een winderig kli- al heel goed merkbaar. Toen de werk
maat en dan voor baai, zwaar keper of zaamheden van de droogmaking begon
ander onvergankelijk en degelijk goed. nen, vormde zich een groepje ornithologen, die alle wijzigingen en veranderingen in de avifauna van het Zuiderzeegebied, welke dooi de ingrijpende
snthroprogene invloeden zouden ontvanzelf,
Urk,
spreekt ook
dat
staan, op den voet zouden volgen. Deze
toch nog altijd door een breede
..Club van Zutderzeewaarnemers", onstrook water van het vaste lar.d geschei
der leiding van ar. C. G. B. ten Kate
den en gek gen in het hartje van de
Kampen, heeft al heel wat belangrijk
uit
Zuiderzee,
kom der
een eigen vogelwerk gedaan en is daarmede nog steeds
bevolking had. Het aantal broed
Het gros van de vogels,
vogels was opmerkelijk klein, want ijverig bezig.
op Urk werden waargenomen, bewelke
s'echts vier soorten broedden er min of
wintergasten. doormeer regelmatig.
Wel een zeer groot stond uit toeristen,
en overzomeraars
trekkers,
boemelaars
verschil met Marken, dat veel dichter
Sinds 1933 zijn nu 23 nieuwe soorten
onder den wal ligt en daarmede oo*
voor het oude eiland vastgesteld en dat
een directer contact had. Dit vier broed 'ijstje
zal zich in de komende jaren nog
vogels waren dan: spreeuw, huiszwaluw
steeds uitbreiden. Zoo mocht ik bij mijn
huismusch,
die wel zeer talrijk is. en
en
laa:ste bezoek weer een paar nieuwe
de veldleeuwerik. De drie eerstgenoem
noteeren: den bruinen kiekendief en de
de nestelen in net dorp en zijn klanten
tilverplevier. terwijl mij tevens bleek,
van de cultuursteppe, den leeuwerik vin
dit verschillende soorten, die vroeger Urk
den wij alleen in het hooiland. De laatste
maar sporadisch bezochten, nu vrij taljaren zijn daar bü gekomen de zwarte
kraai, de vink en waarschijnlijk ook de rijk waren. Ook dit ls een stukje historie.

geneesmaDe
arts
is geen
droog gevallen.
c h i n e, maar een denkend en voelend
De oppervlakte besloeg ongeveer 80
mensch
evenals
zijn medemenschen.
falen,
kan
arts
daarom
H A , waarvan G 5 H.A. gras- en weide
Daarom
een
ook
zijn niet alle artsen het eens en daarom land bestaat. De eigenlijke kern wordt
moet een arts tijdens de behandeling gevormd door een terpachtige diluviale
zijn methode wel eens wijzigen naar de keüeem bult en hierop is het dorp geomstandigheden.
bouwd met de vele huizen en woningen,
Hetgeen ik boven als den primairen die dicht opeengepakt, slechts door nau
Ringetjes van
eisch van geneeskundige kennis heb we slopjes en straatjes en
omschreven, kan ieder met een vol- elkaar gescheiden zijn; hier woont de

doend verstand zich eigen maken. Maar
ons vak is ook, en in niet mindere mate
een kunst. En in de beoefening daarvan is niet ieder een even groot mees-

Trof.

dr. J.\ G. Slccswijk

ter. Die kunst bestaat in het wekken
en het bevestigen van vertrouwen
bij den patiënt. Is dit aanwezig, dan beteekent dat de halve genezing of meer.
Alles komt aan op de juiste persoonlijke verhouding tusschen arts en patiënt.
Een beroemde uitspraak van Hippocrates luidde: ~Er zijn geen ziekten, er
zijn slechts zieke n".
De geneeskunde heeft reeds vaak een
vertrouwenscrisis doorgemaakt en ze is
die altijd te boven gekomen. Trots alle
critiek is de belangstelling voor haar
bij het publiek grooler dan ooit. Goede
literatuur word!

Eigen vogels.

HET
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grif gelezen en elk groot dagblad heeft
een medischen medewerker noodig. De
geneesk vn d e als wetenschap en de
genees kunst als beroep en als roeping zijn nu eenmaal uit de mensche- merel. Zeer waarschijnlijk broeden er
JAN P. STRIJBOS.
lyke.': samenleving
niet weg te denken. de laatste Jaren ook de gierzwaluw, de (Nadruk verboden.)
•-

Tweede Blad.

5

spreekt

Duitsch-Fransche

•

i
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muren.

De taal der affiches.

—

:

artikel geschreven, dat men
in medische kringen over de functie
der keel-amandelen niet eens is. ïk ontving
daarop uit den lezerskring de
vraag, hoe 't toch komt, dat na zoon
langen tijd van voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkeling, de juiste op-

,

een
E
het
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Waarom zijn de artsen
het niet altijd eens?

Pétain

—

•

door
Prof.dr.
J. G. Sleeswijk.
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DE TELEGRAAF

alle hoeken der straten, tot de Franschen spreekt.
Maarschalk Pétain
ziet u aan van eiken blinden muur.
Zijn toespraken staan er op groote
aanplakbiljetten afgedrukt, alsook

zijn werkprogramma.
Wie thans te Parijs komt en een beeld
van Frankrijks evolutie wil hebben,
heeft maar de muren te interviewerEerste affiche: „Frankrijk leeft! Wij
hebben het krap op vele gebieden, niet
iedereen heeft het warm of eet naar
hartelust
maar onze kwalen zijn minder erg dan onmiddellijk na de débêcle
van vorig jaar. Schenkt mij uw geloof
en vertrouwen, dat van uw hart en uw
rede."
Tweede affiche: de grondslagen, zoo
gij wilt, voor Frankrijks herstel, in vijf
schuifjes, lo. Eerbied vout het
Gezag: Het komt niet meer van onderaan. Ik. Pétain. verleen* het of wijs
aan wie het draagt. 2o. Tegen het
oud regime: De nationale revolutie
is nog geen voldongen feit. Daarvoor
staan tusschen het volk en mij nog te
veel partijgangers van het oude regime
en te veel dienaars der trusts. Hun leiweg. 3o. Tegen
ders moeten
de
—

Ter eere van het bezoek van den
inspecteur-generaal van het bouwwezen in Duitschland, professor
Speer, en van den Duitschen beeldhouwer professor Breker, die naar
Parijs zijn gekomen om met vooraanstaande Fransche kunstenaars con-

Foto: N.0.R.A./Stapf.
bet Duit-c he in-

tact te zoeken, is ln

stituut te Parijs een receptie jrehou.
den. Van links naar reebts: inspecteur-generaal prof. Speer, Otto Abetz,
de Duitsche ambassadeur te Parijs en
gezant Schlcier.

Recht op voorkeur.
Beteekenis

van den maatregel voor
het plaatsen van militaire oorlogs-

slachtoffers in overheidsfuncties

geldmacht: Tegen het zelfzuchtig en
blind egoïsme van het kapitalisme za!
ik den strijd hervatten, dien de Fransche
vorsten tegen de feodaliteit gewonnen
hebben. 4o. Met het volk. Met de
boeren, de mijnwerkers, met alle arbeiders zal ik werken om in de toekomst
een vrij. sterk en welvarend Frankrijk
te maken. 5o. Europa: Laten we een
erfenis van eeuwig wantrouwen ver-

