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Bolsjewieken lijden zware verliezen
bij tegenaanvallen op vele
punten van het front

SECTOREN MISLUKT
BERLIJN, 29 Nov. Op verscheidene plaat
sen aan het front hebben, naar het D. N. B.
van militaire zijde verneemt, de bolsjewieken
de laagte dagen vergeefs getracht door plaat
selijke tegenaanvallen de Duitsche troepen te
weerstaan. Ofschoon de bolsjewistische tegen
aanvallen ten deele door artillerie en gevechts
vliegtuigen werden gesteund, mislukten deze
door de Duitsche verdediging met zware ver
liezen voor de bolsjewieken aan menschen en
materieel.
Bij deze vergeefsche tegenaanvallen hebben
de bolsjewieken vooral in den N o o r d e 1 ij
lt e n sector van het Oostelijk front zware
verliezen geleden. Op 27 November hebben de
Sowjets met steun van tanks getracht over
een rivier heen aan te vallen. De aanval werd
tijdig ontdekt en onder zware, bloedige verlie
zen voor de bolsjewieken afgeslagen. Zij ver
loren daarbij elf tanks. In een anderen sector
van dit gevechtsgebied hebben op 28 Novem
ber numeriek superieure sowjet-strijdkrachten
eveneens met steun van tanks een Duitsch
bataillon pioniers aangevallen. De aanvallen,
die in verscheidene golven uitgevoerd werden,
strandden in het afweervuur van de Duitsche
pioniers en leverden vele verliezen op. De
bolsjewieken verloren o.a. zeven tanks, die
door de pioniers werden vernietigd of bulten
gevecht gesteld.
Pogingen der bolsjewieken om door tegen
aanvallen op sommige plaatsen den druk der
Duitsche aanvallen in den c e n t r a l e n
sector te verminderen, zijn gisteren evenals
vorige dagen op den Duitschen afweer ge
strand.
Terwijl in eenige sectoren van het centrale

'tv:—
Na vijf maanden strijd heeft de Duitsche weermacht in de Sowjet-Unie een gebied veroverd
Ier grootte van 1.700.000 km2, d.i. 50 maal
de grootte van Nederland. Wij doen hierbij nog
opmerken, dat het veroverde gebied twee
derde deel van de industrieele productie der
geheele Sowjet-Unie levert, terwijl het tevens
u't landbouwoogpunt
het voornaamste deel
der Sowjet-Unie is.

front sterke verdedigingsstellingen van de
bolsjewieken zijn doorbroken, hebben de Duit
sche troepen de bolsjewistische gevechtskracht
°P andere plaatsen verzwakt door doeltreffend
uiteenslaan van alle tegenaanvallen. Bij deze
gevechten, die zeer taai en hardnekkig gevoerd
We
rden, zijn de verliezen der bolsjewieken aan
Menschen en materieel zeer groot.

Vergeefsche uitvalspoging uit
Leningrad.
BERLIJN,

29 Nov. Op 27 November is
het D. N. B. van militaire zijde verneemt
slot
P°ging van de in Leningrad opgeinf
^lsjewieken door het vuur van Duitsche
en
ken t
artillerie mislukt. De bolsjewierac
htten met rubberbooten over de licht
h
roren
Newa te trekken. In korten tijd
Wlr
de
oevers van de rivier schoongeveegd.
s,
c
s een
boot met drie bolsjewieken kwam
0 _
_ r . Newa, nadat de inzittenden door het
aien met witte doeken hadden te kennen
z c
ken6Ven'
' h overgaven. De bolsjewien Wer
,
den gevangengenomen en na een kort
r
bat i-° k'eek, dat de Duitsche soldaten den
ataljonscommandant van de bolsjewieken
,00r, z'°h hadden. Hij deelde mede, dat hij oporacht had gekregen met zijn 400 man in 100
ooten en vlotten over te steken en op den
oor de Duitsche troepen bezetten oever een
bruggehoofd te vormen. Daar deze onder
neming jammerlijk was mislukt, had hij er de
voorkeur aan gegeven zich vrijwillig aan de
Duitsche soldaten over te geven, daar hij bij
zijn terugkeer door zijn regimentscommandant
zou zijn doodgeschoten.
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bij aanvallen in de omgeving van Rostov en in het Donets
bekken. — Centrum van Rostov wordt ontruimd ten einde

handen

vergeldingsactie tegen bevolking mogelijk te maken.

BERLIJN. 29 Nov. (D.N.B.) De plaats
Wolokolamsk, die de laatste weken in de be
richten der bolsjewieken en hun bondgenooten
steeds weer als centrum van den bolsjewistischen tegenstand werd genoemd, is thans,
naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt,
eveneens tn Duitsche handen.
De militaire
beteekenis van deze plaats ligt in het feit, dat
daar niet alleen belangrijke verkeerswegen
elkander snijden, doch dat ook de spoorlijn
Moskou—Riga over deze plaats loopt.

slagschip van ouder ty^e. 21 nieuwe en zes
oude torpedojagers, ca vijftig duikbooten en
evenveel motortbrpedobooten. Van een derge
lijke vloot van aanzienlijke sterkte, die zwak
kere vijandelijke strijdkrachten tegenover zich
had, had men kunnen verwachten, dat zij van
den aanvang af krachtiger, wellicht zelfs be
slissend, zou hebben ingegrepen. De voorwaar
den daarvoor waren aanwez g. Men heeft van
een krachtig ingrijpen niets gehoord. Nikolajev, Odessa, de Krimhavens, Kertsj en Rostov
gingen achtereenvolgens verloren. Sebastopol
wordt te land ingesloten. De Duitsche en de
Roemeensche mijnenvelden naderen steeds
dichter tot deze haven die voor de Sowjetoorlogsschepen van het grootste belang is.
Sebastopol, dat voortdurend door de Duitsche
luchtmacht
wordt
gebombardeerd,
moet
daarom eveneens als uitgeschakeld worden be
schouwd. Slechts Noworossisk en Batoem
blijven dan nog over. Deze havens zijn diep
genoeg en zij beschikken over installaties
voor het overladen van erts en petroleum,
doch er zijn geen dokken en werven voor
oorlogsschepen. Vaklieden zijn er evenmin en
de verbindingen met de wapenfabrieken,
waarover de Sowjet-Unie beschikt, worden
door de Duitsche luchtmacht bestreken, zoo
als bewezen is door de bombardementen op
Noworossisk. Van de bolsjewistische koopvaardijscheepsruimte is 300.000 ton door
luchtmacht en marine vernietigd, bijna even
veel is door zware beschadiging onbruikbaar
gemaakt. De Sowjetvloot beschikt dus niet
over de vrachttonnage, die zij noodig zou
hebben, als zij zich van de kust wilde los
maken.
Welke mogelijkheden bestaan er nu nog voor
de Zwarte-Zeevloot? Vier weken geleden, toen
de toestand voor de bolsjewieken gunstiger
leek, noemde de „Times" de volgende drie
mogelijkheden: de strijd tot het einde en
daarna tot zinken brengen der eigen schepen,
interneering
in Turksche havens of vlucht
door de Dardanellen naar de Middellandsche
Zee. De Oostzeevloot heeft den eersten uit
weg niet gekozen en waarschijnlijk zal de
Zwarte-Zeevloot dat ook niet doen, gezien
haar werkeloosheid. Van de tweede mogelijk
heid is reeds hier en daar gebruik gemaakt,
want verscheidene motortorpedobooten heb
ben zich in Turksche havens laten interneeren.
De derde mogelijkheid blijkt kansloos met het
oog op de strikte Turksche neutraliteit.
De Zwarte-Zeevloot heeft tot dusver een
flottilleleider, twee torpedojagers en een op
leidingsschip verloren, drie kruisers en een
jager zijn zwaar beschadigd. Binnen afzienbaren tijd zullen de Duitsche en de Roemeen
sche marine krachtiger kunnen ingrijpen, zoo
dra de bezette bolsjewistische vlootbases
worden- gebruikt. Ook in
de
Kaukasische
havens, die steeds meer binnen het bereik der
Duitsche luchtmacht komen, zullen de Sowjetschepen geen rust vinden. De Zwarte-Zee
vloot is „dakloos" geworden.

Finnen behalen nieuwe
successen.
BERLIJN, 29 Nov. (D.N.B.) Aan het Ka.
r e 1 i s c h e front hebben Finsche troepen,
naar het D.N.B. verneemt, in de gevechten der
laatste dagen een sterke gevechtsgroep der
bolsjewisten ingesloten. Vrijdag hebben deelen
van de ingesloten bolsjewisten, ter sterkte van
drie compagnieën, getracht over het ijs van
een toegevroren meer uit het omsingelde gebied
te ontkomen. De Finsche troepen, die in zware
gevechten de Sowjets op een steeds nauwer
gebied hadden samengedrukt, namen de Sowjetcompagnieën terstond onder fel vuur. Op het
ijs van het meer werden de bolsjewieken bijna
geheel in de pan gehakt. Slechts enkele bolsje
wieken slaagden er in aan de vernietiging te
ontkomen. De omsingeling der Finsche troepen
rondom de ingesloten bolsjewieken werd daar
op, nauwer aangehaald.

Vrijdag hebben de bolsjewieken volgens de
tot dusver ontvangen berichten in totaal 53
rustig. Overdag gering storingsvuur van vrjan-
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Met de Kerstdagen thee.

verijdeld

Britsche generaal gevangen
genomen.
ROME, 29 Nov. (Stefani) Weermachtbericht
no. 545 van het Italiaansche opperbevel:
Gisteren, den elfden dag van den slag in de
M a r m a r i c a-w o e s t ij n, hebben opnieuw
van den vroegen ochtend tot het aanbreken van
den nacht hevige gevechten gewoed. Aan het
front, van Solloem artillerie-actie en vergeef
sche uitvalspogingen van den vijand. Bij To
broek werd een nieuwe, door den vijand in
oostelijke richting ondernomen aanval, die ten
doei had den om hem liggenden ring te door
breken, door de troepen der divisie Bologna
volkomen afgeslagen.
In den centralen sector verbitterde gevech
ten met pantser- en infanteriestrijdkrachten
van den tegenstander, die gesteund werden
door artillerie en luchtmacht. In het verloop
van deze gevechten werd een geheele gemoto
riseerde brigade van den vijand vernietigd.
Bij Duitsche en Italiaansche troepen meer dan
1000 gevangenen, o.w. cok de Engelschc gene
raal James Karges, die het bevel voerde over
dei brigade. Er werden meer dan vijftig Brit
sche pantserwagens vernietigd. Verder werden
talrijke gemotoriseerde eenheden en vracht
auto's van den vijand in brand geschoten of
onbruikbaar gemaakt. Sterke bedrijvigheid der
Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrachten. Eeni
ge escadrilles vallen nog voortdurend de vijan
delijke gemotoriseerde eenheden in het gebied
van de oase Gialo hevig aan.
In den namiddag van den 27sten November
hebben twee Britsche vliegtuigen M i s u r a t a
met hun boordwapens beschoten. Een der
vliegtuigen werd brandend ten val gebracht.
Twee andere vliegtuigen werden aan het front
in de woestijn van Marmarica neergeschoten.

vliegtuigen verloren, waarvan 22 tijdens lucht
gevechten, 17 door luchtdoelgeschut en 14
tijdens aanvallen op Sowjet-vliegvelden bij
Moskou op den grond.
*

*

EXTRA-RANTSOEN KAAS
VOOR ST. NICOLAAS

•

Het Finsche legerbericht van 29 November
luidt:
Front van Hangö: De vijandelijke vuuractie
was in het algemeen zwak. Eigen artillerie
heeft de vijandelijke batterij van Brannskar
tot zwijgen gebracht.
Karelische landengte: De nacht verliep
delijke artillerie en granaatwerpers. Eigen
artillerie plaatste treffers in vijandelijke kaze
matten.
Swir-front: Op verscheidene plaatsen leven
dig vijandelijk artillerievuur. Pogingen van
vijandelijke verkenningstroepen en kleine afdeelingen om naar voren te dringen, werden
overal afgeslagen. De vijand verloor ongeveer
120 dooden. De eigen verliezen zijn van weinig
beteekenis. Eigen artillerie heeft vijandelijke
batterijen en afdeelingen, die gereorganiseerd
werden, onder levendig vuur genomen.
Oostelijk front: In den Zuidelijken sector
viel een levendige vijandelijke actie op te
merken, doch alle aanvalspogingen .werden af
geslagen. In den Noordelijken sector is een
tamelijk groot gebied van den vijand gezuiverd.
Deze leed bij zijn vlucht over het ijs aanzien
lijke verliezen. Overigens is de toestand aldaar
onveranderd.
Luchtstrijdkrachten: De laatste dagen werd
de actie in de lucht nog steeds door het weer
beperkt. In de nabijheid van de landengte heeft
het afweergeschut 25 November een groot
vijandelijk transportvliegtuig ten val gebracht
en twee andere transporttoestellen zwaar be
schadigd.

De secretaris-generaal van het depar
tement van Landbouw en Visscherjj
maakt bekend, dat in de week van Sint
Nicolaas een extra rantsoen kaas van
100 gram beschikbaar wordt gesteld. In
verband daarmede geeft gedurende het
tijdvak 30 November tot en met 6 De
cember de met „167" genummerde bon
van de bonkaart algemeen, recht op het
koopen van 100 gram kaas. Deze bon mag
ook reeds op Zaterdag 29 November
worden gebruikt en blijft bovendien na
6 December nog geldig tot en met
27 December.

AANSLUITING BIJ DEN
LANDSTAND
Bij besluit van den commissaris voor nietcommercieele vereenigingen en stichtingen van
25 November 1941 zijn het Nederlandsche
Landbouwcomité en de Christelijke Boeren- en
Tuindersbond met hun gewestelijke organi
saties bij den Nederlandschen Landstand aan
gesloten.
Met de uitvoering van deze beschikking is
belast het hoofd van den Nederlandschen
Landstand.
Voorts heeft de commissaris voor de Neder
landsche Boeren- en Tuindersberoepsorgani
satie (N.B.T.B,) inmiddels stappen onderno
men om ook deze organisatie, waarin, zooals
bekend, alle vroegere R.K. boerenbonden zijn
opgenomen, zoo spoedig mogelijk bfl den land
stand aan te sluiten.
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Sinterklaas
en Kerstmis
Kerstmis een iinzameling
wordt gehouden van speelgoed en boeken, die bestemd zijn voor de pupillen van het opvoedings
gesticht '„Nederlandsch Mettray". In de werkplaatsen van deze instelling wordt het speelgoed
geheel opgeknapt. Zoo is het mogelijk dat ook deze kinderen in het bezit komen van bruik
baar speelgoed.

IN

een

SJANGHAI, 29 Nov. (D.N.B.) In den nacht
van Vrijdag op Zaterdag heeft een
zware
aardbeving de Britsch Indische steden Pesjawar, Rawalpindi en Srinagar geteisterd, zoo
wordt uit Bombay gemeld; te Pesjawar brak
een paniek uit. Tot dusverre is nog geen nader
bericht omtrent de materieele schade en het
aantal slachtoffers ontvangen.

en

een

(Zeylemaker)

HOOFDGROEP INDUSTRIE
Organisatie industrieele bedrijfs
groepen wordt Maandag
bekend gemaakt.