(Van onzen correspondent.)
tal van gevallen slaagde men hierin op
s-GRAVENHAGE, 17 Oct.
Militaire voortreffelijke wijze, maar een bezwaar
oorlogsslachtoffers krijgen, gelijk giste- was. dat het tempo onmogelijk gelijken
tred kon houden met dat van de generen is bekendgemaakt, een bijzondere zing der gewc'-'-.n
Het particuliere bevoorkeurspositie ten aanzien van het drijfsleven in oorlogstijd kan daarenbovervullen van
overh-idsbetrekkingen. ven niet zijn vleugels uitslaan op een
Docr hun aanstelling imperatief voor te wijze, zooals men dat zelf we! zou wilen niettegenstaande de loffelijke
schryven heeft het college van secreta- len,
zaken en op een verzoend continent
medewerking van vele werkgevers, bleef
rissen-generaal er voor gezorgd, dat zij er dus
aansturen. 60. Eén wet: het openeen hiaat bestaan.
baar belang. Een verslagen land. zelfs niet meer op een eventueele vacadat in verdeeldheid strandt, gaat ten ture behoeven te wachten. Zij kunnen
onder. Een verslagen land. dat zijn eendadelijk aan den gang gaan.
heid vermag te herstellen, wordt herhet gebied der overheidsbetrekHet aantal oorlogsgewonden is. na de
boren.
kingen
was de toestand feitelijk nog
eerste overdreven geruchten, die daaromtrent verleden jaar de ronde deden, ongunstiger. Op grond van de PlaatsingsTOEPASSINGEN.
gelukkig nogal meegevallen. Van de verordening van Augustus 1940 konden
of geestelijke geaffiche, of eenige toepassingen omstreeks zevenduizend
licht-, middel- allen, die lichamelijke
der voornoemde principes, in dibaar- en zwaargekwetsten zullen het er volgen ondervonden van de vervulling
verse schuifjes. Geen duistere in- ten hoogste drie duizend zijn, waarmee van hun militairen dienstplicht tijdens
vloeden meer: Met ingang van 30 de overheid zich gedurende langeren of mobilisatie of corlog (dus r.a 11 April
September is de parlementaire vergoe- korteren tijd zal moeten bezighouden. 1939). waardoor hun arbeidsbekwaarnding afgeschaft. Sommige ambtenaren Waarschijnlijker echter is, dat hun aanheid met ten minste tien procent gelegden valsche verklaringen af ever hun tal minder dan de helft hiervan zal be- daald was. zich laten inschrijven bij het
lidmaatschap van de vrijmetselaarsloge. dragen, terwijl slechts ongeveer 125 NeB. P. O Zij deelden hun voorkeurspoTuchtmaatregelen zijn genomen. Hun derlandsche soldaten geheel invalide sitie echter met tal van andere categonamen werden in het Journal Officie-' zullen blijven.
rieën, o.a. oudberoepsmilitairen, capituRe;ds enl::le weken nadat Nederland lanten. eervol ontslagenen van het Neafgedrukt. Ambtenaren, die in de loges
een hoogen graad bezaten, mogen geen de wapens had neergelegd, hebben wij derlandsch-Indisch leger en vele buropenbaar ambt meer uitoefenen. Een de aandacht gevestigd op den
plicht, gerlijke ambtenaren. In October 1240
eerste lijst namen werd gepubliceerd dien ons land jegens deze oudstrijders waren rond 20 COO sollicitanten bij het
Het gezag zal geëerbiedigd heeft. Wij schreven teen: ~Zal Neder- B. P. O. ingeschreven
worden: De actiemiddelcn der politie land zich kwijten van de eereschuld, die
De spoeling is er sedertdien zeker
worden versterkt. Er wordt een kader het aan hen heeft? Zal er met alle krachniet minder dun op geworden. Doordat
ten gepoogd werden, hen in te schakegecreëerd van „commtssaires du poutijdelijke crisisbetrekkingen
tal van
voir'". Taak: nagaan in welken geest len in de beroepen, waarvoor zij nog overbodig werden, kwam
er een nieuwe
wetten en decreten worden toegepast: geheel of gedeeltelijk geschikt zijn? toeloop van gegadigden naar het B.
P.
wegruimen van hindernissen voor het Waar deze soldaten in de eerste plaats O. Een recente wijziging van
de Fiaatherstelwerk, die besloten liggen in de behoefte aan zuüen hebben is werk.
sinïsverordening behelsde voorts, dat
reglementen, de routine, de actie van van welken aard ook. werk om ce geleden van
de N. S. B. en Nationaal
geheime genootschappen. Er
worden dachten af te leiden van het let. dat hun Front,
die
voor 10 Mei 1940 reeds als
getroffen heeft, werk bovenal om te
regionale prefecten benoemd, voorloozoodanig
stonden ingeschreven, evenpers van de gouverneurs, die provincies voorkomen, dat zij -en minderwaardigeens in deze greep werden opgenomen.
heidsgevoel
zullen te beheeren krijgen. Ten opzichte
zullen krijgen, hetwelk hun De eorlcgsgcwonden bleven zoodoende
van het centraal gezag krijgen zij initia- zou verhinderen om zich snel aan te wel in d 3eerste rij staan, maar
die rij
tiefrecht, zy hebben volledig en direct passen aan de voor hen gewijzigde omwerd steeds brecder.
gezag over alle hoefden van locale dien- standigheden."
Dit alles is de oorzaak giweest, dat
Ooi; op de volstrekt onvoldoende
sten. Het volk zal verdedigd
hulp.
die
op konen termijn maatregelen
hun
thans
worden: De Cnarte du Travail.
en den nabestaanden van gehet Statuut van den _Arbeid
wordt sneuvelden op grond van verouderde zullen worden getroffen cm den ooreerstdaags afgekondigd. Het voorloopig wetsbepalingen werd geboden, hebben
herstel van hun maateconomisch statuut wordt herzien: de wij gewezen.
Een maximum invalidieconomische comité"s worden opnieuw teitspensioen van 490 gulden per jaar, schappelijke positie te verzekeren. Bij
gegroepeerd: de kleine industrie, het amzpoals toen slechts mogelijk was, was eiken tak van overheidsdienst zal worbachtwezen krijgen er een ruimere ver- waarlijk niet meer dan een fooi te needen nagegaan, hoeveel menschen er te
tegenwoordiging; hun financieel beheer men en duidelijk kwam tot uiting,
dat werk gesteld kunnen worden. Deze aanwordt herzien, alsook hun samenwerwij in meer dan honderd jaar geen
stelling zal boven de sterkte geschieden
king met de provinciale arbitragelicha- oorlog hadden gevoerd.
en men mag aannemen, dat het nu dus
men. Het ravitailleeringsapparaat word!
zoodanig herzien, dat de Staat zoowe!
nog slechts een kwestie van verdeeling
op nationaal als op regionaal gebied kan
is. De meest dringende gevallen, t.w.
INMIDDELS
is
er
veel
verbeterd.
De
ingrijpen. Erzalonverwijlt'. recht
financieele basis werd voor ver- van hen, die voor de volle honderd progesproken worden: Een Raad i
categorieën tot tweemaal toe cent werkloos zijn,
schillende
voor Rechtspraak in politieke aangekomen uiteraard het
legenheden
verantwoordelijkheid in gunstigen zin gewijzigd, voor een gel- eerst voor behandeling In
aanmerking,
over het Fransch „dësastrc"
werd in- delijkcn overbruggingssteun werd ge- doch het is
te
verwachten,
zorgd
den
dat ook van
en
gesteld. Vóór 15 October dient hij voorherstellenden of genezen
oorlogsgcwonden werd de gelegenheid de oorlogsgewonden, die thans op niet
stellen te doen.
geboden tot herscholing en weer aan geheel bevredigende
wijze bij particuden slag te gaan.
FEITEN.
liere werkgevers zijn ondergebracht, een
Hoe dit geschiedde hebben wij desalles zeggen de muren in Frankaantal
zich
zal aanmelden voor een
rijk. Voeg daarbij nog enkele feiten. tijds uitvoerig uiteengezet: de zesde afprovincieRijks-,
of gemrentebetrekdeeling
de
eerste
minister
van
het
afwikkelingsbureau
Voor
maal heeft een
van Vichy, de minister van Binnenland- (thans afdeeling C bureau IV geheeten) king.
sche Zaken Pucheu, die krachtig den was het centrale punt, van waaruit de
Veel zal nu afhangen van de directe
strijd tegen het communisme heeft aan- betrokkenen werden overgegeven aan chefs
der aldus aan werk geholpen oudgebonden, ook in de Noordelijke depar- de zorgen van de A. V. O. (Arbeidsbustrijders. Het mag niet genoeg zijn, dat
eenheid"
reau
„de
tementen gereisd en
rond
voor Oorlogsgewonden) of wel zij nu „een baantje"
hebben en maanmaarschalk Pétain gepredikt. Het wordt werden ingeschreven bij het B. P. O. delijks
of wekelijks een bezoldiging toueen belangrijk verschijnsel geacht, dat (Bureau Plaatsing Overheidspersoneel), cheeren,
zij moeten wel degelijk
neen
aldus opnieuw direct contact met de ressorteerend onder het departement het gevoel krijgen,
dat zij weer ten
zgn. „verboden zone" wordt hersteld. van Binnenlandsche Zaken.
in de maatschappij zijn opgenovolle
of
geAdvies voor wie hebben gehoopt
Hoe goed ook bedoeld, al deze maat- men en als nuttig lid
daarvan hun werk
vreesd, dat Fransch Vlaanderen een stuk regelen konden toch niet ten volle bijverrichten. De
van een harlekijnspak is, dat zou kun- dragen tot verwezenlijking van het oog- een voorrecht chefs zullen het zich tot
moeten rekenen, op deze
nen worden afgescheurd en in eer. an- merk: arbeid voor de militaire oorlogs- wijze een deel
op zich te kunnen nemen
der pak zou kunnen verwerkt worden slachtoffers n u. Oudofficieren reisden, van den plicht,
waarvan Nederland zich
Éénheid in geheel Frankrijk, eenheid in in opdracht van de A. V. 0.,
het land te kwijten heeft
het imperium en onder de oudstrijders of om bij groote bedrijven
een plaats
Dat de oorlogsgewonden hierop kunis de kreet en het doelwit van Vichy.
voor de aan de zorgen van dit bureau nen rekenen staat bij ons boven allen
Inmiddels blijft nog veel ondergrond- toevertrouwde krachten te vinden. In twijfel
vast
sche weerstand te overwinnen. Marce!
Déat, „Les Nouveaux Temps", andere
bladen klagen fel aan, dat, vooral in
onbezet Frankrijk, „de massa Franschen Fransche vrijwilligers vertrekt naar de
het eerste blijkt veel OPGRAVING VAN KASTEEL
weer stupide naar de oude politieke Sovjet-Unie
kaders trachten terug te keeren en op- Duitsch scepticisme te hebben ontwaTER
WEDE.
de Duitsch-Fransche samennieuw een vaag omlijnd Front Populaire pend
nastreven."
Anderzijds
pubticcerl werking wordt stil maar zeker verder
Céline, de opmerkelijke schrijver van uitgebouwd. De organisatie van een
Fundeeringen bleven intact.
Voyage au bout de la Nuit, schamper- Duitsch consulaat-generaal, onder leiding
ironische brieven: „Vivent les Juifs!" van den vroojeren journalist Krug von
DORDRECHT, 16 Oct.
Onder lei„zij blijven ons toch nog al dan niet N'ieda, die met de Fransche kringen
verkapt de baas". Parijs blijft tegen goed vertrouwd ls, staat te Vichy te ding van den bouw- en woningdieast
Vichy aanvoeren, dat daar autoritair wachten, wat overigens niets wijzigen van de gemeente Dordrecht zijn reeds
geruimen
tijd onderzoekingen gaande
wordt geregeerd, ook zelfs door eenige zal aan de Duitsche diplomatieke versteeds
met
te
tegenwoordiging
Parijs. Maar
ministers, wier concepties
wel naar de overblijfselen van het kasteel
wordt er over gesproken dan gewezen der Heeren van de Merwede bij Dorargwaan moeten nagegaan worden, zonder dat echter op een ruime volksbewe- Franschen ambassadeur t? Moskou. drecht. Het wetenschappelijk toezicht
'ging wordt gesteund. Dan doen wij het Bergery. Frankrijk te Berlyn te doen wordt uitgeoefend door het rijksbureau
.beter, zegt Parijs. Wij streven naar een- vertegenwoordigen. Een uitbreiding ten voor de monumentenzorg. Vastgesteld
deele, een herstel voor 't overige, van kon reeds worden, dat de St Elisabethstusschen de vier volksgroepeerinheid
jgen: de leiders Pierre Constantini diplomatieke betrekkingen, voorberei- vloed in 1421 het kasteel niet geheel
(Llgue Franeaise), Marcel Déat (Ras- ding van vrede in de feiten alvorens heeft doen verdwijnen. De fundeeringen
semblement National Populaire). Eugène van een formeelen vrede wordt gespro- komen onder metersdikke lagen zand
Deloncle 'Mouvement social révolution- ken. Men acht het te Parijs niet uitge- en klei te voorschijn. Zij geven nog een
naire), Jacques Doriot (Parti Populaire sloten, dat admiraal Darlan weer met vrij volledig beeld van omvang en opzet
Francais) zullen voortaan steed; over- den Führer contact zal nemen, zoodra van het gebouw. Men onderscheidt bijv.
leg plegen om hun actie te ordenen en deze minder door de gebeurtenissen in duidelijk de hoektorens en de deskunversterken. Hun doel is streng omschre- het Oosten in beslag zal genomen zijn. dige kan op het eerste gezicht de poort
ven: Fransch herstel in socialistisch De versoepeling van de demarcatielijn, aanwijzen. De macht en de rijkdom van
de Heeren van de Merwede worden genieuw Europa, dat het bolsjewisme verde terugkeer van de Fransche krijgsgenietigt en de Er.gelsch-Joodsche invloe- vangenen, het zijn problemen der natio- ïllustreerd door het feit, dat de buitenden van het geld afwijst.
nale eenheid, die Vichy voor oogen blij- muren tot boven den voormaligen waterven staan, evenzeer als de verdediging, spiegel met natuursteen waren bekleed.
DE SAMENWERKING.
desnoods met de wapens in de hand, van Bij het graafwerk zijn
Jacoba-kannen en
is dus voor Vichy een besten- het imperium. Daarbij is het eigenaardig
voorbeelden
van rood
dige stimulans, die zich echter den dat Frankrijks éénheidsgedachte door belangwekkende
en
inheemsen
blauwgrijs
laatsten tijd minder in vinnige critlek één persoon belichaamd is: maarschalk
aardewerk voor
(Nadruk verboden.) den dag gekomenheelt kunnen uiten: het derde legioen Pétain.
—

De overheidsdienst.

OP

DERDE

—

—

Eigen foto/Sterling,

Waschdng op l'rk

Tram
trammelanten
elegante dame deinst, als zij
nauwelijks het inwendige van
de tram betreden heeft, wankelend
achteruit, zich vastklemmend aan
den deurpost. Zelfs een robuust
man, die haar op den voet volgde,
trappelt, grommende verwenschingen slakend, achteruit, en in de
tram ontstaat onder de passagiers,
die zich reeds aldaar bevonden,
een roezige paniek.
De conducteur, verbaasd over
dit doen, gaat op onderzoek uit en

EEN

dus den wagen

in.

„Nou, nou, dames en heeren, wat
zalleme...."
De rest der goedmoedig begonnen vraag versmoort in door gerechten, ambtelijken toorn en den
invloed
eener kwalijken geur
dichtgeknepen keel.
Terwijl hij ziedt van verbolgenheid, gaan zijn oogen spiedend in
het rond. Tegen dien tijd is de
heelc tram in opschudding. Dames
vluchten naar het balkon en hee-

ren knarsetanden. .
Alleen een bejaarde juffrouw
met een stofdoekenmandje op haar
schoot, dat zij zorgzaam omklemd
houdt, blijft zoet glimlachend voor
zich uitstaren.

„Heeft u een kat in dat mandje,
juffrouw?" vraagt de conducteur
heftig.
„Hee? Seggu? Ja, daar sid me
poes binne. Ik ga meddum na de
dat mag toch?"
kliniek
—

De conducteur wordt pioenrood
en buldert:
lucht
„Maar ruikt u dan die
niet?"
„Dcc," antwoordt de juffrouw
vriendelijk. „Dcc, conducteug
ik
—

guik diks ik bed sdipbeßkouwe.."
Een paar tellen later staat ze op
straat, verkouden of niet

Tusschen twee halten.
LEO.
(Nadruk verboden)

Veel verbeterd.

—

—

ENKELE

DAT

—

—

MER

—

—

PARIJS

—

6
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INLICHTINGEN
de Molestverzekering van

Soorer

verstrekken alle kantoren van Centraal Beheer
HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM. SINGEL 120—130, TEL. 47190.
BIJKANTOREN: Arnhem. Utrechtschestraat 16, Tel. 23252; Breda, Zandberglaan 63,
Tel. 4901; Goes. Lange Kerkstraat 16. Tel. 2313; 's-Gravenhage, Riouvvstraat 131, Tel.
553600; Groningen, Burchtstraat 4 I. Tel. 829; Leeuwarden, Raadhuisplein 34, Tel. 4375;
Maastricht, Henr. v. Veldekeplein 29. Tel. 2120; Rotterdam. Witte de Withstraat 92. Tel.
34041: Utrecht, Marlahoek 6. Tel. 10927—1C204; Zwolle, Praubstraat 25 (hoek Koestraat),
Tel. 3321.
(Ingezonden Mededeeling)
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De inspecteur der geblokkeerde-mar.
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„Arti et Amicitiae".
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zeer ervaren. *gevestigd -1910.

Eenize Hulzen te koop Eevraacd. Inboedel meubels, kenkenl.nflet, porcelein. glaswerk, diverse Meubelen in het betere genre,
Br. l2c-tV2OS3. bur. De Tei
klwden.

Trix Trein.
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Te k.
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koop gevraagd!
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afzonderliik.
Heerenfiels Seinpaion
Brieven met luiste ontscbrj
a. nwe. ving
onder No. 28-1917 Tv> T
compleet.

Valcrinsstr. naast BT.

Meubilair, Huisraad, 51
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Kampeer-

Mooie.-Ï. g. a. nwe
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oKdcr Nr

te koop gevraagd. Ook I>edruk- Door liet geheele land hoornen
te koop geraagd. Tel
te. Br. 28-L3097 Tel.
80372.
;
-ï2S-005.3

niet

?

pi =Pn grond, ƒ

SS!I Tei. Brieven

s.ih-1J5883

Te koop aang. I). croen leeren
m . 46. KEET. Prinser23-Z6382
znrht 628.

PE HEPEN NIET GEPLAATSTE SIM-lt ItDEP.S WORDEN IV
lIET AVONDBLAD VAN MORGEN OPGENOMEN.

•Van particulier M'lnterkleert.ics
overn. gevr. voor baby
tor
(meisje) van l\i tot 2 jaar.
on
Moeten lirslj-t in uitstek, staal
Experts
omsehr. 23-2091
met
Auct'onarlssen
7iin.
Br.
Uw taalkennis opfrissen?
Hilversum
Tel. iaat Uw bontmantel tot mo- Bussurn
De Telegraaf of
Bur
Vraagt ons grati* Inlichtingen
verwerken.
Swagsrrr
derne
MO-»
10a-921-t tel. 50995.
*;
Rotterdam.
„IDEAAL",
in>vn3o3
TAALCURSUS
Ontbiedt onze coupeuse mot
Zlt-slaapkamcr, str Te koop 3 prrr eeirn Adam.
Secretariaat, Piaslaan 52. Schicbroek.
Centrum,
zilvervos. r,c nieuwste modellen. A. .1
aterigeval)
Particulier vraagt
(«eens
Prinsengracht
11-9203
332,
stel
21138.
wat.
t BLOK. Bontwerker, Jacob van
Pis .on g-„r< j. Omtr. CeintuurWaverstraat S 0 hs. Tel.
22 en DONDERDAG 2.1 OCTOBER UMI. v m.
óp
*
-33224.
10a-0-Ko f> aan v Raeriestr. Huur f 4000.
23-9219 Lcnnepkade 61. Tel. 80246. m 10 WOENSDAG
nnr. ten overstaan van de Notarissen J. C. A. BCCUNER
23b-9203
Danslessen, Clubs, 51 ets, per regel.
Gem. /.it-Slaapk. O/h Zuiden Koopsom f 48.000. Br. 10c 2090
AMSTEItPAM
en
ten
verzoeke
te
W.
VAN
BILDERBEEK
gevr.
overn.
11.
Bontmantel t<-r
Nlc. Wltscnkade 19 nov. _tel. Tel.
van
ERVEN van WI.II EN:
van part. Br. 23-2000 Tei.
lOa-7410 So)
aa t (Ju
31837,
a
Mevrouw f E. STEMPELS DE BRUI-IN;
Hui* Centr. stad, huur
/ 12.30.
Cn;;.
Hermclijnmantel.
Overjas
uitz.
Sllier.
17.30.
str.
vv. mooi
f
pl.m. ƒ 1900.- ks. / 19.000.-.
/.li-Sl.k.
Dames en Heeren even Dinsonj Pracht
Mevrouw C. SUGCHER BOOT.
h.
z.g.a.n.. te koop.
gewoond hebbende te IHIA ERSI M,
Telf. 42743 Martelaarsgracht 15 Inl. Overtoom 322 hs.
ULTA. A. Cuypstr. B—lo. Tel.
op diverse
clubs nog plaats leeren. JEANXETTE MASSÉE. wit. Br.
23h-L3S?2
22091
lOa-WSOOO
lOf-7433 voor heeren. Pansinsl. Eyk- Leidschegr. 114, Tel. 31431.
No. 23-1853 De Tel.
de gedecltellike, prima onderhonden
13902*
holt. Vondelstr. 70. tel. 83989.
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Leideri.^et-

bij Heer of Dame alleen, ook w R
zeer geschikt voor lichte zie- B. z. a. bescli. Meisje, 21 j als
kenverpleging Brieven: Laan Klnder.tnffr. goed kimn. naaien,
Ruyvan Swaenstcyn 11, Voorburg. Br. WS4 I>e Tel. AtlTO. de 7-93!!
7-9300 terweg I2P
Net meis.(e b. z. a. voor de morgenuren tegen kost en inwoning.
Eventueel kleine vergoeding nader overeen te komen. Tel.
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'

:

-

7-L3546
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W254. 's Avonds na 8 uur.
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diverse groote en kleine perceelen
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kleeding keeren
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Radio, enz. 51 ets, per regel.

15-7420

Zondagmiddag 3 n. Donderdag 9.15 n. halfgevord

Alléén plaats
13.7031
vrto:- herren
'.VIM VAK BEEK. S.it phjti-tf ir.ti
ftadlo gevraagd. U. K. Golf.
Dans-lnstituut „Internationaal", v. Êeghenstr. 48. tel. 93303. hoogste prijs. Telefoon 91232.
Aanv. clubs v. jongeren. Jongelui en gehuwden deze week!
U.K.. Sarphati239526 Itadio gevr.
1370411 rr-r.
l»ark 12 11 étage. Tel 27075
n . „h,
Ik,
gevraagd
BrachtItadio
t>3.Bï-,4
huyzerstraat 711 Tel. 96284
voor woningbouw en Industrie, in verschillende gemeenten des
Diverse lessen en Clubs. 51 ets, p. r.
25-8333
lands. nl. 's-Gravenhage. Voorburg, Leidschendam. Rijswijk,
Rotterdam. Eindhoven, etc. Tevens nog verschillende Wokken
Kantoorbenoodigdheden, 51 ets, p.
Huizen op erfpacht en etgen grond te koop te Amsterdam,
|!ns(itute for lieau(y-<*iiltnre.
Botterdam en Den Haag. Zeer solide geldbelegging. Br. 10cDirectie Gerda Siemer.
schoonopleiding
Srrieü/.e
-2004 De Tel.jg&gM"
Algeheele opïeidinij?.
heida-specialifite.
v. d. N'ederl. Bond van
sarphati«tr, T« hor., tel. 34921.
gevr
te k.
::i.i-sj>!»ciaristén.
Scho4>H.it
ets, p. r.
15- 02ri."ï
{ Pens., Villa's, enz, (aangeb.)
hetzü groot of' klein 'model. Schrijfmachine*
«Jcfec: geen bezw. Dr. m. om■—■■
Cursussen en Pfivélessen^
prima constructie.
.Accordeon. Banjo Gull»r.1
,
«-'hr. prnefschr. en uit. pr.
Weteringschans 83. legen' Br 27-2088. He Telegraaf.
ooi Piano.
Postbus 28, Hilversum. Tel.
In klein gezin op goeden stand te Bussurn Inwoning met huise- Haw. I 2...0 p. m.
r R J k4museum> Tpl . 97T2!».
gevraagd.
Jong meisje. spec.
Ncïiiitfniaehlnr
27-929"
aangeboden
studrerend
af
werkend
cond
WIELINGA.
aan
Hik verkeer
18-991 particulier.
93.192. '
Telefoon
Joos Banckersweg 9, W.
Brieven o. nr. 486, Advort. Bur. AGIDL'S, Amsterdam-C.
27-853
U
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lla-9286
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en c uit divers PARTICULIER KUNSTBEZIT, ln de
VILLA ZWARTEWEO 88 (SpieecH te BUSSUM.
klceilen zal o.a.
Buiten het vele meubilair, Deventer en Perz.
geveild worden:
SCHILDERIJEN, ETSEN. LITHO*. - PRENTEN, waarbij van
de Meesters: A. v. d. Velde (7). B. te Gempt. Th. Sadéc M.
ScMaV
Vos v d Keilen. A Schelfhout (?). Prof v. cl. Waay, D.
W. van Niéuwenman
E Pieters, Bern. van Beek. W. Rip.
B C Ambert,«Brunei
hoven. H. Kuyten. Groeneveld. Salim, tafelzilver)
en .11 WEEe
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.
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xog
|
ruime
sorteeTe]
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VjCiaatSVLl
51 CENT F Kit REGKL.
Linolrom. in eoeden s'aat. Mar- ring gjaap. t,n Woonkam., SaCosmojiono de Vtennr. Heerengenixstr.
425.
tel.
35123.
eiken,
blank,
in
en/.,
l„ns.
o
Hiiweliik. 2 Heeren. met be- Hll eUjk Dame , 2g Jj knappe
LeWschestr.)
—'
beitst, old finish, mahonie, no- gracht 42» (hoek
hno-ltjke POSUie. zoeken ken,
home. z kennisTelcf. 31750. Proefnehandeling
pn enz . Uitsluitend oude kwaovername Electrische
Ter
"et 2
Dames.
28 7411
Rki ,
met baetmtóe Heer.
koelkast „Electrolnx",
liteit. Bet. desgew. in overleg. f 1-3Q30 J. Eenig inkomen ge.
tovensoDV en beh ee- 220 volt, als nieuw. Gen. de 1a opslag eratis.
i
22h-5295
I
I
wenscht. doch niet noodzake- slt
t.
Br ' 13 0 3 Te!
,
Reviaan lA. Bussurn.
.
lijk. Hr. 13-2063 Bur. Tel.
glggg
Laat
uw
boom en
snoeien.
kleedjes.
gr.
oPer»,
Zeer mooie
voor D. en H. Vakkundig, billijk. Tel. 80372.
var.
Steno, enz. 51 ets, p.
maten
„
en
kleinere
tere
in
ung n
\V7**
1
particulier te koop. Br No. 22- Kiee
en
n
Zllll KOOnerS
1874 Bur.. De Telegraaf.
16.
vim- ~.»iu __,u,o!
opr. Watehooplein
van onversrhtl.tgweik artikel.
Eenige I'erz. Kleedjes te koop. j irsor. bü econ gehoor 10973
I.eeraar Engelsch M.O.
c QI? nieuw of gebruikt. Br. 28-2024
zien Maan'
Te
22hpart.
liefst
aan
Deskundige fschrift.) opleiding
De Telegraaf.
Becedigd
Iranslateur.
10-2 N. Amstell.
Naaimachine'gevraagd, liefst Btir.
p. de Hooghstr. 96. Tel. 20192. dag
0.1.v Nederi, Instituut voor
Gevraagd 343 M 2.
4!..40.
'
Makelaars.
van part. Telefoon
ll11
14-L3832
22h-836S
Uitvoerige brochu-e op aanoude diiims deelen
sf~ conc. corr. prart.ex.
r\ 1
p
Puits
.
c
hil
orr
L/ai
vj.
h
-,eer.
vraag dij ne.
Van
Meubelen, naaimachines.
Breed ± 20 cm. Br. 2SL-38 4 0
SCHAIER, Da Costakade 99.
schrijfmachines koopt
1> Telegraaf.
Voor,t n-en H k'eeding, meuh..