Daar indertijd het Nederlandsch Agrarisch
In de Nederlandsche Staatscourant van
Front bij de oprichting van den landstand Maandag zal de instelling van de hoofdgroep
hierin onmiddellijk is opgegaan, zullen dus industrie worden gepubliceerd, waaronder dus
reeds binnenkort alle centrale landbouworga de in den loop van dit jaar opgerichte 28 be
nisaties (C.L.O.'s) in den landstand zijn op drijfsgroepen der industrie met hare vak- en
genomen.
ondervakgroepen zullen ressorteeren.
De organisatorische werkzaamheden van
dezen geheelen opbouw zijn in de organisatie
commissie geschied door de uit haar midden
BRITSCHE SCHEEPSVERLIEZEN
gevormde industriecommissie, die onder lei
ding stond van den heer T. J. Twijnstra.
IN MIDDELLANDSCHE ZEE
De organisatiecommissie heeft besloten deze
NEMEN TOE
industriecommissie de leiding van de hoofd
groep industrie op te dragen, aangezien zij
NEW YORK, 29 Nov. (D. N. B.) Toonaan overtuigd is daarmede te bereiken, dat de
gevende instanties hebben, volgens een bericht grondgedachten, welke bij den opbouw heb
van „Associated Press" uit Kairo verklaard, ben voorgezeten, en waarmede weinigen zoo
dat de Britsche scheepvaart thans toenemende goed bekend kunnen zijn dan juist diegenen,
verliezen lijdt in de Middellandsche Zee. De welke den geheelen opbouw zelf hebben ver
scheepsverliezen van de As-mogendheden zijn richt, het beste kunnen worden verwezenlijkt.
daarentegen geringer geworden.
De leiding van de hoofdgroep bestaat der
halve uit de heeren T. J. Twijnstra, voorzitter,
dr. L. P. Krantz, eerste plv. voorzitter, mr. B.
J. M. van Spaendonck, ee plv. voorzitter, J. M.
Honig, F. B. J. Gips, terwijl tot secretaris is
EERSTE VERJAARDAG VERDRAG
benoemd mr. P. A. Blaisse, tevens secretaris
NANKING—TOKIO
van het bureau der organisatiecommissie en
van de sub-commissie-industrie uit de organi
De Japansche minister van buitenlandsche satiecommissie.
zaken Togo heeft, naar Domei meldt, de diplo
Naar wij vernemen acht de organisatie
matieke
vertegenwoordigers
van
Italië, commissie hiermede haar taak ten opzichte
Duitschland en de andere as-mogendheden van de organisatie der industrie afgeloopen,
uitgenoodigd tot een diner op morgen 30 zoodat men dezer dagen een desbetreffend be
November ter gelegenheid van den eersten ver sluit van den secretaris-generaal
van het
jaardag van het verdrag tusschen Nanking en departement van Handel, Nijverheid en
Tokio. De premier Tojo en andere leden van Scheepvaart kan tegemoet zien.
het kabinet zullen naar wordt verwacht even
eens aanzitten.

AARDBEVING IN BRITSCH-INDIË

marsch
TROEP
ondergesneeuwden
in
de
weg
EEN DUITSCHE
DUITSCHE TROEP
op marsch
over een ondergesneeuwden
weg
in
de omgeving
omgeving
op
Leningrad.

UIT HET HOOFDKWARTIER VAN
DEN FÜHRER, 29 Nov. (D.N.B.) Het
opperbevel der Duitsche weermacht maakt
bekend:
Bij den aanval op Moskou zijn ver
dere vorderingen gemaakt.
Bij Rostov en in het Donetsbek
ken heeft de vijand bij nieuwe aanvallen,
welke met sterke concentratie en met meedoogenloos gebruik van zijn krachten wer
den uitgevoerd, zware, bloedige verliezen
geleden. De bezetting van Rostov ontruimt
op bevel de binnenstad om thans meedoogenloos de noodzakelijke vergeldings
maatregelen te nemen tegen de bevolking,
welke, in strijd met het volkenrecht, in den
rug van de Duitsche troepen aan den strijd
heeft deelgenomen.

Voor Leningrad zijn krachtige uitbraakpogingen van den vijand afgesla
gen.
In N o o rd-A f r i k a doen de troepen
der bondgenooten een concentrischen aan
val op sterke Britsche strijdkrachten, die
opnieuw uit het zuid-oosten opgerukt zijn
naar Tobroek. Duitsche gevechtsvlieg
tuigen hebben met goed gevolg spoorwegwerken bij Sidi Barrani gebombar
deerd.
Patrouillebooten hebben in het K an a a 1 den aanval van een Britsch flot
tielje torpedomotorbooten met succes af
geslagen. De voor een deel reeds bescha
digde vijandelijke booten' werden door
Duitsche torpedobooten achtervolgd,waar
bij een Britsche torpedomotorboot tot
zinken werd gebracht en twee andere in
een strijd van nabij zóó zwaar werden
beschadigd, dat kan worden aangenomen,
dat zij verloren zijn. Alle Duitsche sche
pen zijn hun haven van bestemming binnengeloopen.

Voorts deelt de secretaris-generaal
mede, dat de betrekkelijk kleine hoeveel
heid nog aanwezige thee als Kerstverras
sing zal worden gedistribueerd in het
einde van December. Nader zal nog be
kend w.orden gemaakt, hoe groot het rant
soen zal zijn en op welke wijze het zal
kunnen worden verkregen.

De minister van binnenlandsche zaken van
de regeering van Nanking Tsjen Tsjoe werd
heden te Tokio verwacht als vertegenwoor
diger van zijn land op de morgen te houden
bijeenkomst van de federatie voor de ontwik
keling van Azië ter viering van den eersten
verjaardag van het verdrag. Tsjen zal even
eens de economische ronde tafel-conferentie
inzake Oost-Azië bijwonen, welke op 1 Dec.
begint en drie dagen zal duren.

EEN

Hoogterp

Sowjet-troepen lijden opnieuw zware, bloedige verliezen

Zwarte-Zeevloot der Sowjet-Unie in
hopelooze positie.
BERLIJN, 29 Nov. (A.N.P.) De „Militaische Korrespondenz aus Deut.schland" wijdt
artikel aan de hopelooze positie van de
Warte-Zeevloot der Sowjet-Unie. Terwijl de
Uostzeevloot bij Kroonstad ligt ingesloten,
voor het grootste deel onmachtig om den strijd
a n
f
te binden, richten zich de blikken,
aldus het orgaan, op de Zwarte-Zeevloot na
de verovering der Krimhavens, de insluiting
van Sebastopol en de bezetting van Kertsj
en Rostov.
De Zwarte-Zeevloot bestond uit twee nieuwe
kruisers en een kruis-r van ouder type, een

S.

MOSKOU

Wolokolamsk in Duitsche

(Cliché ontleend aan Berl. Koerier)

N.V

DUITSCHLANDSTRIJDT VOOREUROPA
VERDERE

Afweervuur van Duitsche pioniers stuit aanval van numeriek
superieure Sowjetstrijdkrachten.

SOWJETACTIE IN ALLE

Handelsblad"

N Z. Voorburgwal 234-240, Amsterdam (Q

CONFLICT TUSSCHEN QUEZON EN
HOOGEN COMMISSARIS DER
PHILIPPIJNEN
MANILLA, 29 Nov. (United Press.) De
president der Philippijnen, Quezon, is in con
flict gekomen met den Amerikaanschen hoogen commissaris Sayre. Quezon beschuldigt
Sayre er van, dat hij aan Roosevelt heeft ge
meld, dat er op de Philippijnen geen democra
tie heerscht. Roosevelt heeft daarop Quezon
verzocht de hem toegekende noodvolmachten
niet uit te oefenen. Dit zou hem echter belem
meren in zijn zorg voor maatregelen der bur
gerlijke verdediging.
Quezon heeft tevens een aanval gericht op
de in Amerikaansch bezit zijnde ,,Manila Bul
letin". Hg zeide dat dit blad de belangen ver
tegenwoordigt van Amerikaansche imperia
listen, die nog altijd gelooven, dat zij de onaf
hankelijkheid der Philippijnen kunnen dwarsboomen.

ZEVENTIEN DOODEN TE
MAASTRICHT
Het getal der in de arbeiderswijk te Maas
tricht bij den Britschen luchtoverval gevallen
slachtoffers is, volgens de jongste' berichten,
gestegen tot 17 dooden, 45 zwaar én 70 licht
gewonden. Allen behooren tot de burgerbe
volking.

KABINET VAN IRAN
AFGETREDEN
NEW YORK, 29 Nov. (D.N.B.) De Iraansche minister-president Foeroegi, die de on
derhandelingen over het Sowjet-RussischBritsche verdrag met Iran heeft voortgezet en
beëindigd, heeft, naar Associated Press uit
Teheran meldt, formeel het ontslag van zijn
ministerie aangeboden.
OF

„BILL

RIGHTS
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STATEN

Proclamatie van Roosevelt.
NEW YORK, 29 Nov. (D. N. B.) Uit den
specialen trein, waarmede Roosevelt onder
weg is naar Warmsprings, heeft de presi
dent,
naar „Associated Press" meldt, een
proclamatie gericht tot het Amerikaansche
volk, waarin hij 15 December tot ,,Bill of
Rights Day" verklaart. Hij roept het Ameri
kaansche volk op om op dien dag de groote
voordeelen indachtig te zijn, welke de ,,Bill
of Rights" waarborgt. Voorts wordt in de
proclamatie gezegd, dat 15 December een dag
van mobilisatie moet worden voor de vrijheid
en voor de rechten van den mensch.
Men
heeft vergeten, dat menschen hun leven heb
ben geofferd voor deze rechten. Het Ameri
kaansche volk moet er voor zorgen, dat deze
rechten niet verloren gaan of verzwakt
worden.
De ,,Bill of Rights" bestaat uit een toe
lichting op de grondwet, waarin de eerste
tien amendementen zijn vervat. Onder meer
worden daarin de vrijheid van godsdienst,
van drukpers, van spreken en vergadering
gewaarborgd. De „BUI of Rights" werd 150
jaar geleden aangenomen.

VERDUISTER
17.31

VAN
TOT

9.27

Heden: Zon op 9.25.
Heden: Zon onder 17.SI.
Morgen: Zon op 9.27.
Heden: Maan op 16.22.
Morgen: Maan onder 6.35.
Volle maan 3 December.
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Anti-Duitsche organisatie

De wereld in vogelvlucht
Amerikaansche journalisten
gevangen.

mag niet betoogen

Volgens de eerste berichten, welke te Rome
zijn ontvangen, bevinden zich onder de jour
nalisten, die tezamen met Britsche troepen
gevangen z(jn genomen aan het Marmarische
front, ook de Amerikanen Harold Denny, van
de „New York Times" en Godfrey Anderson
van de „Associated Press". (Stefani).

Verbod van Argentijnsche
regeering.

BUENOS AIRES, 29 Nov. (D.N.B.) De Argentijnsche regeering heeft alle betoogingen
verboden, die door de anti-Duitsche opruiingsStrijd tegen het bolsjewisme
organisatie „Accion Argentina" voor vandaag
in Frankrijkin het lunapark der federatie hoofdstad en
in alle groote steden des lands aangekondigd
De Fransche kardinaal Baudrillart. lid van
waren. Bij de thans verboden betoogingen zou
de Académie Frangaise en directeur van de
worden geprotesteerd tegen de neutraliteits
katholieke universiteit te Parijs, heeft besloten
politiek der regeering, in het bijzonder tegen
zich aan het hoofd te stellen van het comité
den persoon van den minister van buitenlandvoor den strijd tegen het bolsjewisme. Met
sche zaken, Ruiz Quinazu. Voorts zou uit kardinaal Baudrillart zullen Abell Bonnard van
drukking worden gegeven aan sympathie voor de Académie Frangaise, Georges Claude van
Roosevelt en Engeland. De bekendste anti- het Institut de Franoe en Gabrioi Cognaque,
Duitsche politici waren als sprekers aange leider van de Fransche Winterhulp, toetreden
kondigd. Een delegatie der Accion Argentina tot het front voor den strijd tegen het bolsje
heeft getracht, nadat het verbod mondeling wisme. (D.N.B.)
a?n de organisatie was medegedeeld, van den
minister van binnenlandsche zaken, den pre
Geen autonomie voor Britsche
sident van politie en den vicepresident een
bezittingen.
opheffing van het verbod te verkrijgen, doch
tevergeefs. Vicepresident Castillo heeft de
De rngelsche minister van buitenlandsche
delegatie in het geheel niet ontvangen. Van
regceringszijde is nog geen communiqué uit zaken, Eden, heeft in het Lagerhuis, naar
Associated Press meldt, verklaard, dat auto
gegeven.
nomie voor Britsch-Indië onnoodig en buiten
gewoon dwaas is. Hij legde deze verklaring af
naar aanleiding van een voorstel der onafhankelijken om alle Britsche bezittingen op
(Ingezonden Mededeelingen.)
den grondslag der „socialistische charters"
zelfbestuur te geven.

Amerikaansch journalist slacht
offer der Gepeoe.
De vertegenwoordiger der Hearstbladen in
Koeibisjev (Samara) is naar uit betrouwbare
bron verluidt ongeveer tien dagen geleden het
slachtoffer geworden van een aanslag der
Gepoe. De Vereendgde Staten zouden bij de
Sowjetregeering een energiek protest hebben
ingediend. (D.N.B.)

Of U champagne drinkt

Opheffing uitzonderingstoestand
in deel van Protectoraat.
De civiele uitzonderingstoestand, die op 28
September en 1 October voor het protectoraat
werd afgekondigd voor de districten MahrischOstrau, Kladne, Königgratz, Olmütz en Zlin,
wordt met Ingang van 1 December opgeheven.
Tevens vervallen alle verboden, die daar be
stonden.

Bezetting Fransche koloniën
geëischt.

of Pils, U
lescht den dorst ermee,-

De afgevaardigde voor New York, Celler,
heeft in een verklaring de bezetting door de
Ver. Staten van Martinique, St. Pierre en
Miquelon, alsmede van Guadeloupe en FranschGuyana geëischt.

Koenming gebombardeerd.
Japansche vliegtuigen, die van een veld in
Indo-China waren opgestegen, hebben voor
het eerst sedert verscheidene maanden mili
taire doelen in de omgeving van Koenming, de
hoofdstad van Joennan gebombardeerd; van
een basis in Zuid-China uit zyn voorts zware
luchtaanvallen gedaan op het Noorden en
Westen van de provincie Kwantoeng, waarbij
de Japanners geen verliezen leden. (D.N.B.)

Of U asperges eet

Immoreele Garbo-film afgekeurd.
De r.k. aartsbisschop van New York, mgr.
Spellman, heeft zldh aangesloten bfl het stand
punt van den eerbaarheidsbond, welke de
nieuwste film van Greta Garbo, „De vrouw
met de twee gezichten" als strijdig met de
moraal heeft afgekeurd, hetgeen de eerste
maal is, dat een katholieke bisschop van New
York een film veroordeelt. (U.P.)

of snert,
't is allebei: diner.
!>'.

Verdelgingsmiddelen naar China-

'

Uit Washington meldt U. P„ dat het Roode
Kruis heeft bekend gemaakt, dat het een mlllioen sulfathiasol-tabletten en twee ton cyaangas naar de Chineesche provincie Hoenan
heeft gestuurd als ratten- en vliegenverdelgingsmiddel. Dit is een deel van een leveran
tie, die met vliegtuigen wordt verzonden. De
zending geschiedt op grond van dringende
verzoeken uit Sjanghai en Koenming.

MONOPOLY „DE LUXE"
is móói,
Ook „JUNIOR" is
uitstekend;

Maximumprijzen in Ver. Staten.

't Is allebei MONOPOLY,

Uit Washington meldt het D.N.B.: Het Huis
van Afgevaardigden heeft met 224 tegen 161
stemmen de „wet op de maximumprijzen" aan
genomen, welke de benoeming behelst van een
administrateur voor de prijzen, die maximum^
prijzen vaststelt voor alle goederen. Het
voorstel gaat thans naar den Senaat.