_

Hulp In de huishouding,
meisje. Kunnende koken. Liefst Meisje, 27 J., b. z. a. als hulp
huiselijk verkeer. Br. No. 303, 1/d huish.,
goed
kunnende
bur. De TeL, Amersfoort
koken en zeifst. werken, bij
7-9208 dame en heer of heer alleen.
hulsel, .verk. Br. v.
t Liefst met

Biedt zich

Pand.
Aanai Cl
brieven
deelen o
ma
nom
waarde)
1
nn stuks)
3.332.975 259 000 1 736 270 606 S3Vi
3.450.035 257.500 1.778 220 323
54
3 371 210 250.000 1 S2O 324 2!2 104
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gaties
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Auto's, Krjwielen. enz. 51 ets, p. r.

1

enz, (aang.)

OMZET TE AMSTERDAM.
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.

ter

Huish. pers,

—

NUS DEGEN. Homoet. gem. Eist (Gld ). R.-c. Jhr mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer.
Cur. mr. A. w. Hibbeln, Arnhem. Stationsplein 13.
17 Oct. E. HAZELHOF, aannemer. Fins ervvolde (Ganzodijk). R.-c. mr. H. W. J. Kloppentjorg Cur. mr. E. Post, Winschoten.
Mei. J. FRAVSSENS. Groningen, Noorlirrkorkslraat 14. R.-c. jhr. mr. W. W. Feith,
Groningen, Ossenniarkf. Cur. rrej. mr. W, J.
f 17. alles per 100 kg.
R Koppe, Gronin.ten.
I.
VERMETIGP iop grond van verzet):
VISCHBERICHTEN.
16 Oct.
J. KLUS. stukadoor, GclderschTarbot f ~30—6.00
IJMUIDEN, 18 Oct.
gem. Ede
Tong f660—4.5(1. beide per kg; K.eme schol Veenendaal.
Oct.
17
H. v. d. WET. Marum.
''e soort f S 7. Pufscho! Ie soort f 63, 2e soort
PufIn de week van 13 t./m. IS October 1041
f4S. Groote bot f 100. Kleine bot f 63.
schar f31—22. Wiiting fS3—SS, alles per j werden ln Nederland 10 faillissementen uitper
gesproken.
39.50
stuk.
kg; Kabeljauw f

-

assistentie in de afdeeüng inkoop.
Alleen eerste krachten gelieven zich aan te melden.
Indiensttreding 1 November a.s.
Brieven 275, bur. De Tel., Rotterdam.

EMISSIE OP 2» OCTOBER.

—

„.

Naast Concertgebouw!

bekwaam steno-typiste

IU.UUU

-

r.^

51 ets! p,

—

,

■

Brieven met onsjave van leeftijd, godsdienst en verlangd salaris
onder no. Sb-2Ó36. Bur. De Telegraaf.

Onderstuk. Van Bossestr. 99,
B.— p. w. Sleutel Bappardl
orgaadm.
goede kracht, leeft, medio
str 2of Telefoon 23834.
teekenkennis,
statistieken
erv.
a's
nlsat. onderl. m. grafische-,
9-327S
adm.-opzichter, organisator-ontwerper in div. bedrijven binnenwerkkring.
ref.
Pr.
machtig,
wiekt
Ned.
en
taal
Fr.
en buitenl.
Huizen, enz,
Tel.
Ev. borgst. Onmidd. beschikb. Br. 3-Z6387 De

Rotterdam
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Gevraagd:
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Heerengracht 2io

Ir.schr.
Eletromotoren fabriek ..Hordt*'.
op / 250.000 aanrieden tegen 125%.

GROENTEN, FRUIT EN BLOEMEN.
Aan.
BROEK OP LANGENDUK, IS Oct.
gevoerd 21.000 kg Roode kool f 3.30, 11.300
kg Gele kool f 3.30, 4000 kg Savoye kool
f3 50 2300 kg Uien B f3.50. 14.300 kg Peen
f 250—1.50. 11.500 kg Bieten f 2 50—4, a.les
o 100 kg; 4300 stuks Bloemkool Etra f 14.00.
Ie mor- f 11.30 per 100 s-uks: MO.OOO kg
Vroege wi te kool f2per 100 kg: 6200 struik
100 struik. 1400' kg
Andijvie f 3—3.20 per
Rantenas f3—o. 200 kg Snijboor.en fo.. oSOO
kg Slabooncn f 17. alles per 100 kg.
Aange.VOORDSCHARWOUDK. IS Oct.
voerd: 19 100 kg Roode kool f3.50. 11.200 kg
Gele kool f3.50. 1000 kg Groene kool f 350.
3500 kg Uien f 3.50, Idem drieling f 3.50. :dem
s-ek f3.30. 76.300 kg Peen B f 3.40. kgC fo.
B:eU f2.50. gewastenen f4—1.50, 4000
f2.
-tcn f 3 1, 320.200 kg Vroege witte kool
11 300 kg Andijvie f 3, SSÖO kg Slaboonen
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Brieven met volledige inlichtingen onder No. 2-2080,
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recente,

duidelijke foto onder No.
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Üngen zijn ingevoerd.

IzWakib

tornen .e koop
—r_t cevraagd.
Br. m. toII. ml. 12c-
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goed op de hoogte zijn met de
textielbranche, R.K., representatief voorkomen en over
prima referentiën beschikken.
Voorkeur genieten zij. die reeds bij opgemelde Instel-

van

Huizen,

Dame vr. 2 ongem. Kamers ni.
keuk. of k.gebr. Br. m. pr. no.
Btb Ov„ op
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VERGADERINGEN OP 20 OCT.
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energiek Vertegenwoordiger

Kantoorpers, enz, (gevr.)

Midd.st.won. Bev. 0
Bruinzeelk.. douchecel

AGENDA.

—,
etc. Huurpr. vanaf ƒ4op. m.
11 J l -ent.
n 4.
vraagd.
DOSCn
Inl. „De Gids". Lorentzkade
Schilderijen
■
ring of ander brillanten sicSolide grondslag.
300, Tel. 10021, Haarlem.
O/A. Veluwe w.'o. dennen van
raad te koop Bevraagd. Brie- te Koop van particulier. BrieTelegraaf.
19L-3842
De
b-Sj7o
11
40/30 jaar oud. 13 et. p. M 2. Br
ven onder No. A 228 Adv. Bur. ven onder no. 7549 aan AdverZaak kopen of verkopea?
Heide :n. Den 10 et. p M2. Br Levensvatbaar bedrfjf zoekt
v WAANEN, N'Z. Voorburg- :enlie-Bureau „DIE HAGHE".
\ o oa.- bedr.kap. Br. 19 L B HILBIXK, Da Costakade 6,. u-al 2SS Adam.
,
llc-2a«3,
bur.
De
Tel.
2S-9.XU
■
2g-gl9g P!ein 11, Den Haa?.
'
3950 Tel.
ii
Ski's
i
te koop gezocht door

Hiiversumsche
ken vragen voor direct twee
ervaren Beeldhouwers.
,
Goed loon bij gebleken s"Goede werkkrachten kunnen sr hiktheid. Aanmelden: 3e Oosterstraat 26 (na 6 uur Rozenttoed salaris verdienen.
straat 18), Hilversum.
Aanmelden bij het
Arbeidsburean
Gewestelijk
.
Brooste succes, met de
Haarlem. Hoofmanstraat 1" He
kosten bereikt
U
ïeringste
en de bijkantoren.
Moor een kleine annonce in
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DOUWtechnikerS,

Handelsonderneming reeds jaren ingevoerd bij R.K.
Instellingen vraagt

Kantoorpers, enz, (aang.) 25

Heerenhuis

Ti
kam..

_

{
trii van huur
1 November. *
5 min. van station Hcemstede-

hUUr

P

1 Nov. of lat. Meisje
en n., in kl. ger... g.
vv.. v. g. g. v. Aanra
VAN HEEL, Cliostr.
8-L3539
12 11. na 8 uur.
Gevraagd in gez m. 4 kind.,
Bussurn. bcsrh. .luffr..
nmf ,
p. g om met huUvr. huish.
%
verzorgen
Geen
cM
ie
doch
.ijenotbode
aanwezig.
p
3
w hulp v r. vv Leefqjg V
23 s Zeifst. k. fco>
kerii w. en zeer goec j m . k.
kv, oIL Wicht.
8»;
no. 8-20*1 bur. Telegraaf.
Dagmeisje gevr. bij arts van
9—4.3t)
uur. DE KONING.
8-7444
Newtonstraat 79.
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Levenspositie.

Sollicitanten

BEKI-IJIN-

•

WILLEM .lOHANXF.S
WEISSENBRITH J.Hzn.

.

ambachtschool om opgeleid te worden tot mechakerm s van
nicien van een speciaal machine. Eenige
de moderne talen strekt tot aanbeveling.leeftijd, opBr. met volledige inlichtingen, zooals
leiding enz. en verlangd salaris, onder No. F-88 aan
Adv. Bur. „SERVICE". Singel 272. Adam.

*

••

de Heer

■

—

•

1

i
n

Handelsondernemmg vraagt voor naar technische
afdeeüng een
M.T.S.-er en een instrumentmaker

16.26

Orleans)

(New

_

zoekt gestoft. Kamer met w. en k. str. w. m. o.
pension,
liefst Oosterpark.
z.
Br. 12a-2043 bur. De Tel
Divers personeel (gevr.) 51 ets. p. r.
-r,
-/mr;
rr
rr
Heer zoekt
eez. /it-blaapk.
p. Orntr. Komngsp .-Centr.
z
NU.
Kunstzijdefabriek in Duitsch- Sanat BEGETf te Laten
Hoekend afwezig. Br.
gedipt, htat.
Leemzeulder 30.
j
j
■
/.1
tM
land
Ned.
giensl verpleegster. Dipl. vr.
fp.aats bij
A. Leeftijd 12a-ZO3SB De Tel.
ong. 60 SEE
Ruimte
vraagt:
niet boven 33 Jr. Br. m. uitv.
\
met
stookKteiettenheid
Cm/>1
"1
ml. aan Geneesh.-Pir.
$h.?27i tnrm. Br. 12b-Z6359 De Tel.
Lhemikers,
12b-Z6359
gePiano-stemmer-reparateiir
J_ nrcb,
nrTAn
vraagd in sinds jaren bestaan- Oroge Opslagruimte, ca. 50 M2.
IliJClltCUl
rie zaak, omgeving Adam. Sol- in Centrum-.Vdam "e htnir geBr. I2b-2083 De Tel.
OnStrUCteurS,
Uritaties m. uitv. omse.hr. v. vracgtt

51

29*»

-

'

Handelsbetr.

enz, (aang.)

17.07
10.38

Middl 15/16 loco
December

—

'

~.\rti et Ainiritiae"
AMSTERDAM.
Overleden te Aerdenhout
op den 17 October 1941.

Sl7B

(Ingezonden Mededeeling)

Aanvoer botenr.ark
\LKMAAR. 18 Oct.
70 kop. Kleinhandelsprijs f 1.23—1.30. Handel matig.
Noorwegen.. 42.82
Aangevoerd 350 kg Zweden
UTRECHT, 18 Oct.
44 85
Kaas f 1.40—1.93 per kg.
Finsche Mark 382

'

■

...

'■■'•*'

'

cis,

17 Oct
16.95

IS Oct.