Wat dól plezier
beteekent.

uxe

Australische oorlogsraad bijeen.
De Australische oorlogsraad is, naar „Asso
ciated Press" uit Canberra meldt, bijeenge
komen voor een speciale zitting, waarin de
ernstige toestand in het Verre Oosten werd
behandeld „in het licht van de laatste
berichten uit Washington, Tokio en Londen".
(D.N.B.)

MONOPOLY
CJunie't

Spoorwegverkeer met Oostland.
Op de spoorlijn Warschau—Minsk is het
electrische locaalverkeer dagelijks geopend,
waardoor het Gouvernement-generaal met een
der belangrijkste steden in het Oostland is
verbonden.

Het spel der spelen.
Oniw.-.H.O.YOSS - ïeksli CLINGE D00RENB0S

MEESTER
SPEURDER
DOOR

R.A.STEMMLE
31

Toen de eerste opwinding wat begon te be
daren, legden Flynn en Mackie de clichés
weer in de wandkast terug. De portée van hun
ontdekking was zóó groot, dat die nu pas tot
hen begon door te dringen.
„Kerel!" juichte Mackie. „Maar als dat
waar is, is ons potje gekookt!"
Flynn stak zijn neus in den wind.
„Ons potje gekookt?" herhaalde hij. „Dan
is het een eer voor de andere lui, als we ze
nog in hun hals willen hoesten. Sherlook Hol
mes en dr. Wat3on... pff... vergeleken bij
ons... zijn stumpers. Jammerlijke mislukkelin
gen."
Van puur pleizier gaf hij Mackie zoo'n slag
op zijn schouder, dat de kleine man bijna door
zijn knieën ging. De volgende vijf minuten
brachten ze zwrjgend door, om de portée van
hun buitenkansje goed tot zich te laten door
dringen. Maar Flynns brein hield een derge
lijke rustpoos niet uit.
„Herinner jé je die geschiedenis in Moskou
nog?" begon hij dadelijk daarna. „Drie jaar
geleden. Met die valsche roebels?"
Mackie knikte nadrukkelijk.
„Die beter uitgevoerd waren dan de origineele exemplaren uit de staatsdrukkerij?"
zei hij.
„Juist!" knikte Flynn. „En weet je, wie die
gemaakt heeft? Professor Berry! — En weet
je nog, wat er in 1906 is gebeurd!"

ALLEN VOOR EEN

WETENSCHAP

is de grondgedachte van het onderling hulpbetoon der molestschadeverzekerlng.
Waar een eventueele schade ook mag vallen aan woonhuis, Inboedel, fabriek
of boerderij, overal staan de leden van

BIBLIOTHECA NEERLANDICA
MANUSCRIPTA

NIEUW MOLEST-RISICO

Aan de Leidsche Universiteits
bibliotheek overgedragen.

klaar om in verhouding tot het door hen verzekerde te helpen.
Sluit U aan bij dezen onderlingen bijstand en vraagt inlichtingen aan het kantoor

SINGEL 126-130 — AMSTERDAM (C.) — TELEF. 47190.

ZUID-AMERIKA

Hongaarsch minister naar
Berlijn.
Op uitnoodiging van den Duitschen minister
van financiën, graaf Schwerin von Krosigk, zal
de Hongaarsche minister van financiën, dr.
Remenyi-Schneller, Maandag voor een bezoek
van eenige dagen naar Berlijn komen ter be
antwoording van het bezoek, dat Schwerin von
Krosigk in het voorjaar aan Hongarije heeft
gebracht.

Prijscontróle in Italië-

De Itallaansche ministerraad heeft een
maatregel goedgekeurd, waarbij het ministerie
voor de corporaties wordt gemachtigd behalve
de prijzen van levensmiddelen ook die van in
dustrieproducten te controleeren en vast te
stellen. Verder keurde de ministerraad een
wetsontwerp goed, op grond waarvan in de
toekomst de helft van alle nieuw te bezetten
functies bij het staatsbestuur voorbehouden
blijven voor hen, die aan den oorlog hebben
deelgenomen. (D.N.B.)

Prijscontróle in Ver. StatenHet Amerikaansche Huis van Afgevaardig
den heeft met 224 tegen 161 stemmen het
prijscontróle-voorstel, dat zich tegen inflatie
gevaar richt, aangenonem. Een coalitie van
republikeinen en democraten verklaarde zich
tegen de vaststelling van
maximumloonen,
met de motiveering, dat dit de regeering vol
macht zou geven dwang op de industrie te
oefenen.

Schipbreukelingen gered.

Het Spaansche s.s. „Castillo de Montjuich"
bracht te Vigo een vlot binnen met 17 schip
breukelingen van een getorpedeerd Engelsch
schip, van welks bemanning de overige 36
leden worden vermist.

Bergeret terug uit N-AfrikaDe staatssecretaris van luchtvaart, generaal
Bergeret, is Vrijdag van zijn inspectiereis door
Noord-Afrika teruggekeerd. Hij heeft verslag
uitgebracht aan maarschalk Pétain en den
plaatsvervangenden minister-president, admi
raal Darlan. (D.N.B.)

Alarmoefening op HawaiiDe op Hawaii gestationneerde troepen zijn
Donderdagavond, naar de „United Press"
meldt, bij wijze van oefening in den alarmtoe
stand gebracht. Op strategisch belangrijke
punten, op stadions, bruggen en straatwegen
in het geheele eilandengebied patrouilleerden
soldaten.

Massa-arrestaties in Syrië.

Naar uit Aleppo wordt gemeld, hebben de
Britsch—Gaullistische autoriteiten den laatsten tijd te Beiroet 500 en te Aleppo ongeveer
1000 personen gearresteerd. De meeste arres
tanten zijn Mohammedanen. Te Beiroet zijn
drie en te Aleppo is één Zwitser gearresteerd.
(D.N.B.)

Gouvernement voor Montenegro.

TEGEN VERSPILLING VAN
BEWAPENINGSGELDEN
WASHINGTON, 29 Nov. (United Press.)
Tijdens de gisteren gehouden zitting van de
Senaatscommissie, die een onderzoek moet
inatellen naar de verspilling van bewapeningsgelden, stond het geval van de groote kanonnenfabriek van Milan (Tennessee) in het mid
delpunt der debatten. De bouw van deze
fabriek kostte indertijd $ 50 millioen, hoewel
er slechts $ 20 millioen voor waren uitgetrok
ken.
De Democratische senator Mead protesteerde
verontwaardigd tegen de verspilling van
staatsgelden. Hij herinnerde eraan, dat onlangs
eenige soldaten gestraft zijn, omdat zij een
paar rijke, knappe meisjes „oehoe" hadden
toegeroepen. Blijkbaar zijn zulke uitroepen een
ernstiger vergrijp dan de verspilling der be
lastingpenningen, aldus senator Mead.
De
voorzitter der commissie Harry Truman stemde
hiermede in. Op de vraag of het leger spilzuchtige functionarissen voor een krijgsraad kan
brengen, ontving Mead een bevestigend ant
woord.

SPORT

Het te Antwerpen verschijnende blad „Volk
en Staat" meldt:
Toen de Vlaamsche activist en banneling
prof. Willem De Vreese in 1938 als directeur
van de Rotterdamsche Gemeentebibliotheek, te
Voorschoten was overleden, is zijn levenswerk
onuitgegeven gebleven, n.1. de „Bibliotheca
Neerlandica Manusoripta", de wetenschappe
lijke beschrijving van ongeveer 11.000 Nederlandsche handschriften uit de 12e tot de 15e
eeuw met indices op auteurs, kopisten, bezit
ters, schenkers, miniaturen enz, te zamen ruim
300.000 fiches op dun papier. Van ridder
romans, stichtelijke lectuur, didactische poëzie,
kerkrecht, geneeskunde, rechtsgeleerdheid,
krijgskunde, natuurkunde in proza en rijmen.
Kortom van alles wat er in de middeleeuwen
anoniem is verschenen, vindt men in deze
unieke verzameling aanduidingen nopens de
plaats, waar men ze vinden kan.
Op raad van zes hoogleeraren hebben de erf
genamen van den verzamelaar zich tot een
kleine groep van kapitaalkrachtige personen
gewend, en mede met tusschenkomst van de
regeering, is deze wetenschappelijke nalaten
schap thans aan de Leidsche Universiteits
bibliotheek overgedragen.
AKADEMIE

VAN

WETENSCHAPPEN.

De afdeeling Natuurkunde der Ned. Akademie van Wetenschappen heeft Zaterdagmiddag
in het Trippenhuis haar gewone vergadering
gehouden. Prof. dr. J. W. Langelaan deed een
korte mededeeling over de microscopisch
laatst herkenbare structuur van de dwarsgestreepte spiervezel; prof. dr. H. J. Jordaan
deed namens dr. N. Postma mededeeling over
twee antagonistische centra van de tonus
regeling in de ganglia pedalia van helix
pomatia 1.

A.F.C.—VRIENDENSCHAAR
Terwrj! in de Meer Ajax speelt tegen
D.W.S. en in het Stadion Blauw Wit—'t Gooi
is vastgesteld, wordt aan den Zuidelijken
Wandelweg de wedstrijd A.F.C.—Vrienden
schaar gespeeld. Dit is voor de tweede klas
een hoogst belangrijke ontmoeting.
Want
zelfs zonder Disselkoen — die verleden Zon
dag gewond werd — kan A.F.C- nog gevaarlijk
genoeg ztln. Zeker voor Vriendenschaar om
dat die cluib op het moment bovenaan staat.
Juist tegen die sterkeren weert A.F.C. zich
gemeenlijk het best.
Wij kunnen derhalve aan den Wandelweg
een spannenden kamp verwachten.

ONDERWIJS
ACADEMISCHE EXAMENS
U t r e c h t . Geslaagd voor het semi art» ex.:
E. Lameris, M. T. Jansen en H. Frese; arts ex.:
A. P. M. de Jong, A. H. P. M. Schelleken», W. A.
Ultee en H. M. van Vessem.
D e l f t . Geslaagd voor het tngendeursexamen
voor werktuigkundig Ingenieiur: W. Polderman;
voor het propaedeutisch examein voor werktuig
kundig ingenieur: H. Mathol en A. D. van Steen
bergen : voor het propaedeutisch examen voor
eleetrotechnisch ingenieur: J. C. van'den Hoogenband; voor het candldaatsexamen voor werktuig
kundig ingenieur: H. J. G. Klinkert,

EXAMENS RIJKSCONSERVATORIUM.

ZWEMMEN

RECORDS ERKEND
De recordcommissie van den N.Z.R.B. heeft
de volgende records erkend:
3X100 m wisselslag dames: A. H. Veldbuyzen (de Robben, Hilversum) 4 min. 31 sec.,
gevestigd te Hilversum (25 m baan).
200 m schoolslag heeren: O. W. Seton
(Zian, Den Haag), 2 min. 43,1 sec., gevestigd
te Amsterdam (25 m baan).
200 m schoolslag heeren: H. Smitshuyzen
(A.Z. 1870, Amsterdam), 2 min. 42,9 sec.,
gevestigd in Den Haag (25 m baan), Dit laat
ste record is een verbetering van het voor
gaande.

Het Itallaansche Staatsblad publiceert een
verordening over de instelling van een gouver
nement voor het gebied Montenegro. De gou
verneur, die door het opperbevel der Italiaansche weermacht wordt benoemd, heeft xijn
zetel te Cettinje. (D.N.B.)

pLyMifc. '-v •'

- ~
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D e n H a a g . Gesl. voor altviool (orkestspeï)
de heeren J. J. K. Asselen te Den Haag en J. A.
Kras te Hilversum. Voor viool (diploma A) de
heeren W. T. Fetri te Utreoht en J. H. H. Poth
te Den Haag. Voor id. B mej. E. L. NLessing te
Den Haag en mej. D. A. Ouwerkerk tie Den Haag
(met onderscheiding voor muzikale voordracht en
voor virtuoze eigenschappen). Voor piano, diplo
ma A, de dames L. J. den Broeder te Dem Haag,
E. Lentz te Rijswijk, M. P. Stenmekes te Den
Haag, J. J. B. Verhoog, idem, en de heeren H. S.
van Beek te Den Haag, M. C. Voorberg te Naald
wijk ( met onderscheiding voor algemeen e muzi
kale eigenschappen). Voor solozang, diploma B:
mej. L. E. de Vries te Den Haag, met onderschei
ding voor voordracht.

j
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KERKNIEUWS
DS. J. BOOTSMA t
In den ouderdom van 78 jaar ls te 's-Gra«
venhage ds. Js. Bootsma overleden, em. predi.
kant der Geref. Kerken en rustend geestelijk,
verzorger van de stichting Bloemendaal te
Loosduinen. Van 1887 tot 1932 heeft hij als
predikant achtereenvolgens te Blija, Kollum en
Den Helder, en in de bovengenoemde functie
te Loosduinen gewerkt. Hij heeft o.m. een
„Schets der Geref. Geloofsleer" geschreven,
waarvan de derde druk is verschenen.
De begrafenis is bepaald op Dinsdagmiddag
op het kerkhof van de stichting Bloemendaal
in het familiegraf. Tevoren zal een rouwdienst
in de consistorie van de stichtingskerk onder
leiding van db. J. Smelik, geref. predikant te
Den Haag—Loosduinen, worden gehouden.

Radio-Programma's

Voor Maandag
HILVERSUM I. 415.5 m. 7.15 GramofoomrmzleX,
T.4Ö Ochtendgymnastiek. 7.55 Gramofoonmuziek.
8.00 BNO: Nieuwsberichten. 8.15 Gramofoonmu
ziek. 8.35 Ochtendgymnastiek. 8.45 Gramofoonmu
ziek. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.20 Gramofoon
muziek. 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Ensembl»
Willy Kok. 12.00 Zang met pianobegeleiding en
gramofoonmuziek. 12.30 Gramofoonmuziek. 12.40
Almanak. 12.45 BNO: Nieuws- en economische
berichten. 13.00 Viool en piano. 13.45 Otto Hen
driks en zijn orkest. 14.15 Molto Cantabilo. 15.00
Voor de vrouw. 15.45 Gramofoonmuziek. 16.00
Bijbellezing. 16.20 Zang met pianobegeleiding. 16.45
Voor de jeugd. 17.15 BNO: Nieuws-, economisch»
en beursberichten. 17.30 Orgelconcert en zang.
18.00 Land-mans Lust. 18.30 Klaas van Beeok era
zijn orkest. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Gramo
foonmuziek. (Van 20.15 af alleen voor de RadioCentrales, die over een lijnverbinding met de stu
dio beschikken). 20.30 Zang met pianobegeleiding
(gr.pl.). 20.45 Klarinet met pianobegeleiding. 21.30
Gramofoonmuziek. 21.45 BNO: Nieuwsberichten.
22.00 B!NO: Engelsche uitzending: „Things worth
knowing about Holland"
öf Het Amusements
orkest en soliste (opn.). 23.00—24.00 Gromofooomuziek.
HILVERSUM II. 301.5 fn. 715—8.46 Zie Hilver
sum I. 8.45 Gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwij
ding. 10.15 Orgelconcert (opn.).
10 40 Causerie
„PrijsopdrUvers". 10.50 Pianovoordracht. 11.30
Reportage. 11.40 Gramofoonmuziek. 12.00 Orkest
Malando en solist. 12.45 BNO: Nieuws- en econo
misch» berichten. 13.05 Gerard Lebon en zijn or
kest, en gramofoonmuziek 14.00 Celilo met piano
begeleiding. 14.35 Gramofoonmuziek. 15.00 John
Kristel en zijn orkest en solisten. 15.45 Voordracht.
16.00 Spaansch gramofoonplatenprogramma. 16.30
De Melodisten en solist. 17.15 BNO: Nieuws-, eco
nomische en beursberichten. 17.30 Gramofoonmu
ziek. 18.00 Omroeporkest en solisten. 19.00 Actueel
halfuur. 19.30 Gramofoonmuziek. 19.45 Politiek
weekipraatje. 2000 Gramofoonmuziek. Van 20.15 af
alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijn
verbinding met de studio beschikken. 20.15 De
Ramblers. 20.45 Muzikale actualiteiten van de
week. 21.00 De Romamcers en soliste. 21.45 BNO:
Nieuwsberichten. 22.00 Gramofoonmuziek. 22.10—
22.15 Avondwijding.

APOTHEKERSASSISTENTSEXAMEN.
A m s t e r d a m . Geslaagd <ïe dames H. X
Heyne, Haarlem; O. J. Lebbing, Amsterdam; L da
Leeuw, Zeiet; N. H Zwijnenburg, Utrecht.

PAEDAGOGIEK M.O. A.

EXAMEN WISKUNDE L.O.
•t-Sriv enh age.
Geslaagd de heer H. J.
Eizema, Haarlem, afgewezen twee candidaten.
M.O. akte K. 1 (wiskunde). Afgew. één cand.
M.O. akte K. 5 (hoogere wiskunde). Geslaagd
mej. A. H. H. Bonekamp, Maastricht. Afgewezen
één candidaat

Roosevelt naar Warmsprings.
President Roosevelt is Vrijdag naar Warm
springs in Georgia vertrokken, waar hij vol
gens de „Associated Press" eenige dagen zal
doorbrengen. (D.N.B.)

ST UURLIEDSN-EX AMEN S.
' s - G r a v e n h a g e . Geslaagd theoretisch ged.
ex. Zen stuurman gr. handelev.: A. O. H. Duval
Slothouwer, J. van Gelderen en E. Boellaard.

Cycloon teisters JapanMidden-Japan is door een cycloon bezocht,
welke 14 slachtoffers heeft geëischt;
vele
honderden huizen zijn vernield. De Japansche
hoofdstad werd door wolkbreuken geteisterd.

Inz. C. van E. te Haarlem, ontv. een fl. TIP.

W. F. HENRY, Horlogerie
CHOORSTRAAT 36

Tilburg.
P s y c h o l o g i s c h- P a e d a g o g l s c h- I n s t i 
tuut der R.K. Leergangen geslaagd voor diploma
Faedagogiek M.O A, mej. Th. M. Hegema, Am
sterdam. Voor diploma Paedagogiek M.O. B de
heer A. H Willems, St. Michielsgestel

Fransche ministerraad bijeen.

iccna

In- en verkoop

z

Vandaag is te Vichy een ministerraad ge
houden, waaraan alle ministers en staats
secretarissen hebben deelgenomen. Na afloop
werd een communiqué verstrekt, waarin wordt
gezegd, dat de raad zich met loopende aange
legenheden heeft beziggehouden. (D.N.B.)

Een student kreeg een postwiss< van z'n papa,
Er stond op: „Tien gulden
T.V.B " — hy riep hoera !
Ik begrip die verkwikking,
„Ter vrije beschikking"
„TIP van Bootz" wil papa,
dat ik halen ga.
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KWALITEIT
ALS DE ZON DOORBREEKT aan het Oos
telijk front en de dienst het toelaat, dan kan
een tafereeltje als hier boven afgebeeld wel
eens

worden
*

gesnapt

door een P.K.-man.
(Scherl-Fellinga)

„Dat schandaal in Monte Carlo?"
brief eindelijk gevonden had — in zijn porte zullen ze morgen te kijk zetten! Wij, Morris
„Ja!" knikte Flynn. „Bij de afrekening feuille, waar hij ook thuis hoorde — vergeleek Flynn en Maokie Macmacpherson. Een prach
kwamen ze tot de prettige ontdekking, dat ze hij hem letter voor letter met den brief van het tig geval — van een reclamestandpunt hadden
we ons niets beters kunnen wenschen."
veel meer fiches hadden ontvangen dan de pandjeshuis.
kassier had uitgegeven. De stempel van die
„Met dezelfde machine geschreven," ver
Mackie was van geboorte pessimist. Vol
fiches ls natuurlijk ook hier gemaakt." Onder klaarde hij dan tevreden. „Moet je kijken... gens hem waren er aan elk ding twee kanten,
het praten kon Flynn de enormiteit van zijn de „n" is onvolledig. Van den eersten poot is een donkere en een lichte en de duisternis
een stuk af. — Zou me niets verwonderen, als overschaduwde, volgens hem, altijd het licht.
ontdekking niet meer op.
„Het leven is een glazen bol", zoo had hij op
„Mackie," zei hfl en hij haalde diep adem. dat pandjeshuis de centrale was."
geprobeerd
zijn
„We staan hier iets op te lossen, waarvan jij
Hij sloot de oogen en verklaarde, op de een phüosofisch moment
vriend Flynn z'n opvattingen duidelijk te
manier van een somnambule:
je geen idee kunt vormen."
„Nee," knikte Mackie gehoorzaam.
„Voor de mensohen, die zioh achter die zoo maken, „het heeft één of op z'n hoogst twee
Het hinderde hem, dat hij zoo weinig tot genaamde Bank van Leening versohuilen, lichtpunten. Maar de rest houdt zich beschei
hun wederzijdsohen roem had bijgedragen. Ten heeft de professor gewerkt. En zich goed laten den in het donker schuil."
Zoo kwam het, dat het eerste, wat op dat
slotte voelde hij er niets voor, als een leege betalen. Daar zit de kern van de bende, die al
vioolkist achter Flynn aan te loopen. Het was jarenlang wordt gezocht. In Amerika en in gewichtige oogenblik bij hem opkwam in het
ook gewoon te gek, dat de ontdekkingen niet Europa. Tot dusver hebben zij haar nog niet oogenblik, dat het gelukkigste in zijn leven
de beleefdheid hadden, te wachten tot hij ze gevonden. En wie weet hoe lang ze nog onge had moeten zijn, omdat nu in vervulling ging
deed. Zulke kleine dingen, als een sleutelgat stoord voort hadden kunnen gaan, zonder dat wat Morris en hij hadden gehoopt — dit was:
achter een rij boeken, ja, die vond hij wel. de politie ze ooit op het spoor was gekomen. dat het geluk voor hem een bittere teleur
Maar dingen, zooals een geheime gang en een Wie weet, hoeveel jaren ze nog bedrogen en stelling voor iemand anders beteekende. „Maar
laboratorium, die vond alleen Morris. En dat geroofd zouden hebben, als wij daar geen die tweeling uit Middletown", zei hij, „had
onder die omstandigheden beter thuis kunnen
hinderde Mackie. En daardoor vergat hij, dat stokje voor hadden gestoken...! Want nu
hij al dien tijd een stuk papier in de hand had, weten we ook, wat die „dingetjes" zijn, waar blijven."
Flynn keek Mackie van opizü aan. Hij had
dat misschien ook wat kon beteekenen. Op over die twee boeren het hadden... Hier... die dadelijk begrepen, waar de schoen wrong.
platen en clichés! Daar is hoopen geld mee te
eens zag Flynn het.
„De droom van het slot en alles, wat er bij
„Wat heb jij daar in je hand?" wilde hij verdienen!"
hoort, is mooi, maar kort geweest", ging
Hij
legde
met
een
weidsch
gebaar
zijn
hand
weten.
Mackie voort. ,,De meisjes kunnen deze er
„O, dat!" Mackie gaf het hem, „dat hebben tegen zijn voorhoofd, of hij zich iets trachtte fenis niet aanvaarden."
te herinneren. Dan ging hij met groote passen
we boven gevonden."
„Natuurlijk niet", zei Flynn nadenkend.
Met half dichtgeknepen oogen las Flynn den naar het muurkastje en zocht-in den stapel „Daaraan heb ik niet gedacht. Nee, met de
dreigbrief van de Bank van Leening. De uit papieren, die daar lag.
erfenis is het huilen."
„Zie je, daar hebben we *t", zei hij tevreden.
drukking van zijn gezicht verried, dat hij
Het was hem aan te zien, dat die gedachte
verband trachtte te leggen tusschen dingen, Hij liet Mackie een tegoedboekje zien, dat hij hem hinderde. Maar nadenken hielp in deze
die hij zich nog vaag herinnerde, maar die hij er onder uit had gehaald.
niet. Dit begreep ook Flynn.
„Twee maal honderdduizend francs heeft
zich niet volkomen duidelijk te binnen kon
..Er zit niets anders op", zei hij. „We zullen
hij er mee verdiend. En een slot. Met paard ze klaren wijn moeten schenken."
brengen.
„Vlug, Mackie, geef me dien expressebrief en rijtuig. Met park en bediendenstoet. Alles
„Spreekt", stemde Mackie met hem tn.
aan het tentoonstellingsbestuur."
gediefd! Alles met leugen en bedrog en list „Doe jij dat — of ik?"
„Tja", overdacht Flynn, ,,dat zal ik wel
„Dien heb jjj toch!" verweerde Mackie zioh. bij elkaar gegapt. — Jarenlang zoeken ze
hem al... dien man en de bende, die er achter moeten doeu." Hij keek niet bepaald opge
„Dat is waar!" gaf Morris toe.
Hij doorzocht al zijn zakken' en toen hij den zit. En ze waren niet te vinden. Maar wij wekt.

munt uit door
SMAKELIJKH€ID

BONERA - GOUDA

„Zie je, Mackie, phllosofeerde hij. Zoo gaat
het in het leven. De een zijn dood is den ander
zijn brood."
Mackie knikte. Al zijn plezier was opeens
weg.
„Jammer, Morris. Gek niet, maar opeens
vind ik er niets meer aan."
„Denk je ik wel?" vroeg Flynn voor zijn
doen kleintjes.
Met zijn hand aan den schakelaar keek hij
nog eens om zich heen. Onverschillig en koud
glom het nikkel van de witgelakte apparaten
langs den cirkelvormigen muur. Een trek van
weerzin groefde zich om Flynns mond.
„Kom... ga mee", zei hij tegen Mackie tus
schen opeen geklemde tanden door. Het om
draaien van den schakelaar hulde het merk
waardige vertrek weer In duisternis. Alleen de
kaars, die nog op den grond stond te branden,
verspreidde een zwak schijnsel. Flynn pakte
den luchter op en wenkte Mackie om mee te
gaan. Achter elkaar, zooals ze gewend waren,
stapten ze weer op de deur af.
„Hola!" zei Flynn opeens. „Hoe kom jij
hier?"
Die vraag gold den ouden huisknecht, die
als een hoopje ellende onder aan de trap tegen
den deurpost leunde. Zijn oogen waren wijd
open gesperd en keken Flynn strak aan. Hij
was niet in staat iets te zeggen, of zich te
bewegen.
„Je hebt alles gehoord", stelde Flynn scherp
vast.
Jean knikte. Hij kön niet antwoorden.
Dat begreep Flynn.
•

*

•

Toen Mackie op Flynns roepen de donkere
ga-g i 'i i? gegaan, hadden notaris Balderin
en Jcan ooganblikken beleefd van ongekende
sppjmii'g. Ze wisten niet, wat ze erger von
den: het wachten in die groote, holle,
slecht verlichte hal of het binnen drin

gen in een wereld, waar ze weliswaar opge
wacht werden door twee krachtige, stoere
mannen, maar waar hun ook van alles kon
overkomen. Waar gevaren dreigden, waar het
noodlot op de loer lag.
Hun onzekerheid werd van minuut tot
minuut grooter. Het zwarte gat achter de
boekenkast werkte als een magneet die hen
met onweerstaanbare kracht aantrok. Van
ergens beneden kwamen nu ook weer onbe
stemde geluiden... iets dat leek op stemmengemompel en dan opeens een paar uitroepen,
of een van de twee mannen, die zich in het
hol van den leeuw hadden gewaagd, zich over
iets verbaasde.
,,Moet je hooren!" zei de notaris, „met wie
hebben Sherlock Holmes en dokter Watson
het beneden aan den stok? 't Is, of ze ruzie
hebben... Het beste is. Jean, dat jij even gaat
kijken... Dan blijf ik hier wachten... er moet
trouwens iemand hier blijven... stel je voor,
dat de deur dicht valt...!"
„Goed", zei Jean, „dan ga ik...!"
Voorzichtig schuifelde hij de gang in. Boven
aan de trap bleef hij staan. Die modderige
treden, die steil naar beneden liepen... zoo,
dat het einde van de trap niet te zien was,
imponeerden hem zoo, dat hij zich niet verder
waagde.
,,Misschien is het beter, dat u gaat...", zei
hij. Hij was de hal weer binnen gekomen en
keek den notaris verontschuldigend aan... Dan
blijf ik hier... om te zorgen, dat niemand u
in den rug kan aanvallen."
.„Laten we dan maar samen gaan", besliste
notaris Balderin. ,.Dat lijkt me dan het beste."
„Maar dan blijft er niemand hier boven de
wacht houden...", protesteerde de oude huis
knecht slapjes.
„Dat is waar", moest, de notaris toegevenZe keken elkaar hulpeloos aan.
(Wordt vervolgd)

TWEEDE BLAD

Zondagmorgen
n
SIMON-PETRUS

En Simon gaf hy den toenaam Petrus
Marcus 3:16.