Katoen (N. Vork)

22*
8*
5*

14.50t
16 Oct
16.59

14.501

December

23*
8
5
30 *
4

10 Oct
ISOct.
17 Oct
15.57
3*
15.93
Loco 15/16 staple 16.0-i.
19*
19*
16 OcL
17OctMetalen (N Vork)
18 Oct.
52.00
52.00
T n Straits loco 52.C0
&
5*
5*
8.25
8.23
8.23
Zink E St loco
t laten
5.55
o Sso
loco
5.85
Lood N V
16 Oct
17 Oct
Oliën enz.
IS Oct.
11.72
88.87 * 88.87* Kat.oktP.S Dcc
12.32
12.10
Wisselkoersen.
10.50
10.1 (* 10.00
Reui (Chic) loco
IS/10 37/10 itr.Dk 2'> 78 29.78
8*
8*
8*
Ta.k extra loose
Londen 4.03 W 4.03H mark-r 23.60 23 57
.3
7.!-j
leco
Terpentijn
Parijs
229
229
d.
Rio
J 513 15.13 1
Hars gradeWW.
Madrid 9.23
9.25
Siangh
2.88
2 SS .
(Savannah)
Bern
Boedap 19.55
19.55
verkoopers
l nominaal
koopers
id vtU 23.35 23.30
2.00
Heli.fr». 2.00
55
laten
t bieden
gedaan
Stockh 23 85 23 85
Zilver
34%
3444 S
Mor.tr
.Vis.disc.
1
1
131*
j Hetcno» 132
(Lond ) 454 *
*-*•.
*.*j ni-or lrv
4.54V. Callgeld
Oresdß 140. 140».
5 50 nom.
18/10 17/10 Feidmle 102* 164*
210* 210
»*.!»« I*-1* Feit &G
Kende
210
2* Cesfüre) 209
2*
100* 10014
G
171* "IV. HbPak
16714
162%| Hamen IK9
BEURS
AMSTERDAM. Bemors 150* 150*
\ I G Farb int* 194».
H
I<> 1
rP Bk
111. l»l*t Kloeckn 159
ti7S' a ; Mann.m 152* 131*
ror* G
VERBETERINGENOP
ns
no
Liovd
os*
n
m iro
COURANT.
178*
*n Ausl 102.10 162.10 rtheinst
143
Slem. H 311*310
Aandeden: Ned Mij. v. Havenwerken DeoÏB 143
Ma
VSthlv. 145
44 gL
DErdot 107. 167 Wint.h
Actieve.fondsen: Xederl. 1908 (3*> n Linol 15S* 135*!
Ijl*
3'
240
241*
oe koers 92*—é, gl.
koóo t verk.

NAGEKOMEN
FAMILIEBERICHTEN

e

'

—

72

»

267 3S

WILD EN GEVOGELTE.

8
8*

»

r>«„„»
Ua!um

'

»

B.

..

1941

—.—

1 Oct.

..

10*
7*5
7*5
7*l
7*5
S5-12t
10 5
18 5
17*5
7*5

.

21!)

■

Voor betrekkinnen In loondienst

2

Handelsbetr. enz. (gevr.) 51 ets.p. p.

{

llllllllillli!

13*

»

1 Mei

1 Fbr t Mrt 1 April
15 224 S5 231.73 255.8Ö
1 Juni 1 Juli 1 Aug. 1 Sept.
219 IS 224 S 5231 73 23S 86
Totaal tndu- Hen Culindex strie Verk turen
204.12 255.59 IS9 «4 324.30
204 73 259 01 190 22 325 30
259 97 236.09 156.62 318.22
238.25 256 14 182.97 314.45
237.72 250.33 181.16 313 50
2 Jan

19)1

:

1111101

Betrekkingen

gelijk net Meisje ter assistentic in doktcrsprarti.ik, tevens
hulp i/d huish.. extern, leeftijd
20—30 J Br. m. uitv. InL en
opgave van ref. letter H,
Boekh.
BEREND ROSKAM.

13

&

Zoo siwedig moge'.lJk gevraagd Gevr. p.
0, Noodhulp, goed k. k, en w. all. v. d.
en v.g.g.v. Br. 8-2046. Telegr. k. k. on
Gevraagd voor zoo spoedig mo DTJDOK

mm^^^^^

*^

8*

»

*

«s

Beursindexcijfer De Telegraaf.

...

8

»

*

...

12.

+

+

Tel-index

—

25V.

«

*

kalmen han.
del. Het van hedgeverkoópe-n en liquidaties
werd
door
handel en
afkomstige materiaal
Verder
Wall Street-krlngen opgenomen.
ging er een gunstige invloed uil van he;
feit. dat de verknopen in de textielindustrie
deze week zijn gestegen. De verkoopen van
loco-katoen hebben de afgeloopen week
272.859 balen bedragen.
Op de termijnmarkt bestond
Koffie.
stemming goed prijshoudend tij

...

24

..

+

Ingezonden Mededeelir.gi

MARKTBERICHTEN.

54*

»

*

stijgen door aankoopea van
meelfabrieken en outsiders. Bovendien gin-;
er een stimaleerende werking nit van de
opwaartsche k*>ersbeweging in Wall Street.
De vraag naar meel was levendiger, de aanvoer uil het binnenland is afgenomen.
Katoen. Op de termijnmarkt was de
noteeringen

u
01 , e
den
handel,
zijde
vraag
van
de
van
313.25
14 Oct.
4- <% weinig
311 50
doch de stemming was prijshoudend. Voor
13 Oct
belangstelling in
301.00
geen
bestond
16
loco-koffie
Oct.
%
afwachting van het resultaat der komende
299 50
17 Oct.
-r * besprekingen van het Koffiebureatt
299 00
18 Oct.
—3=*
de
Suiker. Op de termijnmarkt was
+•'/»
nntceringen
kalm.
De
handel in cud contract
waren evenwel nominaal. Voor nieuw con16 Oct tract was de stemming, ondanks enkele
20*
realisaties, beter, daar Cub3ansche tïelang14*
hehbenden en Wall SU eet-kringen als koo24*
pers optraden.
541^
IROct
17 Oct
Granen (ChicagO 18 Oct.
PAASDEN EN VEE.
35»,
Tarwe
Dcc 113*-14 110.-1 * 103'b-*
is*
Veemarkt. Aan18 Oct.
UTRECHT,
Dcc
67*-S'i
74*
Maïs
73-*
4
runderen:
46.
Dcc
42*-2* gevoerd 1715 stuks vee. w.o. 400
Haver
47-.-'»
65
Vaarzen f 320—300. Pinken f230—350. -Melk61*
58*
Rogge
Dec. 83*-V»
23*
400—350,
f 430—600.
Kalfkoeien
koeien f
Sojaboor.en Dec.
160*
155*
130*
23
Varekoeien f280—130 (handel kalm. lagere
(Winnlpeg)
17 Oct
IR Oct. prijzen); 473 Magere kalveren f 100—210
18 Oct.
12".
71*.
73
72*
Tarwe ... Oct
60
7*
prijzen):
(handel kalm. onveranderde
Oct
53*
Gerst
64*
54.
7*
Nuchtere kalveren; 120 Schrammen f 12—25.
143-.
ge13
Oct. 130
149.
Lijnzaad
vrijwel
(handel
310 Biggen fG—ll
kam.
13*
16 Oct
17 Oct
lijke prijzen); 345 Magere schapen f43—90
Suiker (N. Vork) 18 Oct.
matig, prijzen onveranderd).
8*
(handel
t
2.lót
2.21
Contr no. 4 Dcc
2.301
10*
265
205
Cont no. 3 Nov
7*5 Cacao (N Vork) IS Oct.
16 Oct
17 Oct
71^5 Loco
8
8
8
Pluimvee: KipUTRECHT. 18 Oct.
7*5 December
7.69
7.67
■ 60
pen f1.60—2.50. Eenden f 1—1.60. Hazen
7*l Koffie
Oct
Oct
10
Vork)
Oct
17
18
Konijnen f 1.35—8.30. Patrijzen
CN
4.50—7,
S5-12t
7.591
7.861 ff 0.75—1.50.
7.SS[
Dcc
Fazanten/hou:snippen f2—2.00.
Rio ~A"
105
H-SOl Jonge hennen f2.73—1. Jonge hanen fl—
Dcc
1195
Santos
12.011
195
16 Oct. 1 50, alles per stuk.
IS Oct.
17 Oct
17*1 Rubber (N Vork)
24'/.
21.
7*5 Plant, lste latex
S*
16 Oct
BOTER, KAAS EN EIEREN.
17 Oct
Huiden (N Vork) IS Oct.

3€
19*
3*
65*

...

+

+•

17 Oct.
21V.
14*
24*

-

..

pers, enz, (gevr.) 51 ets, p. r.

j

I

en

■

...

t

Zaterdagavond

Ailegh

j

!

i"JtUtVA>J&llkta

NEW ÏOKK

*

4-

30

30*

Comp.

H.

*

-—

78'»

....

Telt

Huish.

13*
9*

7.7*

;

+

..

&

*

—

..

Wooiworth

*

+

+*•

..

Westinghonse Electric

—

+

tiS

&

féin

i

14*4
17*
29*

Railw.
11 %
11*»
Southern Railway....
16*
16*
Brands
Inc.
5%
Standard
3%
40*
Stand. Oil Co. (N*. J ) 40*
Union Pacific Railroad
73%
73*»
36*
United Aireraft Corp. 371™
&
United Corporation
United Fruit Comp.
72% . 721»
U. S. Rubber Company 23%.
23
U. S. Steel Corp. gew. 51'»
51*
Un. St. Steel pref.
119%
11914
Western Union Tel. . . 25%
28*
South. Pacific

+

3*

17%
291
07".
13*
9%

..

—

9%

1.5)»

-.

&

inschrijving en storting mogen, die hun desbetreffende effecten nog
bovengeniet aan de bankiersfirma Lippmann. Rovergunning uit hoofde van
sent hal & Co.. Sarphatistraat, Amsterdam,
noemde verordeni-g is vereischt.
overleg met de hebben kunnen overdragen, zich tot die firslotte wordt, mede in (Corom-C.en.
v ma kunnen wenden. Ten einde bedoelde efbevoegde Duitsche instan'ie
van fecten, voor zoover zij binnenlandsrhe effecde
Fm en Econ. Zaken), onder dat aandacht
ingezetenen, ten zijn. ter fine van inschrijving en storting
belanghebbenden gebracht,
op de
de verNederlandsche
Staatsleening
vallende onder de bepalingen van voor he. 1911. bij3HT.
genoemde firma te beleenen.
ordening van den Rijkscommissaris

Telehxm 3K22. De regelprij.
atnat boren tedere rnbriek.
Zondagochtend 10 et. per regel extrm.

Company

Republic Steel Corp.
Reynolds Tobacco
Sears Roebuck & Co.
Shell Union Oi! Corp.
Socor.y
Vacuüm
Oil

&

beheer"tfbenooren.
Suilen voor deze

PnVTIDTttDC

Read'ng

&

vari naUJW£

ll

.

,

~.„«,.

36»»

AMERIK. MARKTEN.

G ra nen. Op de
NEW YOKK, 18 Oct.
V» termijnmarkten
was de ondertoon vast. Op
de termijnmarkt voor tarwe konden de
*.

+

2*
21* .

22

*

-—

o.s

,

_.

.

56*
9!i
314

&

-

middelen beschikken.
inIn overleg met de bevoelde T*u.sche
en Econ. /taran le (Comm.-Gjn. voor Fm. aandacht
van
ken) wordt verder onder de
gebracht, dat de Co-,
F.nar.c.en en économisaris-Generaal voor
in de beschiksche Zaken op de beperkingen vermogen
van
over het
geeen vermoo-schap. van een onverdee.de bemeenschap of een rechtspersoonlijkhe.d
lichaam, voor zoover deze voor niet
of indan een vierde gedeelte direct
minderonder
den invloed staan
direct
de
nauohetzij
liike of rechtspersonen, die
Staten van Amerika
n.lttelt dcV Vereenigde
Vereenigde Staten van
bezi-ten. hetzij in de
of Bun
Amerika hun woonplaats, hun ze tl
rewonev-erbiyfp'.aats hebben (Verord. »«/'«

Gamble . .
Procter
Pure Oil Company .
Radio Corp. of Am.