M

ARCUS vertelt op zijn eigen korte, zake
lijke manier de roeping der eerste
discipelen. Jezus klom op een berg en
„riep tot zich die hg wilde. Hij stelde er
twaalf, opdat zjj met hem zouden zijn en op
dat hjj dezelve zoude uitzenden om te predi
ken, en om macht te hebben de zieken te ge
nezen en de duivelen uit te werpen."
Een van de geroepenen is de visscher uit
Galilea, Simon, de zoon van Jona. Als Jezus
hem ziet naderen, zegt Hij: dat is Pertus!
Het eerste wat deze man, bij de ontmoeting
niet Jezus, ontvangt is dus een naam, waar
mee hij, volgens Jezus, getypeerd wordt:
Petrus, van het Grieksche woord petra, dat
rots beteekent, rotsman, man op wien men
kan bouwen. Beteekent dit, dat Simon nu
dadelijk op het zelfde moment zoo is, of dat hg
op den langen duur, onder de leiding van
Jezus, zoo worden zal? Het beteekent dat hij
zoo worden zal, omdat hij — principieel ge
zien — nu zoo is. Met Jezus is er maar niet
een nieuw hoofdstuk in Simons boek begon
nen, maar er begint een heel nieuw boek. Dat
bedoelt Paulus als hij zegt: ,,Indien iemand in
Christus is, die is een nieuw schepsel". Wij
mogen hier ook lezen: „een nieuwe schepping".
Wat Jezus doet met een mensch, die in Zijn
handen valt is het beste te omschrijven met
het woord „schepping". Geen restauratie,
maar regeneratie. Het is niet als het oude
schilderij, waarvan, onder de vaardige handen
van den restaurateur, stukje voor stukje de
vuile laag verdwijnt, zoodat de oorspronkelijke
kleuren weer te voorschijn komen, maar een
nieuw schilderij, zij het ook in de oude lijst,
met het oude motief.
Zoo is het met eiken mensch, die waarach
tig een discipel van Jezus wordt, zoo is het
ook met Simon.
Maar omdat het zoo is, daarom zal
het ook zoo worden.
Al lijkt het er voorloopig niet op. Het ziet
er naar uit — de plaats ontbreekt om dit met
allerlei voorbeelden te bewezen uit Petrus'
leven — dat deze nieuwe naam wel heel on
gelukkig door Jezus gekozen is.
Simon is geen rotsman geworden, niet zoo
lang Jezus bij hem was en ook niet echt
daarna. Op zijn best is hg een duikelaartje,
dat op allerlei critieke momenten schommelt
tusschen Petrus en Simon, zijn en niet-zijn,
tot eindelijk de oude Simon daar weer staat,
ten voeten uit.
Is het misschien zoo, dat Jezus er wel aan
begonnen is, maar het niet heeft afgemaakt?
Bekend is de symphonie van Schubert, die den
naam draagt van de „Unvolendete" — de on
voltooide. Of de meester geen tijd of geen in
spiratie gehad heeft om haar af te maken,
weet ik niet, maar komen er in Jezus werk
ook zulke unvolendete Symphonieën voor?
Is — dat spreekt misschien nog meer dan
het leven van Petrus — de moordenaar aan
het kruis hiervan een voorbeeld?
Stel u voor, op het laatste oogenblük, als de
groote, donkere deuren, van de eeuwigheid
zwijgend voor hem opengaan, laat de bandiet
zich met een schreeuw in de armen van Jezus
vallen: „Heer, gedenk mijner, als gij in uw
Koninkrijk zult gekomen zijn." Kort daarop
sterft hij, zonder dat hij ook maar één dag de
gelegenheid krijgt om te bewijzen dat deze
groote wending in zijn leven echt is en niet
enkel laffe angst. Maar Jezus roept hem in
het paradijs, waar een moordenaar toch niet
zal binnen gaan, enkel omdat hij moordenaar
is. Hij is opgehouden moordenaar te zijn, toen
Jezus hem riep en toen hij een nieuwe mensch
werd. Gaat dat zoo gauw, of is deze moorde
naar en met hem Petrus en met hem... iedere
christen een unvolendete Symphonie van den
Meester ?
Als het werk van Jezus restauratie is, dan
ja? Ik heb nog nooit een christen gezien, die
af was. Of, als ik iemand ontmoet heb van
wien ik dit zou denken en ik zou het tegen
hem gezegd hebben, dan zou ik hem bedroefd
gemaakt hebben. Dan zou hij geantwoord
hebben: zooiets kan je alleen maar zeggen,
omdat je mij niet kent; ik weet wel beter en
de Heer weet nog beter.
Ik herinner mjj uit een portrettendoos in
Mïjn ouderlijk huis het portret van een ouden
discipel van Jezus, met het achtei\schrift: „uw
'Toeder..., totdat Christus in hem volkomen
Sestalte zal verkregen hebben, waaraan — he
laas! — nog veel ontbreekt! Zoo lang in
^enst, zoo oud en nog niet af!
Als het werk van Jezus restauratie is, dan
komt geen enkel stuk van Hem af, dan komt
de dood altijd te vroeg.
Maar omdat het schepping is, daarom ligt
in
het begin de voltooiing.
Daarom is er de spanning tusschen de oude,
a
&rdsche en de nieuwe, hemelsche werkelijk
heid, waarvan het slot van Romeinen 7 zoo'n
aan
?rijpende getuigenis geeft.
het waarneembare, in het horizontale
kt, tot het laatste toe, de oude Simon weer
"laar in het geloof is en blijft het Petrus,
de oude, reformatorische paradox: door
et
Seloof ben ik wat ik niet ben.
?
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ANTHONIE DONKER
(Cliché Archief Hbld.)

KUNST EN CULTUUR

Anthonie Donkers nieuwe
gedichtenbundel

fP HET BOEK VAN DE WEEK
*

MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA
D« Geestrijke Ridder

DON

QUICHOT

van de Mancha.
Vertaald en ingeleid door
J. W. F. WERUMEUS BUNING
en C. F. A. VAN DAM.
In 4 deelen ê. f 4.75 per dl.
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GEORG

ARYA

PLAISIER
LAMPE

„Kunst van onzen Tijd" en kunst
zaal „Astrid", Den Haag.

1E schilderes Arya Plaisier is een Groning-

D

ET tekort van Donker» poëzie laat zich
misschien het best duidelijk maken door
H
zijn gedicht „Be auté" te leggen naast het

sche, bracht haar jeugd op het platteland
door, kreeg les van den schilder Jan
Altink, ging naar Parijs en verder Frankrijk
in, waar zij een leerlinge werd van Nico
Eekman.
Dit zijn
bijzonderheden
uit de toespraak, welke dr.
W. E. van Wijk bij de ope
ning van haar Haagsche
tentoonstelling in de zaal
aan het Prins Mauritsplein
heeft gehouden. Wij ver
melden ze ter oriënteering,
al zal het niet licht geluk
ken deze gegevens met het
werk van de schilderes
in rechtstreeksch verband
te brengen.
Men kan er nog aan toe
voegen, dat mej. Plaisier
een zeer productief artiste
is. Haar secure en geduldige
wijze van schilderen vorderen
veel tijd en als men dan ziet
hoeveel zij in dit jaar, dat
nog niet eens om is, heeft
gemaakt, dan moet men
respect hebben voor haar
werkkracht.
Respect gemengd met een
beetje spijtigheid, want van
zooveel vasthoudende ener
gie zou men een rijker en
meer overtuigend resultaat
wenschen. Het landschap
van mej. Plaisier houdt problemen in; het is
gecompliceerd, of, om nog duidelijker te zijn:
verdeeld van karakter. Men vindt bij haar
veelal een donker voorplan, een doorlicht
verschiet en een min of meer gestileerde lucht
daarboven, blauw of met wt/.kvorming, maal
volgens een vast plan. In overeenstemming
daarmee heerscht in het landschap een koele
en klare atmosfeer met een tamelijk egaal
helder binnenhuislicht.
Alles wat zich boven het maaiveld verheft,
werd met zeer veel zorg geschilderd en met
name is een boomkruin (en mej. Plaisier
schildert veel boomen) niet op de eerste
plaats als massa gezien in den totaal indruk,
maar als een samenstel van takken en ge
bladerte, waarvan alles zooveel mogelijk de
verschuldigde eer krijgt.
In
tegenstelling daarmee is de bodem
geheel on-gedetailleerd gebleven, meerendeels
zeer vlak en niet zelden in een bepaald onna
tuurlijke kleur, zoodat de indruk wordt ge
vestigd van iets tapijtachtigs, van een vloer
bedekking in ieder geval.
Hierin is al een eenigszins storende dishar
monie gelegen, maar deze wordt nog sterker
voelbaar als op dien bodem kleine voorwer
pen, een takje, steenen, een stuk papier, heel
consciëntieus in eigen vorm en gedaante zijn
weergegeven.
Afgezien van deze tweeslachtigheid ls er
veel goeds in neo-realistischen zin, vooral in
de boompartijen met het ijl gebladerte heel
fijn en puntig geschilderd tegen een heldere
lucht. Ook een zeer verdienstelijk wintergezicht moet worden gememoreerd.
Toch geven wij in het algemeen aan de
stillevens de voorkeur, waarin meer eenheid
van opvatting is. Eenzelfde compositie
schema komt telkens terug.
De bloemen,
vruchten, doode vogels of andere kleine voor
werpen zijn neergelegd in een doosje, op een
kleedje of een stuk papier en zij worden zoo
als het ware met eenigen nadruk gepresen
teerd. De herhaling van zulk een arrange
ment op een tentoonstelling werkt niet gun
stig (het ls of iemand een verhaal vertelt met
teveel klemtonen), maar op zichzelf is het
effect vaak verrassend.

BEAUTÉ

IPHIGENIE IN DELPHI

BOEKHANDEL

In „Orcus en Orpheus" ziet men Hannibals leger
scharen den Helicon belegeren — Persoonlijke
nood en de nood van de samenleving.

LAMiAMP & 11liIMiMA V
Amsterdam-C. — Spiegelgracht 19
bij 't Museum
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Oók voor Kinderboeken!

en het bloeiende lichaam ontvleescht tot op
J
zjjn botten. Het zal duidelijk zijn, dat Donker leden, maar waarin het samenlevingspro
het zich te gemakkelijk heeft gemaakt, dat bleem benauwend wordt gesteld. Hier schiet
hij zijn emotie — zoo ik daarvan althans mag de inspiratie wortel, hier doet het probleem
spreken — te snel en te vluchtig onder zich niet langer als probleem voor, maar
woorden heêft gebracht, in tegenstelling tot hier ondergaat Donker een werkelijkheid, hier
Den Brabander — men vergelijke eens bei wordt „kindergezang" en „hongerkreet" tot
E gedichten, die Anthonie Donker onder der slotregels! — die zich geen moment bezig „ d o o d s h i j g e n " . D r i j f t „ A c h t e r b a l c o n "
den titel ,,Orcus en Orpheus" verzamelde, houdt met de onbelangrijke werkelijkheid nog te veel op de verrassende vondst, in
maken als geheel een matten indruk; ze (een willekeurige beauté), maar die zich „Boulevard", dat van evangelische deer
zijn bijna alle in grijs gehouden en de toon is onder den dwang van zijn inspiratie en met n i s g e t u i g t , e n v o o r a l i n „ Z a t e r d a g o c h 
gedempt als die van het verdriet. Het is in de kracht der scheppende verbeelding plaatst tend in de nieuwe stadswijk" span
hoofdzaak de poëzie van een ouder-wordenden tusschen de vrouw en den dood, waardoor nen ontroering en verbeelding samen tot een
en ontgoochelden man, die met weemoed zijn sonnet de algemeen-tragische accenten tijdsgedicht, dat boven den tijd uit zijn zelf
terugziet op zijn jeugd, „dat zonnig water, krijgt, die het gedicht van Donker, dat niet standig poëtisch leven voorgoed is begonnen.
waar wij ons in dompelen", een man, die de boven het geval is uitgekomen, ten eenenmale
In „ K r e e t" en in de andere door den
tragiek van de vergankelijkheid aan den lijve ontbeert. Men zou kunnen opmerken, dat nood des tijds beïnvloede (de niet in sonnet
ondergaat, die er soms in berust, eenvoudig Donker niet meer heeft willen geven dan hij vorm geschreven) gedichten is het alsof
door haar als een aan alle leven inhaerent ver geeft en dan de titel van zijn gedi-cht In Donker zich vertilt, alsof de matheid, die
schijnsel te constateeren („Herhaling"), houdt; dan echter acht ik zijn onderwerp zoo wij hem in het begin van het artikel verwe
soms tegen haar in opstand komt, in zooverre onbelangrijk, dat ik er weinig woorden aan ten, omslaat in haar tegendeel, en zijn dich
hij den dood „een hoog gelag" wil laten be zal verspillen. En dan had hij in ieder geval terschap zich krampachtig buiten zijn na
t a l e n ( Q u a n t ' é b e l l a G i o v i n e z z a " ) , de consequentie moeten aandurven het gege tuurlijke begrenzing rukt. Het talent van
een derde maal zijn conflict met den tijd ob ven in zijn geheel ironisch te behandelen en Donker laat, in tegenstelling tot dat van
jectiveert door het buiten zichzelf te plaatsen niet in de terzinen den ietwat didactisch- Marsman, dergelijke erupties niet toe; zijn
(Sic transit en Beauté). Ofschoon de waarschuwenden vinger moeten opsteken.
vers gedoogt niet het laaien van de gepasIdee der vergankelijkheid Donker dus herhaal
sionneerde vlam, het is het best waar het den
delijk inspireert, heeft hij haar niet in één vers
indruk wekt van smeulend vuur, dat welis
zoo verwoord dat dit de andere als het ware
<ONKER beschouwt het ais de roeping waar dreigt uit te schieten, maar dit nimmer
overbodig had gemaakt. Bijna alle gedichten, die
van den dichter „zich in zijn kunst boven doet. Een goed voorbeeld van deze interne
Donker gedurende de laatste jaren schreef, zijn
spanning — en de bundel bevat hiervan vele
de belijdenis van een tragisch levensgevoel, de wereld in haar gebrekkigheid te verhef voorbeelden — is het sonnet „Verliezen", dat
van iemand, die de wereld heeft leeren kennen fen en eigen diepste wezen ondanks den nood de gevoelswereld van Bloems gedichtenbun
als een onderwereld, de stad als een inferno en der werkelijkheid ongeschonden te bewaren."
die de vreugde enkel ondergaat als „uitstel van Maar ook in „Orcus en Orpheus", al spant del ,,De Nederlaag" in veertien regels mees
terlijk samenperst.
verdriet", iemand, die weet, dat geen enkele alles samen „om den droom te wekken", ziet
ED. HOÖRNIK.
wensch voor vervulling vatbaar is, omdat met men het fnuikend optreden van de werkelijkheid,
de vervulling het verlangen niet is gestild. ziet men, om Donkers terminologie te gebrui
Anthonie Donker: „Orcus en Orpheus'', Van
Evenals Bloem kent Donker dit moeilijk nader ken, Hannibals legerscharen den Helicon be
te definieeren Verlangen, maar waar het Bloem legeren; zij beletten de laatste elven het L/oghum Slaterus' Uitg. My. N.V., Arnhem.
tot een gedrevene maakt, brengt het Donker spelen, en slechts als een „verborgen trek"
tot weemoed, die vaak tot neerslachtigheid openbaart zich het dichterlijk verlangen een
vervlakt en verslapt, en ook in het vers, dat toch vogel te weizen, „die hoog voor den hemel
Te Brunswijk is de première gegeven van
een positieve reactie moet zijn, niet wordt ver roeit". De grauwe werkelijkheid voert even het eerste tooneelwerk van den Duisburgscheïi
stevigd. Gebruikt Donker in het dubbel-sonnet zeer het tirannieke bewind in de verzen, componist Helmut Degen, een dansspel „De
„L'I nconnuedelaSeine" de cliché „dit waarin niet een persoonlijke nood wordt be- Vlaamsche nar", dat naar zijn inhoud terug
wreed verwoeste leven", en ontnuchtert deze
grijpt op den „Tijl Uilenspiegel" van Charies
term, doordat hij niet meer zegt dan hij zegt,
de Coster. Degen heeft een kunstwerk ge
bij Bloem zijn de woorden als het ware bij
schapen, dat uiterlijk en innerlijk nieuwe we
geladen en zoo hij van verwoesting zou
gen wijst aan de danspantomime. Het succes
spreken, zou men, ook indien hij ze buiten
der première die met veel élan werd gegeven,
zichzelf plaatste, onmiddellijk voelen, dat hij
WERKT GUNSTIG OP MAAG EN NIEREN
was groot.
haar innerlijk heeft ondergaan. Toch doet men
Donker onrecht door te zeggen, dat men, zijn
verzen lezend, niet in de echtheid van zijn
gevoelens gelooft. Integendeel, men gelooft er
volkomen in, maar men ondergaat ze niet,
doordat ze den schijn wekken afkomstig te zijn
van iemand, die aarzelt het laatste woord te
zeggen. Nochtans zegt Donker, naar mijn mee
ning, wel degelijk alles wat hij heeft te zeggen,
maar het blijft z ij n laatste woord; slechts
hoogst zelden vindt hij h è t laatste woord, dat
er voor eens en altijd staat en dat een gedicht
zijn eigen vibratie geeft.