Pennsylvania Railroad

IS Oct.
21',.
Ludlum
Bemberg
Aroer.
14
Fdry
SLOT BLEDKOERS
18 Oct. Vor. Versoh. Am. Car
20*
American
Enka 5:1».
Bendis Av.auon 37*
Air Iteduction
3Sv»
+
%
ÏHi
Boeing Alrplaoe 20
Allied Chem.
Dve.. 131
131
Cities Serv gew
4
American Can Comp
,"v2>i
834
+1
Cities Serv pref 6fl
Am. Radiator
S.S.
3%
514 4. % Conur.ental Oil." 24
+
%
111,
.Vm. Rolling Mill
Glenn Martin
!2i»
2«
Am. .-smelting
Ref. 38
3754 + Vi Greyhound
13*
Am. Sugar Refining. .19
+V» tlltools Centrah.
IS\
8
Am. Teieph. & Tel.
151 Ti
151
+t% Int Merc Mar.
8*
Co.
09
Am. Tobacco
B
+A North Am. Aviat
13*
J
1
+
*»
S
Am Water Works ..
3
aramount Piet
5»
14*
Anaconda Copper M. 25 T
23* i +Mi Tennessee Corp
8*
*•
r.oewater
Atch. Top. & S. Fé
10*
3S
3&
+„» Gj Berl.StEl. '51
Balt.
Ohio Railway
7*5
+IM, 6D. Rnb Kr. '60
60*«
Bethlehem Steel Corp. «1 T
7*5
4H
*\
Canadian Pac. Railw.
6Rh WEIm.o '53
7*5
6j
33 ,
Ches.
Ohio Railway 33
7*5
V.SLAzo'SI
>'•
•'•
ü Stdt Wien 1932 S5-12t
Chic. R. IsL Railway
6
Chrysler Corporation
55H
54%
+lVi
.4- E G. 1932
10i
4 Nrdd
Consol Edison Co.
155»
195
LL 1947
+
=5» 6j Siemens 1931
Delaware fcHudson..
10' w 0%
17*5
+S 6 Pruis SM. "52
Dupont de Nemours.. 143 H !»IV*
7*5
Celotex
General Electric Corp. »?»
28+
8*
Curtiss Wrlghi..
+
40
39H
8H
General Koods Corp
Douglas
*'«
Aireraft 74
+.
Genera! Motors Corp. 39H
National
23*
+\\
Dlstiil
17?»
Goodyear Tire
R. 17T
7% Dawesiecn
8
3
3
Hudson .Motor C-ip.
Si'i Youngieen
7
Cerro de Pasco 31*
Kans C. S gew
4*
Kans C. S. pref
19*
Wabash K pref
Wiison
Co ..
5*
ex-dtv
5 bieden
*

schiedt overeenkomstig te dien aanzien
in Nederland geldende deviezenbepa-

North. Pacific Railvv.
Packard Motor Co. ..

4-

0

aigemeene vergunning verleend, welke
op 31 December 1911 afloopt.
De betaling aan niet-ingezetenen ge-

het.«rrict.

NEDERLANDSCHE
STAATSLEENING 1941

,

51.25. samen ƒ 153.05, minus 2 % couponbelasting is /2.03(i.50.
Het Deviezeninstituut heel*, voor deze
betalingen aan ingezetenen voor hun in
eigendom toebehoorende obligatiën eer.
S

11

192*
12*

'

=

mii'ionnairs

3;%

•

Corp.

=

=

NEW VORK, 18 Oct.
Na een kalme
opening, waarbij de koersontwikkeling
verdeeld was, werd de ondertoon op de
New Yorksche effectenbeurs vandaag
vast. Aanvankelijk deed men, met het
oog op de internationale ontwikkeling,
bij het plaatsen van zbn orders een zorgvuldige keuze. Later werd de handel
voor den laatsten dag der week vrü
levendig.
Er ging een stimuleerer.de invloed uit
van komende maatregelen tot .-ergiooting der bewapeningscapaciteit. De gebeurtenissen in het Verre Oosten worden
nog steeds met groote aandacht gevolgd.
Ondanks de bestaande onzekerheid kwamen de noteeringen over het algemeen
hooger te liggen. De beurs sloot vast

11',

192*
12*
6.
2*

DEPRIJS-

&

.

—

N. Y. Centr. Railway
Norf. & West. Railway
North. American Co

-

Wij belasten ons gaarne niet inschrijving op de

+

—

=

(Commissaris-

83

New York vast.

Ia

instantie

299

376

+

,

Duitsche

599

HEERENGRACHT 499 TELEFOON 41114 (3 LIJNEN) 41214 (3 LIJNEN)

-

DEVIEZENBANK

..

=

ZaGeneraal voor Financien en Economische
ken) een algemeene vergunning is ver.eend
*
op
de
3tt
tot het verrichten van stortingen
Nederlandsche Staatsleening 1941. ten laste
van hier te lande aanwezige or.bezwaa.de
c-ed ' aidi
toebehoorenoe aan vijanden, in
26/1040, alsme<le
den zin van Verordening
credieten aan zoodanito' het verleenen van
en comge personen door banken, bankiers
en
in effecten voor bedoe.de
pepe
van stortingen, voor zoover
contan
,onen wor 'die stortingen niet over

27 t

SO4

AMSTERDAM

....

=

bevoegde

fonds

)

870
300

Lacei

Hooge:

REBHOLZ' EFFECTENKANTOOR

&

=

"

—

Ver-

hand

(ïonosh

17 Oct.
18 Oct.

—

+0.93

LAATSTE Nieuwsberichten
Het interessante artikel:

Moderne Meeding zonder punten.

205 4

120.10

—

omzet

de mededeeling ontvangen:
Met het oog op de mogelijkheid, dat door
De International Mortgage and Inniet-ingezetenen wordt ingeschreven
vrxtmcnt Corporation deelt mede, dat
op de 3'i fe Nederlandsche Staatsleening
1911. is door hel Uevie/eninstltnnt een algezij tot aflossing harer in .Nederland uitmeene Tergunning verleend:
gegeven lemingen, namelijk de in 1927
Dep.
secr.-gen.
van
het
1. aan den wnJ.
en 11)28 in Nederland uitgegeven 6>4 ft
van Financiën om schuldbewijzen van gevijfjarige dollar-obligatiën in «tukken
noemde ieening ten gunste van r.iet-ingeze.enen e vervreemden:
van
f I.tXX) en $ 500 en de 7 Te vier2. aan niet-irgezetenen, die wenschen in
jarige
hier
te
lande
beguldenst-obligatiëo in «tukken
te schrijven, om over hun
van ƒ t.OOQ en ƒ 500 overjraat.
staande creditsaldi in guldens :e beschikken, door de vereischt* stortingen te verDe obligaliën zijn van IS Oct. af berich.en of te doen verrichten;
3. aan banken, bankiers en commissiontaalbaar bij de Amsterdamsche Bank en
aan
te
verleenen
na.rs in effecten om crediet
bij de Hollandsche Koopmans-bank en
n'et-ingezetcr.en als bedoeld sub 2, voor het
verrichten van stortingen, voor zoover deze wel met de volgende bedragen:
voor d:e storting niet over contante middeObligatiën van nominaal ƒ 1.000 zijn
len beschikker.;
aflosbaar
met ƒl.OOO + achterstallige
bedoeld
sun
z.
»
n.et-ingezJ
enen.
als
aan
ƒ35 en
om over hun toe 'e wijzen schuldbewijzen rente, verschenen 1 Febr. 1011
ƒ35 + opgeloopen rente
van genoemde ieening te beschikken, door
1 Aug. 191-1
te
credietgevers
hun
deze ve ten gunste van
ƒ 17.50,
van 1 Aug. tot 1 Nov. 104,1
,
,
bezwaren;
5 aan ingezetenen, die in de uitoefening samen ƒ 57.50 minus 2 % coupon belasting
in effecten plegen
ƒ 1 .057.50.
van hun beroep of bedrijfbewaring
p.egen te
te handeien of rieie in
van nominaal S 1000 zijn af
Obligatiën
.fegenoemde
van
nemen, om schuldbewijzen
+
achterstallige
nir.g welke door niet-ir.gezeienen. uit hoofde losbaar met
van genoemde inschrijving zijn verkregen, ln rente, verschenen 1 Febr. 1041
S 32.50
niet-mgezetenen
var.
de
desbetreffende
depots
$32.50 +- opgeloopen
en 1 Aug. 1041
op te nemen.
A
S 16.25
Voorts wordt medegedeeld, dat door de rente var. 1 Aug. tot 1 Nov. 1041
.

+0.28

17 30

25.19

vernemen, moeten alle mutaties, welke hebben plaats gehad in
het bezit aan Duitsche fondsen, voor
zoover deze zijn geschied tusschen 1 November 1940 en 1 September 1941, thans
Aïle verslagen der voetbal-competitie.
< Ingez.
7452 werden aangegeven.
Mededeeling)
De betrokken formulieren kunnen
aangevraagd worden bij den Inspecteur
en
4- Vt der Geblokkeerde Markenbelasting
International Nlekei. .
27%
27*
*
10%
17
bij het secretariaat der Vereeniging voor
Int Papei
Intern. Tel.
2*
2.
Tel.
iden Effectenhandel te Amsterdam.
Kennecott Copper
?ï%
33%
Vs
Ward
32
Montgomery
31*
+\Vt
BiSCUIt
Nb!
16*
16*

De

deren

Naar wij

,

Investment

het Deviezeninstituut heeft de Vereentging voor den Effectenhandel de volgenVan

Saldo

Industi
11815

Duitsche fondsen.

CETEM VAN HEDENAVOND

Go*

4

Intern. Mortgage

27.91

Beurs-

EN ECONOMIE.

NIEUWE LEENING.

17 Oct.
IS Oct.

30

Tweede Blad.

■

NIEUW MOLEST-RISICO

FINANCIËN

10
Utilit
17 30

Leest in de

.

20

—

I

over voorwaarden en tarieven betreffende
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ANNE .1. OLTIIOFF.
P VAN DRIEST.
Naanierstrant
Gen. .ie la Rfvlaan 41.
Tel. 7170 HIIA tRSL M
Tel 4312 BUSSUM
2!tto).
(K
7123
Tel. VILLA

DE TELEGRAAF

Zondag 19 October 1941—

OU» GOUD

FAMILIEBERICHTEN.

en

'

KOOI'F.X WI.I
Haarlem:

F. E. MAXIMILIAN STACKER;

ONT

in den ouderdom van bijna 71 jaar.
Uit aller naam
VERA STACK-ER—
Gravin VAN LIMBURG STIRU.M.
Dresden N.T9 October 1041.

Veulen,

'

bisum,
pat te,

0333'

1

SEEMANN

BONTWERKER

-

744?
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de
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groot nominaal f 500.000.000

■

Schuldbewijzen aan toonder groot f 1000.-,-f 500.- en f 100.-

S

I

ROTTERDAM

H

Wijziging Telefoonnummers

i

B

Lokaai

Ë

Interlokaal

1

23240
23290

m

21294

||

(4 lijnen)

n

B

DEN HAAG
ROTTERDAM
~~

;

F

j

«Sik

'.'

I

-

-

's-Gravenhage.

de aJISTERDAMSCHE BANK N.V. te Amsterdam, Botterdam e* 's-Gravenhage.
de BANQUE DE PABIS ET DES PATS-BAS te Amsterdam.
DE TWENTSCHE BANK N.V. te Amsterdam, Rotterdam en '«-©rarenluge.
de HANDEL-MAATSCHAPPIJ EL ALBERT DE BABY & Co. N.V., te Amsteréam.
HELDRING
PIEBSON te •s-Gravenhage.
HOPE & Co. te Amsterdam.
de INCASSO-BANK N.V. te Amsterdam, Botterdam ca VGr_*ea_ag*.
R, MEES d ZOONEN te Rotterdam en 's-Gravenhage.
de NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK N.V. te Arasterdam, Rotterdam et
's-Gravenhage.
deNEDERLANDSCH-INDISCHEESCO3IPTO MAATSCHAPPIJ te Amsterdam ca's-Gravenhage.
PIERSON & Co. te Amsterdam.
deBOTTERDAMSCHE BANKVEREENlGlNGN.V.teAmsterdam.Rotterdameß'B-GraTeakage.
De gelegenheid tot Inschrijving ls eveneens opengesteld brj
HET AGENTSCHAP VAN HET DEPARTEMENT 7AN FINANCIËN TE AMSTEBDASL
Inschrijvingsbiljetten en prospectussen zijn bij deze kantoren kosteloos verkrijgbaar.
De STORTING van het verschuldigde wegens toegewezen schuldbewijzen moet geschieden
ten kantore van inschrijving, op

B
y
gj

B

■
H

-

H

BUITENHOF 46- TEL. 116016
E RASMUSHUIS TEL 3 5 7 90
-

.