TWEE SONNETTEN
ONDER DE LOUPE

D

D

Victoria-Wafer

sonnet „Danse Macabre" van zijn leef
tijdgenoot Gerard den Brabander. Ik laat
beide verzen hieronder volgen

Verlaat U niet te vast op Uw bekoring,
Want gij regeert de wereld, doch maar kort.
Voor gij het weet is er de eerste storing
In Uwe heerschappij, die kleiner wordt.
Die zegevierend U in 't leven stort,
Een jonge zon aanbiddlijk, een godes,
Êén minnaar is er die U meester wordt,
Hem zijt gij gunstelinge slechts, maitres.
Hij is zeer zeker van zijn zaak en kerft
Lanpsaam om oog en lippen kleine, droeve,
Onzichtbre eerst, gaandeweg scherper
[groeven.
Naarmate hij het tooverbeeld bederft
Beginnen zich uw vrienden af te wenden,
En worden vreemden, of goede bekenden.
DANSE MACABRE
Wang witte wang, ééns het benijde kussen
van deze lust; gedeesemd deeg; bederf;
mond, die verdroogt onder gebarsten verf,
verholen riekend naar verleden kussen;
oog, dat al schimmelt; blik, die staart en
[zwerft;
haar, dat mijn hand grijpt met verwarde
[lussen...
Wees wild muziek! en werp u wervlend
[tusschen
mH en dit vleesch, dat in mijn vingers
[sterft!
Wees wild muziek! Ruk mij die speel[genoot —
nög is zij warm; nóg zijn haar lippen rood;
nóg is zij naam en nög is zij gedaante —
ruk mfl dit vleesch af waarin zonder
[schaamte
de dunne schim danst van een dor
[geraamte...
Wees wild muziek...! In ieder danst de
[dood!
Zoowel Donker als Den Brabander be
schrijven, wanneer ik het even zoo mag uit
drukken, een vrouw, wier schoonheid hen
niet ongevoelig laat, maar in wier gelaats
trekken zij, visioiutair als het ware, reeds de
eerste teekenen van aftakeling waarnemen.
Zelfs wanneer ik afzie van het feit, dat de
eerste regel van Beauté reminiscenties wekt
aan den eersten regel van het gedicht „Verlaat
u niet..." van Jac. van Hattum, dat Donker
in zijn „Hannibal over den Helicon" citeerde
(„Verlaat u niet op God, noch op den ko
ning") en wanneer ik den dichter het leelijke,
onpoëtische, onder den dwang van het rijm
geschreven, woord „storing" niet aanre
ken, stel ik het gedicht van Den Brabander
nog ver boven dat van Donker. Spreekt uit
de titel „Beauté" ironie, en is Donker in de
behandeling van het gegeven niet vrij te
pleiten van leedvermaak, het drama, dat
Den Brabander ondergaat, laat geen ironie
meer toe. Donker houdt zich op een afstand;
hij registreert een werkelijkheid, en komt
dan, ironisch-moraliseerend en langs cerebralen weg tot de eerste, op zichzelf uitsteken
de, terzine, waarin hij, even, in de plastiek,
een beklemming weet te suggereeren, om on
middellijk daarna weer in den nuchter-constateerenden toon van de notitie te vervallen.
Den Brabander, hevig bewogen, stort zijn ge
moed volledig uit, maar zóó geconcentreerd,
dat zijn vers geen oogenblik rethorisch aan
doet, zóó beeldend ook, dat hij in veertien
regels inderdaad een danse macabre oproept,

Het nieuwe drama van
Gerhart Hauptmann.
(Van onzen correspondent)
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1P zijn negen enBzeventigsten
verjaardag

De ensembles zijn met zorg gekozen. Het
is zeer ernstig werk, waarvan de oorsprong
niet wordt verloochend („Hommage è. Dick
Ket"), maar dat mej. Plaisier een plaats verzekert onder onze „fijnschilders".

•

•

N de bovenzaal zijn eenige schilderijen tfl
Ischril
zien van Georg Lampe, werk dat nogal
van kleur is en poover van plastische

werking, waar de thans verouderde expres
sionistische „hevigheid" van uitdrukking niets
ten goede aan verandert.

A. PLAISIER: „JONGE MEREL".

(Foto: W. Verbeek)

Interessanter zijn de teekeningen met fan
tastische onderwerpen.
De figuur van
Raskolnikow althans openbaart een zekeren
aanleg voor de illustratie en dat bij een zeer
moeilijk gegeven.
•

•

•

AN de Groot Hertoginnelaan 153 is een
A
nieuwe expositie-gelegenheid geopend, de
kunstzaal „Astrid" onder leiding van den heer

F. van Noppen. Daar exposeeren momenteel
de Pulchri-leden Fred. Brouwer en Arn.
Smith.
Brouwer is een krachtig colorist, die in zijn
bloemstillevens tot een warm en levendig
kleureffect weet te komen. Ook in de stofuit
drukking geeft hij blijk van een kundig vak
manschap; waar hij een tinnen kan met een
vaas van aardewerk samenbrengt is het hem
er kennelijk om te doen het karakter van de
materie weer te geven, het brooze van het
een, het buigzame van het andere, en daar
slaagt hij zeer goed in.
Twee interieurs van de zoo deerlijk getrof
fen Groote Kerk in Rotterdam vragen de aan
dacht. Het eene is in den lust er zooveel
mogelijk van te vertellen wat droog opsom
mend geworden. Daartegenover bezit een
kleiner schilderij van hetzelfde onderwerp
meer atmosfeer en picturale charme.
Arn. Smith ls een minder stellige figuur.
Hij heeft Iets droomerigs in zijn werk en een
stilleven wordt in zijn opvatting een rustig
ensemble van zachte kleuren. Waar hij zich
wat meer laat gaan, zooals in een klein rui
kertje anemonen, komt hij het beste tot zijn
recht.
De leider van de kunstzaal is zelf ook
als schilder vertegenwoordigd. Van een sym
bolische compositie „Evolutie" hebben wij het
geheim niet kunnen achterhalen, voor zoover
dit althans met de middelen van de schilder
kunst tcrt uitdrukking moet worden gebracht.
Een gestileerd stilleven van maïskolven, zeer
kloek geschilderd in sobere kleur en vergroote
vormen,
heeft
opmerkelijke
decoratieve
kwaliteiten.
J. NIEtrWTENHUIS.

den grijzen dichter heeft inderdaad niets te
maken met de Iphigenie van Goethe, die zoo
geheel past bij het moderne theater. Hauptmanns werk heeft meer overeenkomst met het
Grieksche treurspel, ja in zekeren zin gaat
het zelfs terug tot het vroegste wijdings
mysterie der oude Heienen. Het zijn haast
Christelijke, ons in dit verband vreemd aan
doende motieven, die Hauptmann, daarbij
ondersteund door de ensceneering van Jürgen
Fehlings, ons brengt.
Zijn treurspel behandelt de zoenoffers van
het geslacht der Atriden, waarbij aan het
einde Iphigenie door haar vrijwilligen dood het
noodlot. vóór is, nadat de goden zelf te zwak
waren om den vloek van het huis Agamemnon
af te nemen.
Beide eerste tooneetón, waarin im. hoofd
zaak Orestes, Electra en de drie priesters op
treden, laten ons een innig diep wijdingsspel
zien, opgevoerd in een tempel van den eersten
tijd van Griekenland. De geheimzinnige
duisternis wordt in de derde acte opgelost in
een monoloog van Iphigenie — een monoloog
die, ook wat taal betreft, zonderling ls — en
in een gesprek van de priesteres met haar
zuster Electra, waarin men voor het eerst
een menscheltjken klank kan bespeuren. Al
deze scènes spelen op een kaal rotsplateau
voor een klein altaar. Over het geheel hangt
een zware rookwolk, die uit de tempelspleten
opstijgt. De fantasie van het publiek en het
prachtige spel van de grootste Berlijnsche
spelers brengen ook in dit tooneel leven.
Jürgen Fehling onderstreepte door zijn regie
het oud-Grieksche karakter van het mysterie
spel door het voortdurend vasthouden aan een
hiëratische plechtigheid,
waarbij Iphigenie
(Hermine Körner) den indruk maakte, of zij
een masker droeg. Ook de anderen gaven
prachtige en persoonlijke creaties: Maria
Koppenhöfer (Electra), Friedrich Kayssler
(Pyrkon), Bernhard Minette (Orestes) en
Gustav Knuth (Pylades).
De grijze dichter uit Silezië was bij de
première aanwezig en mocht den dank van
het publiek in ontvangst nemen.

schonk Gerhart Hauptmann de wereld
een nieuw drama, en Berlijn gaf hem de
enthousiaste goedkeuring voor dit werk, dat
MOZART IN DEN HAAG. — Het logement ,,La Ville de Paris" aan de Houtmarkt te
hij „Iphigenie in Delphi" noemde.
's-Gravenhage, waar de jonge Mozart en zijn zuster een tijd lang ernstig ziek lagen.
Volmondig erkent Hauptmann, dat hij door
(Naar een oude teekening; foto: Van RhUn)
woorden uit Goethe's reis naar Italië ge
ïnspireerd werd. Goethe schreef: „Van Canto
uit wilde ik met mijn werk over Iphigenie ver
„wonderkinderen" hier niet geheel onbekend der gaan, maar wat gebeurde er? In gedachten
waren. Den 27sten September lazen de Hage zag ik het stuk over Iphigenie voor oogen
naars in hun courant de advertentie, welke en ik moest het in beeld brengen. Zoo
hierbij wordt gereproduceerd. Hoe kermis kort mogelijk wil ik het u beschrijven.
achtig ons dat verkondigen van „weergaloos Electra, vast overtuigd, dat Orestes het beeld
heid" en de „goedkeuring der vreemde hoven" van de Taurische Diana naar Delphi zal
thans ook moge voorkomen, uit concert-aan brengen, verschijnt in den tempel van Apollo
kondigingen van dien tijd kan men zien, dat en schenkt de gruwelijke bijl, waardoor zoo
LECHTS de gunstige financieele voor dergelijke zinsneden niet ongewoon waren. En veel onheil in het huis van Pelops werd ver
waarden van den Hollandschen gezant Leopold Mozart was er de man niet naar, hier oorzaakt, als een eindelijk zoenoffer. Maar
waren in staat Leopold Mozart, den van geen gebruik te maken- In Frankfort b.v. helaas, een van de Grieken komt bij haar en
vader van Wolfgang Amadeus, te bewegen was in de breedsprakige advertentie gewezen vertelt, dat toen hij Orestes en Pylades naar
de reis naar ons land te ondernemen. Eerst op „de nog nooit in zulken graad geziene of Tauris begeleidde, hij belde vrienden ter dood
na een tocht van vijf weken werd het gehoorde bekwaamheid der twee. kinderen" en zag voeren en hij zich zelf nog kon redden.
doel van de reis, 's-Gravenhage, bereikt. toen in Londen de belangstelling van het pu De driftige Electra geraakt buiten zich zelf
Op 10 September 1765 des avonds te bliek taande, prees Leopold Mozart zijn zoon van woede en weet niet, of zij haar woede
7 uur is Leopold Mozart met zijn ge aan als „het grootste wonder waarop Europa tegen God of tegen de menschen zal richten.
zin afgestapt in het logement „La Ville de en de gehee'e menschheid zich konden beroe Intusschen zijn Iphigenie, Orestes en Pylades
Paris", een gelegenheid waar vele kunstenaars men". Om de „liefhebbers" er van te overtui eveneens in Delphi aangekomen. Iphigenie's
hun intrek plachten te nemen. Vader Mozart gen, dat zii niet bedrogen werden, kregen zij heilige rust steekt merkwaardig af tegen de
schijnt met dit hotel weinig ingenomen te zijn gelegenheid de kinderen op de proef te stellen, aardsche woede van Electra, bij de ontmoeting
geweest want misprijzend spreekt hij in zijn waartoe de „wonderkinderen" dagelijks tus van deze beide figuren, die elkander niet ken
dagboek over „une mauvaise auberge". Als schen 12 en 2 uur thuis te vinden zouden zijn. nen. De Griek, die nog had kunnen ontsnappen,
het drietal nauwelijks twee dagen in de stad Het aanbod dat den Haagschen „liefhebbers" kijkt Iphigenie aan, herkent de priesteres, door
houderlijke residentie vertoeft, wordt Wolf- werd gedaan „om na hun plaisier" muziek wier handen de vrienden zijn geofferd, ën deelt
gangs zuster Marianne aangetast door een voor te leggen was te voren nog overtroffen dit aan Electra mede. Deze is juist van plan
aanval van bronchitis, die weldra een zeer ge door de belofte dat de kinderen de tonen op met dezelfde bijl, die zij van het altaar
vaarlijk karakter aanneemt. De behandelende een afstand, op „alle denkbare instrumenten" wegneemt, Iphigenie te vermoorden, wanneer
geneesheer, dr. Haymans, geeft zelfs geen aangeslagen, zouden opgeven, en op een kla een gelukkige ommekeer dit laatste verschrik
enkele hoop op herstel en Leopold Mozart vier zouden spelen, waarvan de toetsen door kelijke kwaad van de zusters afwendt. Wan
neer deze scène goed gelukt, dan heeft men
schrijft: ,,Ik bereidde mijn dochter voor te be een doek bedekt waren.
Dat deze advertentie ons in het onzekere eigenlijk maar heel zelden iets grootschers en
rusten in Gods wil". De prinses van NassauW A T IS VOLKSCH?
Weilburg, begaan met het lot van den beproef laat over de samenstelling van het programma schooners, iets, dat meer ontroert, in het
den vader geeft haar lijfarts dr. Schwencke, valt te betreuren. De ouvertures waarvan theater gezien."
De
redactie
van „De Boekenschouw van het
Zeer laat In zijn leven heeft Hauptmann nieuwe Europa", orgaan van de Uitgeverij „De
opdracht de behandeling van het kind op zich sprake is zijn waarschijnlijk de symphonieën
geweest,
die
de
jonge
Mozart
in
Londen
had
gelegenheid gevonden, om dit werk te schep Schouw" te 's-Gravenhage, schrijft een prijs
te nemen. In een brief van 12 December 1765
wordt meegedeeld, dat Marianne haar muziek gecomponeerd. Verder is het niet onwaar pen, niet om met Goethe te wedijveren, vraag uit voor de beste definitie van het begrip
schijnlijk,
dat
de
kinderen
vierhandig
hebben
maar uit innerlijke roeping. Het werk van „Volkse h". Deze definitie moet zoo kort
studie heeft hervat, doch tevens vernemen wij
hieruit, dat de jonge Wolfgang ziek is geweest. gespeeld, daar de jonge Mozart te Londen zijn
mogelijk zijn, doch kan eventueel vergezeld
Half November, zoo schrijft de vader, werd eerste sonate voor vier-handen had voltooid.
gaan van een toelichting. Voor het beste ant
hij door een soort onpasselijkheid overvallen,
woord is een prijs van ƒ 100 beschikbaar ge
2in'nelyken
co
Nette
Inboedel
*hoord:
Alle>
dea&aturdagi
n
Miendi„i
voor
d;
Verkoping,
'«morgei»tin
lotot
tiauran,
e»
'
i
i
w
die hem in vier weken tot op het been deed
steld; voorts worden boekwerken als prijzen
middaga vin j tot s iwrcn. te zien.
vermageren. Gedurende zijn ziekte was de tong
toegekend.
AR-NOLDUS l'RANCKLN, Venduroeelte? van 'iGnveohage, al op Morgen dei 18 Sept:ir.btr'r;S<, '• ntmiddaga ten drleouren
zoo droog als hout, terwijl de huid der lippen
prcciei, op het Tournoor veld oor den Oude Doelen, ver kopen, tvveef'aeye MÉRRTPAERDHJv, DimkefBruyn, met Koper: Neufen
De inzendingen (waarbij op de enveloppe
afschilferde en zwart van kleur werd. Het
co UmglUertcn, Kiende op hun s Jier, dewelke hecden te wen zyn la de Stal van Jam «w» Krtil, op Biycnburg.
„Prijsvraag" dient te worden vermeld) worden
Koe een Vierjaerlge Zweet-Vna, zyndc een fraey zeer fyn Merry RY PAEHD.
waren droeve dagen, die Leopold Mozart hier
ingewacht bij de redactie van „De Boeken
Ata nietde nog twee fehoone Zwarte Merry KOKTS-PAERDEN, het eene oud 5, en her andtre oud 6 ]a;ren.
in Holland doorbracht en ongetwijfeld heeft
schouw", Nieuwe Havenstraat 42, Den Haag.
NB. Voorn. Vendumcefter«lde vier liruyne HOLSTfcYNSK PAtRDEN, la vooflge Haegfe Couranten geadverteerd, niet yerkohij met een zucht van verlichting de deur van
pe*. alzo dezelve ondrr de hand verkort zyn.
Mc* p:rmiffle zal de Heer MOZART, Muziek-Meefter van den Prtns-Biflfcliop van Satnturg, de eer hebben op Marndag den 3c Sep
het logement „La Ville de Paris" achter zich
tember
1
yf'5
, in de Zael van den Ouden Do,Lr in'iHagccenOKOOT CONCERT te geeven , in het welke zyn Zoon, oud mier li la:r:n
gesloten.
en 8 M«enden. b:neeven» zyn Dogter, oud 14 Jteren , Concerten op het Claveelmbael zullen eiecuteeren. Alle de Ouverture* iui;-n z*n
Voor den Amsterdamschen Kunstkring zal
van de CompoOtic van dien jonje G>m,x>nllt, die nooyt zyn weerga gevonden hebbende, de goedkeuring van de Hoven vaMT'KMII, KcrAan succes heeft het echter den jongen
/a.'.'/eien L'jKütn heeft w -ggedracen. IX Lufn-boeri kunnen na hun ptalder hem Muziek voorleggen , hy zal het xtlveallet koord: vuvft
Woensdag 3 December des avonds 7.15 uur in
Mozart in de Hofstad niet ontbroken. De ont
fccelen. leder Billet vooreen Pcrlbon 113 Guldena, en vooreen Heer en Dame ƒ s-J-O. DeEmróe-BilIcttenworden uytgegeeve» by «lhet Concertgebouw, kleine zaal, de cellist Carel
vangst die hem aan het Haagsche hof ten deel
Heer Mn«rt, Interend- opdrnHoek v»n dc Burgwal ,alwacr de ftoJParyt uy thanut, als meedein den Ouden Doelen
van Leeuwen Boomkamp optreden, aan den
viel was zeer minzaam. Het in gebruik geven
gy CORNÉLIS lANSSJi STEüERHOliK, tcNoordwyk.zynte bekomen , dlverfczoorten var. gedroogde Afc'jGr*^étv\ als meele
vleugel begeleid door Ant. v. d. Horst. Zij zul
R.%ztbstie.'i, Dip-£riceren, Suyher-Ptuhn, Sney &nmn, Sparjit-Bmnen en X«.mfebt Bxnrn, m r.oorten; alfet tot eea civlle
van een hofrijtuig was in dien tijd geen alleD-'Wlvc zyn Insgtlykstc bekomen by de Wed. 7acob Ihgtnèxirn, op dc hoek van de tioog: N'ieuwltraet In'«Oravaihage.
len werken van Boecherini, Beethoven, Debusdaagsche onderscheiding. Met de beste fami
\^ord «en aTla Hceren cn Liefhebben geadverteerd , dat eeo Perloon vin Neureoberc In 'a Hag: ii aengeknmrn , ;net een Crjeg irre
sy en een in 1941 gecomponeerde Sonate voor
lies had hij ten hove kennis gemaakt en het
cuvieufe CANAR Y-VOGELS met en zonder Kuy ven, mooy van.Vecren en fraey van Zang: Hy Isgelogxnd hy OoJ,>'U J Sirju/t, in C-'
Violoncel (solo) van H. Badings ten gehoore
Vergulde Jager, op d- Plaeia Roy ael in 't Hage voornt.
kwam er nu voor den zakelijken vader op aan
brengen.
hiervan partij te trekken. Want al waren d?
'aGraveuhaga,
by
STüPH.
PS
GROOT»
ia
de^uyllnjftnet,
dea
a?
Septtabtx
*74*
bezoeken aan het hof het hoofddoel der reis,
de vruchten, die de particuliere concerten
In den kunsthandel Gebr. Koch, Hoogstraat
UIT DE ADVERTENTIEKOLOMMEN van de ,,'s Gravenhaegsche Courant" van 27 Sephadden, waren niet te versmaden, vooral, om
7, Den Haag, zal vati 3 tot 24 December a.s.
tem' ir 1765 met de aankondiging van Mozarts eerste concert in ons land.
,
dat, zooals blijkt uit een bericht in de „Leydeen tentoonstelling worden gehouden van
(Foto: Van Rhijn)
sche Courant" van 20 September 1765, de
werken van den schilder L. Sologoub.

De drie Mozarts in
ons land.
Hun verblijf in Den Haag
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DEN HAAG

De bokswedstrijd van het
seizoen
Het aanstaande vuistgevecht tusschen Luc. van Dam en
Gustav Eder.
UNIEKE SPORTGEBEURTENIS
Zooals reeds is medegedeeld, zal Dinsdag
avond a.s. in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen alhier de bokswedstrijd wor
den gehouden tusschen den Rotterdammer
Luc. van Dam en Gustav Eder, kampioen weltergewicht van Duitschland en officieel candidaat van Europa.
Dit is ongetwijfeld d e wedstrijd van het
seizoen en een sportgebeurtenis, zooals men
in jaren niet in Den Haag heeft meegemaakt,
althans niet op het gebied van de bokssport.
Luc. van Dam, die eerst 21 jaren oud is,
en in 1938 professional werd, heeft uit den
aard dér zaak een kleiner recordlijst dan Eder,
die reeds in 1928 begon en dus de 30 reeds
gepasseerd is.
De Rotterdammer heeft 27 overwinningen
achter zijn naam, twee verloren partijen en
één party onbeslist. Eder daarentegen won 96
maal, verloor 13 partijen en bokste onbeslist
14 maal, terwijl éénmaal de uitslag was „zon
der uitspraak". Inderdaad, een „sprekende"
lijst.
De grootere routine van den Duitscher, die
o.a. ook in 1937 Van Klaiveren te Rotterdam
knock out sloeg, zal in dezen wedstrijd zoo
niet den doorslag geven, dan toch misschien
wel een gróote rol spelen. Maar de Rotterdam
mer, die op z'n minst 10 jaar jonger is dan
zijn tegenstander, heeft zfln jeugd, zijn en
thousiasme en groote aspiraties voor.
• De strijd, die gaat over tien ronden van
drie minuten, zal daarom ongetwijfeld interes
sant zijn en van den uitslag valt hoegenaamd
niets te voorspellen en temeer niet, wanneer
Van Dam er in slaagt in de eerste zes & zeven
ronden zijn tegenstander op afstand te
houden.
De bokspromotor Theo Huizenaar heeft
bovendien een aantal goede b$partqen weten
te organiseeren. Deze zijn: R. de Boer tegen
N. Diessen, beiden Rotterdam, Koos de Paauw
tegen Jan de Pauw, beiden Den Haag (beide
partijen acht ronden van 3 min.) en R. Krij
ger tegen Kid Smiling, beiden Rotterdam,
zes ronden van drie minuten.
•

*

*

Na een Zondag van stilstand in de compe
titie, wordt vandaag het programma weer
verder afgewerkt en een begin gemaakt met
de tweede helft daarvan.
V.U.C heeft als eerste klasser het rijk alleen
en krijgt D.F-C. op bezoek. De Hagenaars heb
ben nog een appeltje te schillen met de Dordtenaren, omdat zij den eersten wedstrijd in dit
seizoen aan de Merwe liefst met 3—8 verloren.
Vermoedelijk zal dit appeltje niet erg zacht
zijn, omdat de D.F.C.-ploeg tot groote dingen
in staat is en bovendien de Hagenaars in hun
spel nogal wispelturig zijn. Slaagt V.U.C. er in
een gelijk spel te bewerkstelligen, dan zouden
wij dit al een mooi resultaat achten.
A.D.O; gaat op bezoek bij D.O.S- te Utrecht.
Normaal gesproken moeten de Hagenaars
dezen wedstrijd winnen — no. één versus no.
laatst — maar het wordt voor D.O.S. hoog tijd
punten te verzamelen, zoodat A.D.O. groote
kans heeft op heftigen tegenstand te stuiten.
Al zullen de Hagenaars dan niet, zooals in den
eersten wedstrijd van het seizoen, met 4—1
winnen, met een kleine zege kunnen» zij o.i.
toch wel naar het Haagje terugkeeren.
H.B.S- heeft het 't moeilijkst en' al wat voor
deze vereeniging voelt, zal naar Delft gaan om
de favorieten aan te moedigen.
D.H.C. zint natuurlijk op revanche voor de
0—:8 geleden nederlaag op Houtrust in Septem
ber. En we achten haar ook in staat te winnen.
H.B.S. zal dus haar uiterste best moeten doen
om een nederlaag te voorkómen. Mocht ook
zij er in slagen, evenals V.U.C.. een gelijk spel
te forceeren, dan zou men tevreden kunnen
zijn.
In de tweede klasse krijgt B-M.T. eein kleine
kans op eigen terrein UW. de eerste neder
laag te bezorgen. Of die kans inderdaad ge
bruikt wordt staat nog. te bezien.
H.V.V. achten we sterker, althans op eigen
terrein, dan U.V.S. Winnen de Hagenaars dien
wedstrijd vandaag, dan ruilen zij met de Leidenaars van plaats.
Quick ontvangt Hercules! zij zal wel voor
een Haagsche overwinning zorgen.
•

•

*

In de hockeycompetitie zal H.D.M. zich wel
hersteld hebben na de verrassende, tevens
zware, nederlaag van 2—5, welke zij 14 dagen
geleden tegen Amsterdam leed. Nu ontvangt
zij Gooi. En als het H.D.M. ernst is om het
kampioenschap te prolongeeren, heeft zij thans
ge egenheid haar gasten van de eerste plaats
te wippen om er dan zich zelf op te nestelen.
Want wij gelooven niet, dat T.O.G.O., vandaag
te Amstelveen tegen Amsterdam spelend, deze
ontmoeting zal weten te winnen, al zal het
dan ook niet zoo'n zware nederlaag worden
ais H.D.M. mocht incasseeren.

Er staan twee korfbalontmoetingen in Den
Haag op het programma en in beiae zal de
thuisclub wel aan het langste eind trekken.
Achilles zal het echter tegen H.K.V. gemak
kelijker hebben dan H.S.V. tegen Ons Eiber
nest.
Gymna.'ii&'jten moet bij D.K.S. te Delft op
bezoek, een lastige wedstrijd voor de Hage
naars. W$j vreezen voor een nederlaag.

Alvorens de hekken van Duindigt vanmid
dag gesloten worcen, cm over eenige maan
den eerst weer te werden geopend, worden er
nog vier draverijen, twee rennen en een jaehiren verreden. De dravers, die dit seizoen nog
niet veel voor hun eigenaren hebben kunnen
verdienen, krijgen vandaag gelegenheid voor
wat haver in de komende maanden te zorgen.
Voor den Neyeveïd-prijs staan de meeste
renpaarden, 14, ingeschreven, voor den jachtren slechts 5.
Al zijn er dit seizoen wel belangrijker courses geweest, toch is dit
1 voor de betrokkenen
nog belangrijk genoeg en voor de kijkers
eveneens de mceiite waard.

SPORT IN DEN HAAG
Vandaag zijn er in Den Haag de vol
gende sportgebeurtenissen:
V o e t b a l : eerste klasse: V.U.C.—
D.F.C., terrein Schenkkade; tweede
klasse: B.M.T—U.V.V., terrein Fruitweg; H.V.V.—U.V.S., terrein van
Hogenboucklaan;
Quick—Hercules,
terrein de Savornin Lohmanlaan.
H o c k e y : eerste klasse: H.D.M.—Gooi,
terrein Waalsdorperlaan.
K o r f b a l : eerste klasse: H.S.V.—Ons
Eibernest, terrein van Tuylstraat;
Achilles—H.K.V., terrein Stokroos
plein.
H a n d b a l : districtsklasse: Olympia—
Donar, terrein Stokroosplein; H.V.'36
—D.W.S., terrein idem; A.H.C.'28—
Rotterdam, terrein idem.
P a a r d e n : rennen en draverijen op
Duindigt,
terrein Waaidorperlaan,
Wassenaar.
Gymnastiek:
kampioenschappen
van Den Haag voor dames en heeren,
gymnastiekzaal Schóól Teylerstraat.
Worstelen:
kampioenschap van
Den Haag, gebouw „Amicitia", West
einde.

Hoofdverkeerswegen
aangewezen
De nieuwe verkeersregeling.

BETER LAAT DAN NOOIT

Distributienieuws

De burgemeester van 's-Gravenhage heeft
overwogen dat het taalkundig juister is, den
naam van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf
te wijzigen in ,,Gemeentèlijk ElectriciteitsBedrijf", Voortaan zal dit bedrijf dus zoo
heeten.

Uitreiking melk- en textielkaarten voor kinderen.
Ingaande morgen, 1 December, tot en met Don
derdag 4 December zullen in de groote zaal van
den Dierentuin voor inwoners van Den Haag
distributiebescheiden worden uitgereikt ten be
hoeve van houders(sters) van een distributiestamkaart voor zoover hun namen in het bevol
kingsregister dezer gemeente zijn opgenomen. Zij
zullen slechts worden meegegeven aan hen die den
leeftyd van 18 jaar hebben bereikt.
Rijksduitschers moeten zich vervoegen Sophialaan la, alhier.
M e l k k a a r t e n . Hiervoor komen in aanmer
king kinderen, die zijn geboren op 2 Januari 1938
of later, twee kaarten D N.
Kinderen, die zijn geboren op 2 Januari 192* of
later, doch vóór 2 Januari 1938, een kaart D N.
Het vakje IJ 3 van de distributiestamkaart van
belanghebbende zal voor deze verstrekking wor
den afgekruist.
Ten aanzien van het beschikbaar stellen van
melkkaarten ten behoeve van hen, die wegens
het omgaan met giftige stoffen recht op
deze kaarten kunnen doen gelden, zijn nadere
mededeelingen in de dagbladen opgenomen.
T e x t i e l k a a r t e n . Hiervoor komen in aan
merking kinderen, die zijn geboren op 2 Juli 1941
of later, een kaart D F met 150 punten.
' Kinderen, die zijn geboren op 2 Januari 1939 of
later, doch vóór 2 Juli 1941, een kaart D E met
120 punten.
Kinderen, die zijn geboren op 2 November 1938
of later, doch vóór 2 Januari 1939, een kaart DC
(Jongens) of e e n kaart (meisjes) met 120 punten.
Het vakje W 7 van de distributiestamkaart van
belanghebbende zal voor deze verstrekking wor
den afgekruist.
Men moet zich morgen aanmelden als volgt:
van 10—12 uur: A en Ba t/m Bease.
van 12—14 uur: Besselaar t/m Brookman.
van 14—17 uur: Brooks t/m einde B, C, D, B, en
Fa t/m Farstner.
Op Dinsdag 2 December:
van 10—12 uur: Farwick t/m einde F, G en Ha
t/m v. d. Harst, M,
van 12—14 uur: v. d. Harst, N, t/m Heijmans.
van 14—17 uur: Hijnberg t/m einde H, I, J en Ka
t/m v. d. Kruk.
Op Woensdag 3 December:
van 10—12 uur: Krul t/m einde K, L en Ma t/m
Marijnisse.
van 12—14 uur: Marijnlssen t/m einde M, N en
Oa t/m Oltmans.
van 14—17 uur: Olvers t/m einde O, P, Q en Ra
t/m van Rijsse.
Op Donderdag 4 December:
van 10—12 uur: van Rijssel t/m einde R en Sa
t/m Stekhuizen.
van 12—14 uur: Stel t/m einde S, T, U en Va
t/m Verhoeven.
van 14—17 uur: Verhofstadt t/m einde V, W, X,
Y en Z.
Voor de inwoners van de voormalige gemeente
Loosduinen zijn de kaarten verkrijigbaar
Haagweg 38 aldaar.
Op morgen: A t/m F.
Dinsdag 2 December: G t/m K.
Woensdag 3 December: L t/m Scho.
Donderdag 4 December: Schr t/m 2.
Het lokaal is hier geopend van 10—17 uur,