Koop 'n Artikel 1
I/-

'

*

-**

'

»

NEDERL.ANDSCH INDISCHE

dat de fabrikant alles gedaan

HANDELSBANK
HOHNER
Van

AMSTERDAM

<

SINGEL 250

■s-GRAVENH AGE

T

L_ VIJVERBERG 11

"

Zaterdag 15 November 1941,
■

MATHENESSERLAAN *3S

9

>

AMSTERDAM-C. |

GeïUa&tr, catalogus gratis
op aanvraag
.

8401
snol

JÜNGERER ARCHITEKT, Financieel Advertentie Kantoor
"

■■■■

1

21

■'

A'DA.M

ausreiohenden Kenntnissen der' deutschen Sprache, rum baldmögüahen Dienstamritt für die Anfertigung von Ausführungsund .Detailpianen für ein in Holland zu er-

|

AU TIGRE ROYAL
v. BAERLESTRAAT

rait

TEL.

—
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ïlxw;
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KENNISGEVING.
Aan houders vau fii
en 1928 in Nederland uitgegeven
6'/i% VIJFJARIGE DOLLAR-OBLIGATIKX IX STUKKEN
l.ono.
500.—
VAK
EX
7% VIERJARIGE GULDKNS-OBI.IGATIKX IX STUKKEN
ƒ
I.OUO
300.—
VAN" i
EX
*

—

ten laste

*

van de

INTERNATIONAL' MORTGA6E
AND INVESTMENT CORPORATION.

J. 11. AL T A
AMSTERDAM
GELDEN

=

„

minus 2% Couponbelasting

/

nominaal f 500.— zijn aflosbaar met
-f- achterstallige rente, verschenen
1 Febr 1941
ƒ 17.50
1 Aug
/ 17.50
104!

1.087.50

=

=

+

opgeloopen rente van 1 Aug. tot
1 Nov.

coupon belasting

minus 2%

1041
'

1 8.75

=

~

/

•

nominaal S 1000.— zijn aflosbaar met
achterstallige rente, verschenen
S 32.50
1 Febr. 1041

Obligatiën van
+

ƒ

BESCHIKBAAR VOOR HYPOTHEEK
OP BILLIJKE VOORWAARDEN.

De Licht-O-Poonfabriek te Maastricht produceert
groote hoeveelheden LICHTGEVENDE VKRP tot
7.KER LAGEN' PRIJS.

500.—

ƒ

Daardoor is het thans mogelijk geheele wanden, plafonds, halls etc. LICHTGEVEND te maken. Stralen
dan den GEHEELEN NACHT LICHT uit.

43.75
543.75
1.883.75

Inlichtingen t>ij

VERKOOPKANTOOR DER

=

1 Nov

,

1941

1941

minus 2%

81.25

„

nominaal

$

500.

ƒ
—

zijn aflosbaar met

achterstallige rente, verschenen
1 Febr. 1041
1 Aug. 1041
Aug.
tot
-f- opgeloopen rente van 1
1 No.. 1041

+

2%

$

16.23

couponbelasting

Obligatiën van

minus

$

=

a 188%

'

LICHT

$32.50

=

couponbe'asting

/

153 oc.
2036.80

betaling aan

Altisten:

&

=

S

76 VESTIGTX<ïE_V

A

1% STAATSLEENING

Zoon Singel 118 Amsterdam (C.)
-

Onze kantoren

Woensdag 20 October 1911

van

het 2e

■

Atelier B. F. GROENEVELD

CONCERTGEBOUW
Zondag 26 Oetolier

Parijsehe Stadsgezichten, Stillevens, Naaktstudies e.a.
Kijkdagen, Maandag en Dinsdag 27 en 28 October van
10—4 nnr.
Catalogus van Vrijdag 24 October af hlO cent verkrijgbaar.

en volgende

I

het

—

Veiling van Inboedels, enz.
13 November a.s. Telefoon 40432.

|

J446

De Barbier van Sevilla

Concertgebouw-orkest,

ELSE XOLTHEXiXS. plano.,
Weber % Ouverture «Eüryanthe"
Moßart ,Ree. en aria ..Beila mla fiarrana."
Pianoconcert c. kl. t.
W. Landré Tusschenspel uit ~Beatrijs".
Wagner Ouverture „Tannhauser".
Toegangsprijs f 0.65 rechten iabegr.
Kaartverkoop
plaatsbespr. VANAF MAANDAG
en
20 OCT. dagelijk» van to—3 nor ftei. 27500) en Vrijdag,
avond 24 Oct. van 7—9 nnr.

J

Na afloop trams.

Regie: Cees I-asenr. Muzikale verzorging: Fred. Gerstellng.
I>e Telegraaf schrijft: Lichte en prachtige voorstelling; ge
zult er vrengde aan beleTen en vreugde van de beste soort.

\\

!!
'\

9265
—

—

—

nlet-ingezetencn geschiedt overeenkomstig

—

te dien aanzien in Nederland geldende -deviezenbepaüngen.
De Inspecteur der Geblokkeerde Markenbelasting heeft verklaard, dat ter zake van deze aflossing geen geblokkeerde
markenbelasting door obligatiehouders verschuldigd ls.

—

—

soüste:

—-

—-

—

—

~

7433

PITZINGER

-

—

INTERNATIONAL MORTGAGE AND
INVESTMENT CORPORATION.

~

-

87ie
8716
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SCHOUWBURGEN ENZ.

ï

r~Leidschepl. Theater—j

•

I

I

l

Ten aanzien van de. Bi. pet. obligatiën. welke in'doßars
luiden, moet de ondergeteekende. met het oog op het standpunt van alie partijen omtrent de in de leeningsvoorvvaarcien
voorkomende goudclausule, het aan de houders overlaten of
. 2ij met de aangeboden betaling genoegen nemen
IS October 1941.

1941.

•

~

•

L'

■ I

*

AMSTERDAMSCHE BANK N.V.

Inzendingen worden tot uiterlijk 31 October a.s. gaarne ingewacht.
Men adrewere: S. J. MAK VAN WAAY, ROKIN 102, Amiterdam.

Tel.
lederen
avond
hall Wht
Einde tóór 10 uur
Zondagmiddag 2.13 nnr

COR RUYS

f
g
Concertgebouw (kt. zaal) {\voen»d»
lZaterdag
_

.

.

...

,*»

t

:—

CABARET

mMUZIEKLYCEUM

IM*E

§

iiMliHHiiaiißiiiMMHHiiaßiiHiißiiniiißaiiaiiina L

j

Bespreekt Uw plaatsen.
I 0.7 SU t

»..

..

Zaterdag

'

-

November} 7,30 Httr
.

-„.

12
29 November J

PIANO-AVONDEN

A

HET
J

Recht Inb.
Z634S

FIEN DE- LA MAR

en

H

GETEMDE EEEKS

masmm

1

9027

«U

stadsschol'wbchg —b

Intendant: Cor van der Lngt Melsert

Hedenmiddag 2 uur
HET SIXCESBLIJSPEL!

Svior

h

Johann ron Rnkav
-K 1 0.30.
o -j,
PrU/.ej. 2..A-I

om™.

I

Ktmte der

Maandag 20 oct. 7.30 nur
Wegens groote belangstel.
herhaling extra-volU.

voorstelling

I

■

R

H

B

vrönwën Overschotje I

Tan

Z63Ü3

1
I

GEMEENTELIJK THEATERBEDRIJF
(HET NEDERLANDSCH TOONEEL)

WÈÊ

■

R.ij-pel in 3 bedrijven (C taf.) van Amnnt en (ierl.ldnn.
Regie: KO ARNOLDI.
D. d. p.: Wie goed tooneel.pel wil tien mag dit «tnk niet
'

Jj
§

AI.BERT VAN D ALS LM in

■

AVONTUUR
overslaan.
GEWONE PRIJZEN.

on

V

VANAF 22 OCT. T.M 30 OCT. HALF ACHT

HEXGEVEUR

STAOSSCIIOUWBUItI.

E EL G

WEGENS ZEER GROOT SLCCES

=

2S October

™°*

—

„ACHTER,,,™?!''

—

u.:

9208

Tooneelgroep Het Masker.
Dir. K. ARNOLDI.
Dinsdag 21 October 7.30 uur
negens het groote surcea herhnlingsvoorstelllng

Nieuw Succes-programma

|

—-

-

—

—

,

-

—

Abonnementen voor do .1 Concerten: f 3.— fine!, rechten»
Losse kaarten: f 1.50 (md- rechten) dagelijks a. h. Con*
certgebonw en bij de Muziekhandel*.
Bechstrinvl. Fa.
.
iMNMHMMmm» kenner en
Dnwaer

DE MALLEMOLEN

=

742 S

r

359(19

VEILING j
jEERSTVOLGENDE
!

HALF IVOVEMRER

-

Piepenbroek

GEHARD

g

Dh\ S. J. .MAK VAN' WAAY.

jg

I»r. EGOX KORIVAUTH

RCHVBERT BRAHMS REC.ER KORNALTH
Woensdag 22,0ct.
730 u.: Den Haag. Diligentia
—«Zaterdagmiddag 23 Oct.
3.30
Rotterdam, Boymans—

7403

■

Onder verwijzing naar bovenstaande kennisgeving bericht de
onder .eteekemie. in haar hoedanigheid van trustee van boven- .
genoemde leeningen, dat de 6Vs pCt. en 7 pCt. obligatiën, welke ]
in eigendom toebehooren aan ingezetenen, ter betaling als tn I
de kennisgeving omschreven, dagelijks behalve des Zaterdags, I
te Amsterdam bij de Amsterdamsche Bank N.V. en de N.V. ■
HoUandsche Koopmansbatik, te Rotterdam en 's-Gravenhage Z
bij de kantoren van ondergeteekende, kunnen worden aange- |
.
boden.
I
De betaling aan houders van ceriificaatcouponbiaden geschiedt tegen inlevering daarvan onder aftrek van de door de Vereeniging voor den Effectenhandel voorgeschreven % pet. I
administratiekosten over de opbrengst van de rente en 1 Von I
royementsioon over het effectief bedrag van de hoofdsom. De J
inieveraars worden geacht door de overgifte hunner certl- ■
ficaatötHiponbladen het betaalkantoor onherroepelijk te heb- 1
bon gemachtigd de eertificaatcouponbladcn bij de Vereeniging I
voor den Effectenhandel ,te royeeren on de daartegen validee- J
rende orlgineele mantels ter beschikking te stellen van de

j

CHARLOTTE KÖHLER

Kaart- en abontiementverkoop a. d. Ka».

usuj
•

met medewerking van

[

Muziek bij ..Eiectra"
Bruiner
Achtste symphonie.
Toegangsprijs f 2.3« vechten en vest. Inb.
Abonnementen voor de h Zondagfniddagconcerten f 14
rechten en vest. inb.

—

—

Dinsdag 21 October
7.30 nur: LIEDEREN-AVOND
GERTRCDE

Eerste Zondagmiddag-Concert, Serie Z.
onder leiding van EDÜARD VAN BEINUM

REEDS NA ENIGE LESSEN' RESULTAAT
Sti-ingbas
Accordeon
Plano
Trompet
llawaiian
Viool
Trombone
A ylophoon
Flait
Slagwerk
Cuitaar
Klarinet
Banjo
Saxophoon
Mandoline
L'keie
Gratis Instrumenten ln bruikleen.
Ge'Ül. Prosp.
GRATIS STCDIEGELEGE.YHEID
.lACOB VAN
LEXXEPKADE 15 Telf. SO!»IO
LIXXAEUSPARKWEG SS
Télef. 53440
HILLEGOMSTRAAT Ï3 <blj Hoofddorppleinl

CONCERTGEBOUW (Kleine Zaal)
—

HEDENMIDDAG 2 UUR

76 53

BEAUMARCHAIS'

•
.

EDUARD VAK BEINUM
Solisten: OORRY BIJSTER (.sopraan)

j

Centraal Tooneel N.V.
Dir. en Art. Leid.: Ceea Lasenr.
lederen avond 7.30 Precies
Hedenmiddag ï.15
—

o. 1. v.

da-een

,

CENTRAAL THEATER Tel. 31814

7.15 uur

VOLKSCONCERT

|

WOENSDAG 3 DECEMBER
*

—

-—___——__——__————__—___—_—____■

-

CONCERTGEBOUW

—

bovengenoemde leening.

laatste gedeelte

en

.

—

op

1941

DE DIRECTIE.

8.1214

debitrlce,

belasten zich gaarne met inschrijvingen

Belangrijke VEILING
.

|

i

__s

16.23

5 40.62(4
a 1.88 % 1,

Haarlem, Hoorn, Hulst, Nijmegen,

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V.

Veilinggebouw „DE ZON"
L. Gijselman

X.V.

-

MARIA SCENCZY en .IAXE MILLER.

S 16.25
$

Amsterdam, Alkmaar,
Delft, Eindhoven, Goes, 's-Gravenhage,
Purmerend, Roermond, Roosendaal, Venray.

DEN HAAG.

Orkest: CAIICASSOLA.

.
=

=

—

lIOIUIEIX I II VAK Ö-7 lilt
ALLE lIOItItELS VEHKIIIJGUAAII

Bijvoeging tot

941.88

!

:

en 45883.
■

•

Het Deviezeninstituut heeft voor deze betalingen aan ingezetenen voor hun in eigendom toebehoorende obligatiën een
algemeene vergunning verleend, welke op 31 December 1941
De

POONFABRIEK N.V.

-

We«termarkt 2 Amsterdam. Telef. 46778

1 1.018.41

afloopt.

0

-

LANGE HOUTSTRAAT 2—4

-

1 Aug.
opgeloopen rente van 1 Au?, tot

KEDER___A2TOSCIIE LANÖBOÜWBANK

CLUB

I

+

WORDEN DOOR ONS GAARNE VERZORGD.

BA/.A RSTRAAT 2ï

LICHT IN DE DUISTERNISI

.

=

=

Obligatiën van

Co.

.

leuningen overgaat.
De obligatiën zijn van heden af besaaibaar bij de Amsterdamsche Rank N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage en bij de N.V. HoUandsche Koopmansbank te Amsterdam,
en we! met de volgende bedragen:
Obligatiën van nominaal ƒ 1.000.— zijn aflosbaar met / 1.000.—
-f- achterstallige rente, verschenen
ƒ 35.—
I Febr. 184.1
ƒ 35.—
1 Aug. 1011
+ opgeloopen rente
van 1 Aug. tot
/
Nov.
1041
17.00
87.50
1

&

SAVOY

j

f.

M STAATSLEENING 1941 i

8132

's-GRAVENHAGE

STADHOUDERSKADE 6

De International Mortgage and Invcstment Corporation deelt
mede. dat zij tot aflossing harer in Nederland uitgegeven

1

7432

:

*

richter.des grösseres Bauvorhaben gesucht.
Ausarbeilung der Plane erfolgt in
Reoklinghausen in Westfalen, Architektén
Ganteführer und Hannes.
Bewerbungen m-it ausführlichen Unterlagen
und Planen sowie Gehaltsansprüchen sind
bis zura 32.10.41 zu richten an N.V. ALGEMEENE YOLKSVESTIGIXG, Den Haag, Juliana van Stotberglaan 45.

Inschrijvingen op de

-

Die

:

-

«ONTMAXTELS

:

—

i|

9300

"

|

AMSTERDAM
TELEFOON 41997.
HEEFT HET GRATIS ADRES EN TEL. BOEK DER
EFF.
WEDER
FIRMA'S ADAM,
TOEGEZONDEN.
BELAST ZICH GAARNE MET HET PLAATSEN UWER
FINANCIEELE ANNONCES IN ALLE BLADEN.

—

PK GROOTSTE COLLECTIF

Drukkerij Kreyl,

en

SICHEIIEU KOXSTIIL'KTEUII,

"■

1

11,11

:

—»——■■—'

EHSTE' KIKAFT. IMïEIHX.T

kt 4, ii kHs st nren
flp aanvraag.

.

-S «1 re*>*-n vati
wij U gaamo

vóór 12.30 n.m.

/

Indien deze vrijwillige leening niet wordt volteekend, zal een 2$ pCt gedwongen 40-Jarlge
annnïteltsleenlng a pari worden uitgeschreven, met verplichte deelneming volgens
aanslagregellng.
Voor deze aanslagregeling en verdere bijzonderheden raadplege men het Prospectus.
De wnd. Secretaris-Generaal
t»n het Departement van Financien,
M.-ROST VAN TONNINGEN.
October
1941.
'S-GRAVENHAGE, 14

Alle Bank- en Effectenzaken.
Safe-Inrichting:.

I

|

"

n.v.

ROTTERDAM

T

'

&

j

AMSTERDAM HEERENGR. «36 TEL. 3 SOOO
.

van de« voormlddags 10 tot des namiddags 4 nor,
van:
de
kantoren
bü
de NEDERLANDSCHE HANDEL-3IAATSCHAPPU, N.V. te Amsterdam, Rotterdam n

|]

HOLLANDSCHE
WtÊI BANK-UNIE N.V.

»•

.

Donderdag 23 October 1941

■

/#&

*

De inschrijving geschiedt op

■

Tevens stellen wij op aanvraag gratis beschikbaar een tabel aan de hand waarvan
gemakkelijk kan worden nagegaan voor welk
bedrag, naar gelang van het vermogen, op de
vrijwillige s/2 % leening dient te worden ingeschreven ter vrijwaring tegen een eventueelen aanslag in de gedwongen 2'/j % leening.

B
Ig

M

Bijkantoor COOLSINGEL:

■

ingevuld zullen terug ontvangen.

jj

H

(4 lijnen)

|

M

M

(6 lijnen)

"

vóór 23 October 1941

I

VRIJ VAN COÜPONBELASTING.

|

|
■

rij

van 20 October 1941.

Kantoor CAL ANDSTRA AT 49:

|j

I

ver-

!

ingang

met

zijn

1

||j

Bij onze kantoren

KOERS VAN UITGIFTE 97t pCt.
Aflosbaar a pari, in ten hoogste 20 jaren.
Coupons betaalbaar 15 Hei en 15 KoTember.

■

inschrijvingsbiljetten,
Ikrijgbaar
welke wij gaarne

BANKVEREENIGING

M

1

Staatsleening 1941

■

ROTTERDAMSCHE

op

3? pCt Nederlandsche Staatsleening 1941

I

|

;■

~

_

.■

"

".

:■■/'"■.■

:

'

'

.l

.'

■■'■.>■

Gaarne belasten wij
ons met de kosteverzorging Uwer

inschrijving

Ceintuurbaan 125.

'

■

.:■

'

_

.■ ...

.-.'

x

nertz-ntunnei

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

I

i
Ilooze
I 372% Nederlandsche

persianer,
persianer»

ALLEEN 'T BETEKE GEAKE.

R.iutznerstrasse I.

.

94

Beetsbtr,

N'ieuwemïijk 32
Janstraat 25

i

Amsterdam: Nic.

|

ITot

ZILVER

1

onze diepe droefheid overleed op 10 October
ie Dreven, na een langdurige ziekte, zactit en
kalm, onze lieve Man en beste zorgzame Vader.
Behuwd- en Grootvader, de Heer

,

■

.

7

Eerste Blad.

—

*.•>

H

Biljspe! van

usno Niecodetni'

•

■
-■

prijzen: 90. «0. 30 cents
ajrandvooratellingea voor vertrek trams van
et .eidsc epeln
7*4*

SPEURDER

1

(Kleine Annonce)
Telel. 39222 (4 lijnen)

aq/0&1

1

1

mmmESmW

m

mmml

mmmmmm~

~

li

Dekking tegen

n-

lele

SPEURDER EN SUCCES
ZIJN SYNONIEM

™}%-

{£!

/ondag

ZONDAG 19 OCTOBER 1941

i

mm—mm—

(Kla

De

ïl

Telegraaf

HEUSCH. EEN SPEURDER
HEEFTEEN FIJNEN NEUS

£JS?*.;;JÏÏ!

SPEURDÏR
A n )ace)
3V/./. h ijo#n)

'

,

de

woestijnzon.

Weggebruikers,nhieuwtdk

an verksglmnt.

In de schaduw van hun voertuigen zoeken de soldaten van
het Duitsche Afrika-korps
beschutting tegen de verzengende stralen van de woestijnzon. Tegen de hinderlijke
muskieten beschermt men zich

lift grondbeginsel, dat elke weggebruiker zich zou dient te gedragen, dat
de veiligheid van bel verkeer niet in gevaar wordt gebracht, bevat liet nieuwe
Wegenverkeersreglement, dat 9 December a.s. in werking treedt, ingrijpende bepalingen, welke aan nog bestaande ongerechtigheden een eind w illen maken. Hierboven een
Foto's Sehlmmetnennlnitb
suggestieve serie van wat dan wél en wat niet zal mogen.

VOLGENS

met het bekende muskieten-

Eeuwfeest Noorsche

Voetgangers,

die voorwerpen vervoeren,
het voetgangersverkeer wordt
belemmerd, dienen gebruik te maken van
den uitersten rechterkant van de rijbaan,
daarbij rekening houdende met het rijdende
vervoer.

universiteit.
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Xoorsche
rijksuniversiteit te Oslo hebben
de Xoorsche posterijen dezen
fraaien zegel in circulatie gebracht.

OP

Foto

Schimmelpenningh

In 1910

Landbouwvoor'.lchtJngsdienst
grondmonsters genomen om na te
fraan in ticeverre de bodem bemesting
behoeft Deze monsters worden hiervoor naar het bedrüfsiaboratorium
voor grondonderzoek te Groningen gezonden
Het monster wordt geregistreerd.

hadden*de bolsjewisten

Foto:commando
Deutscher

Finland gedwongen Hangö aan

HKT

de Sovjet-Unie te verpachten. Thans zijn de Finnen ln zware gevechten
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DE CIRKEL GESLOTEN.
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Het gezelligste „Stimmungslokal der hoofdstad.
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Hilversum heropend.

Voor betrouwbare

Roothaert
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te

Onder het berijden van een rijwiel wordt
mede verstaan het voortduwen van een
rijwiel. Men mag derhalve een weg met
bovenstaand bord ook niet meer met een
fiets aan de hand ingaan!.

Na geruimen tijd gesloten te zijn geweest, is thans het Gooisch Museum opnieuw ingericht en
voor het publiek opengesteld. Het museum is met vele nieuwe aanwinsten verrijkt, zoodat een
De afdeeling Gooische kleederdrachten maakt
bezichtiging er van een waar genoegen is.
wel een van de interessantste hoekjes uit.

krachten.
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het

gereedgemaakt 0111/ de reu/.entanks
vernietigen. Ondertusschcn
wordt het bevel radiografi-eh doorgegeven aan
alle in dezen sector opereerende paiitserstrijd-
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Scherfvrije schuilplaats voor dieren.

verschillende plaatsen op het
platteland
«orden
door den

Invaliden- en kinderwagens mogen op de
voetpaden worden voortgeduwd. Mogen,
dus niet moeten. Het spreekt echter vanzelf,
dat deze categorie weggebruikers het veiligst op de voetpaden is.
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Ken
,s een staien Drand en
kluisje. Inwendig breed 3i) cm., hoog 24 cm , d:ep 1.j.0 cm..
dal ook in Uw wonlnß onzichtbaar kan worden aangebracht
Prlja r Ï9.Vraagt prospectus
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