Zooals men weet, wordt met 9 December a.s.
de nieuwe verkeersregeling ingevoerd.
In een persconferentie heeft de heer P. P.
Paul, hoofdinspecteur van politie, chef van het
DERDE COLLECTE WINTERHULP
verkeerswezen te 's-Gravenhage, dienaangaan
de verschillende mededeelingen gedaan.
Geeft
u op als
collectant
!
Daar binnenkort van wege het verbond van
vereenigingen voor veilig verkeer een brochure
over de nieuwe verkeersregeling huis aan huis
De derde lijstencollecte van Winterhulpzal worden verspreid, heeft het thans geen nut, Nederland zal worden gehouden op Donderdag
over het meer algemeene karakter er van uit t/m Zaterdag 4, 5 en 6 December a.s.
De stedelijk directeur voor 's-Gravenhage
te weiden.
Bepalen we ons dus tot de vermelding van doet langs dezen weg wederom een ernstig be
het feit, dat er in Den Haag reeds e?nige hoofd roep op de Haagsche burgerij zich op te geven
als collectant voor deze collecte. Wij de lijsten
verkeerswegen zijn aangewezen, en wel:
collecte slagen, dan is daarvoor een groot
1. de Benoordenhoutsche weg, van Josef aantal collectanten noodig. Geeft u daarom in
Israëlsiaan tot Filmstad, en aansluitend bij den grooten getale en zoo spoedig mogelijk op. De
Rijksvoorrangsweg naar Leiden;
aanmelding kan schriftelijk geschieden aan het
2. de Laan van Nieuw Oost Indië en de Van stedelijk bureau, Prinsestraat 57 onder ver
Alkemadelaan tot Scheveningen (Zwalsche melding van: le. naam en voorletters; 2e.
Weg); deze sluiten aan bij den hoofdverkeers adres; 3e. datum en jaar van geboorte; 4e.
weg naar Utrecht;
voor welke(n) dag(en) of gedeelte(n) van
3. de Rijswijksche Weg tot het Rijswijksche dag (en) men zich beschikbaar stelt.
Telefonische aanmeldingen kunnen geschie
Plein, aansluitend bij den Rijksvoorrangsweg
den onder no. 11.32.97. Persoonlijke aanmeldin
naar Rotterdam;
gen iederen werkdag van 9—12 en van 2—5
4. een klein gedeelte van den Nieuwen Weg uur behalve 's Zaterdagsmiddags. De inschrij
ln Loosduinen, in de richting Naaldwijk aan ving sluit definitief op Zaterdag 29 November
sluitend bij den Rijksvoorrangsweg naar Hoek des n.m. 1 uur.
GEEN BONNEN MAAR PAPIER van Holland.
In verband met een grondige voorbereiding
Voor allerlei bijzonderheden, bv. dat het mee wachte men niet tot den laatsten dag.
Distributie-zondaar bedrogen.
voeren van een fiets aan de hand, wordt gelijk
gesteld met het berijden van een fiets; dat
Een Haagsche mijnheer kwam In kennis voetgangers eveneens als een element in het
met een 32-jarigen los-werkman die er een algemeene verkeer worden beschouwd; dat kin
BENOEMINGEN
vriend op nahield, een 31-jarigen grondwerker, deren niet meer op een rijbaan allerlei spelle
De Burgemeester heeft benoemd: tot tijdelijk
bij wlen de Hagenaar terecht zou kunnen voor tjes mogen beoefenen en dat ze daar niet meer
het koopen van vetbonnen. Hij zou er 250 gebruik mogen maken van autopeds of rol leeraar in wis- en natuurkunde aan de H.B.
scholen
met 5-j. c. den heer P. M. Stofberg, als
kunnen krijgen voor ƒ 1 per stuk. Een af schaatsen, het springen op of van rijdende
werkzaam;
spraak voor een ontmoeting ergens in de stad trams, enz., op zichzelf kleinigheden misschien, zoodanig
tot leeraar in de Hoogduitsche taal en handels
werd gemaakt. En men vond elkaar daar. maar alle schakels in het keten van het ver. correspondentie aan de gem. handelsavondscholen
't Zaakje werd aldus bedisseld, dat de Hage keerswezen, zij verwezen naar bovenbedoelde, den heer J. van Etten, als zoodanig tijdelijk
naar ƒ 100 „handgeld" zou geven, dan een eerstdaags verschijnende brochure.
werkzaam;
aan de H.B. scholen met 5-j.c. tot tijdelijk
enveloppe met bonnen zou ontvangen en thuis
leeraar in wiskunde den heer E. E. F. Zweers,
gaan kijken of 't niet inderdaad in orde was,
als zoodanig werkzaam, Nederlandsche taal en
om daarna met ƒ 150 terug te komen. Maar
letterkunde den heer C. Oskam, als zoodanig
thuis zag de niet bepaald sluwe Hagenaar, dat
ER LAG EEN FIETSFRAME...
werkzaam, Engelsche taal en letterkunde den
men hem waardeloos krantenpapier in handen
heer W. Eikelenboom, als zoodanig werkzaam,
had gespeeld.
Even na middernacht werden gisteren twee staatshuishoudkunde en staatsinrichting den heer
Los werkman en grondwerker zitten nu surveilieerende agenten van politie gewaar J. van Zwijndregt, als zoodanig werkzaam;
tot tijdelijk leeraar in de wijsgeerige propaeachter tralies.
schuwd door bewoners van de Sirtemastraat,
aan het lyceum Stokroosplein den heer
dat daar een frame van een fiets op straat deuse
N. J. Pabon, als zoodanig werkzaam;
was
geworpen.
Het
onderzoek
leidde
naar
een
HAAGSCHE
NIEUWSSNIPPERS
tot leeraar ln de geschiedenis en de staats
woning in die straat, waar de bewoners nog inrichting aan de H.B. scholen met 5-J. c. den
op waren. Een 18-jarig jongmensch, zich noe heer J. F. J. Saetjs, tijdelijk als zoodanig werk
Jassen. — In de Residentie maken jassen- mende koopman, was er bezig, een rijwiel te zaam.
dieveai de café's onveilig. Een heer, die in een demonteeren. Een ander, ongeschonden rijwiel
restaurant vertoefd had miste bij zijn vertrek stond er bij. Dit alles is ln beslag en de jonge
zijn winterjas.
man in hechtenis genomen.
HET JOODSCHE LYCEUM
Van diefstal, deze fietsen betreffende, is nog
Alcohol. — Een houder van een verlofzaak geen aangifte binnengekomen. Het gaat — wat (ie
De burgemeester van 's-Gravenhage heeft
verkocht sterken drank. Vijf flesschen elixir, gedemonteerde fiets betreft — om een heeren
VITAMINE D-TABLETTEN
twee flesschen jenever, twee flesschen brande rijwiel, merk Gazelle, framenummer 320846, zwart dd. 17 October 1.1. besloten tot stichting van
wijn en een hoeveelheid punch heeft de waak gelakt, goud gebiesd, zwart celluloid stuur en een lyceum, uitsluitend bestemd voor Joodsche
handvatten zadelmerk Lepper, zwart zeildoeken leerlingen. Krachtens de desbetreffende ver
Morgen zullen de eerste tabletten worden uit
zame politie bij hem in beslag genomen.
jasbeschermer, banden Kestein, dynamo Rotodjo, ordening zou het college van curatoren van gereikt op vertoon van de per post toegezonden
vrijwiel met torpedorem: vermoedelijk is de fiets de gemeentelijke lycea met het toezicht op Vitamine-D stamkaart en de distributiestamkaart
Sibbe. — Leden van het Nederlandsch Ver gestolen
in de omgeving van de Waldeck Pyr- deze school moeten worden belast. Evenwel van het kind. De verstrekking zal slechts plaats
bond voor Sibbekunde hebben Zaterdagmiddag montkade.
zullen uiteindelijk de Joodsche scholen onder vinden, indien beide kaarten worden aangeboden
de tentoonstelling „Eeuwig levende teekens"
De ongeschonden fiets is ongemerkt, zwart ge het bestuur staan en onderhouden worden door een persoon, die den leeftijd van 15 jaar
bezocht. Vooral de sibbeteekens en huismerken lakt met roode biezen, zadelmerk Easy, aluminiheeft bereikt.
De tabletten zijn voor een tijdvak van 6 weken
trokken de aandacht van de bezoekers. De heer umkleurig stuur, voorband Vredestein, achterband door den in te stellen Joodschen raad en zullen
deze
scholen
—
ook
al
heeft
tijdelijk
de
geldig.
Pama, radiospreker van het Verbond, heeft Simson.
financiering
plaats
uit
de
openbare
kassen
—
De lokalen,, waar men de tabletten van 10 tot
Wie inlichtingen kan geven, melde zich ten
het woord gevoerd.
spoedigste aan het bureau Laan Copes van Cat- als ongesubsidieerde bijzondere inrichtingen 4 uur kan verkrijgen zijn: Wilhelminastraat 5,
Loosduinen.
Aronskelkweg 1; Leijweg 1; Acacia
tenburg
37.
van onderwijs en niet als gemeentelijke In
Afscheid. — In de rolzaal op het Binnenhof
straat 182; De Réaumurstraat 43; Escamplaan
richtingen moeten worden
beschouwd.
Daarom
heeft het staatsbedrijf der P.T.T. officieel af
f
heeft de burgemees er bepaald dat de ver 65; Colensostraat 6; Waldeck-Pyrmontkade 4;
scheid genomen van den hoofdinspecteur der
ordening
op
het
college
van curatoren der Prinsegracht 71; Ferdinand • Bolstraat 16; Hoefposterijen, den heer A. P.F. Duynstee, een zeer
MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS
kade 101; Rosseelsstraat 100; Linnaeusstraat 6;
gemeentelijke
lycea
te
's-Gravenhage
niet van Louise
markante figuur In de postale wereld, die na
Henrlëttestraat 27; Curagaostraat 19; Van
toepassing
is
op
het
lyceum
Fisherstraat
135.
Nijenrodestraat 16; Doornikschestraat-28; Nieuwe
Het programma in het Museum voor het Onder
46 Jaar den dienst met pensioen gaat ver
Laantjes
8; Doornstraat 170 en Doggersbankwijs is als volgt:
laten.
De burgemeester van 's-Gravenhage heeft straat 5.
Zondag 30 November: 14.30 uur rondgang voor
Levenswerk. — Het levenswerk van den jongeren door de afdeeling Natuurkunde; inleiding besloten, te rekenen van 1 October 1941, te
met lichtbeelden over „De Kolenmfyn"; 14.30 uur huren van mevr. de wed. D. S. van- Zuidenheer Duynstee werd bij zijn afscheid door ir. rondgang
voor volwassenen door de afdeeljng
AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN
Darrime, directeur-generaal van P.T.T.. ge Dierkunde; inleiding met lichtbeelden over „Oer Bosman, voor het daarin huisvesten van een
school voor voorbereidend onderwijs voor
schetst als: uitvoering van de organisatie van dieren".
Op 23 November 11. werd op den hoek van
den postdienst, behuizing en verbetering tech
Woensdag 3 December: 14.30 uur algemeene joodsche leerlingen, de eerste verdieping van
Haringkade en Pausierstraat een 60-jarige
nische hulpmiddelen, beschrijving der postale rondgang door de afdeelintg Vissollen; inleiding het perceel Van Imhoffstraat 50, tegen ƒ 50 gepensionneerde
brigadier van politie aangere
per maand.
met lichtbeelden over „Diepzeevisschen".
historie.
den door een motorwagen van lijn 14. De man
werd met schedelbasisfractuur in het zieken
huis aan den Zuidwal opgenomen. Daar is hij
thans aan de gevolgen der aanrijding over
SCHOUWBURGEN
Plaisier en van Georg Lampe, t/m. 5 Dec.*);
leden.
Oude en nieuwe werken van Piet Wiegman.

Uitgaan in Den Haag
en Rotterdam
Zondag 30 November.
's-GRAVENHAGE.

CONCERTEN.
Nelly Salzwedel, m.m.v. Marinus
Flipse. 2.30 uur.
Geb V. K. en W.: Volksconcert o.l.v. Frits Schuur
man, sol.: Annie Hermes, 2 30 uur.
Corso: Zeemansvrouwen, 1.30, 4.30 en 7.30 uur.
Excelsior: Revue „Hou Je goed". 7.— uur.
Scala: Variété, 2.—, 5.— en 7 30 uur.
Stadsschouwburg: Operatie geslaagd, 2.— uur; De
4 compagnons, 7.15 uur.
Diligentia:

BIOSCOPEN.
Apollo: Luchteskader Lützow, 1. 3, 5, 7 en 9 uur
(14 j.).
Asta: De jaren gingen voorbij.... doorl. v. 1.30 uur
(14 j ).
Capitot: Kleeren maken den mam, doorl, v. 2.—
uur, besl. 7.30 uur (alle leeft*).
City:
De wonderen der natuur. 2.— uur (alle
leeft.), Antiy ->n Anny, doorl. v. 2.— uur (alle
leeft.).
Metropole: Gescheiden op stap, doorl. v 2.— uur
(18 J.)
Odeon: Schoonpapa knapt het op, doorl. v. 2.— uur
(18 j.).

Olympia:
Passage:

Prima donna. 2.15 en 7.45 uur (18 j.).
Fraulein Doktor, doorl. v. 2.— uur (alle

leeft.).
Rex: Het model doorl. van 12.— uur (alle leeft.)
Rembrandt: De kleeren maken den mail, doorl. v.
2 — uur, besl. 7 45 uur (alle leeft.).
Seinpost: Mirandolina, 2.15 en 7.30 uur (14 j).
Studio: Het mysterie der schepping, 12 — uur (14
i-); La Habanera, doorl. v. 2.— uur (14 j.).
West-End:
De eeuwige Jood. doorl. v. 2— uur,
besl. 7.45 uur (18 J ).
i
TENTOONSTELLINGEN.
Gemeente Museum: werken van Dirk Schafer, tot
27 Lee.
Hoofdgebouw A. N. W. B.: Nederland in Boek en

Literatuur en Lectuur over Nederland. Dag. v.
10—17 u.. Zuud. v 14—18 uur.
Kunsthandel „Oud Holland":
Oude en moderne
kunst, tot nader bericht. *)
Kunsthandel M. Liernur:
Beeldhouwwerken en
schetsboekbladen. door
Titus
Leeser, tot
13 Dec •)
Kunsthandel Nieuwenhuizen Segaar; Hedendaagsche Kunst, tot nader bericht *)
Kunstzaal „Astrid": Werken van Fred. Brouwer,
G, A.. Smith en F. van Noppen, tot 6 Dec.
Kunstzaal „Kunst van onzen tijd": Werken van
mej. A. Plaisier en Georg Lampe, tot 5 Dec.
Kunstzaal Plaats: Schilde,rstukken van mej. A.

Maurltshuis: Hedendaagsche Duitsche literatuur,
t/m. 30 Nov.
ROTTERDAM.
CONCERTEN.

Zondagmiddagconcert m.m.v.
Ltly van Spengen. piano en Piet Böhm, zang.
3.— uur.
Foyer Beursgebouw:
Collegium Musicum, sol.:
Jaap Emner, viool. 3.30 uur.
Diergaarde „Blijdorp", Riviera-Hal: Optreden van
het Indische gezelschap „Insulinde", 3.— uur.
Museum Boymans:

JOURNAAL-THEATERS.
Actualiteiten-Theater. Doorl. voor
stelling van 11.30 tot 23 uur.

Cineac N.R.C.:

BIOSCOPEN.
Arena: Pour ie mérite. Doorl. van 2— uur af.
Capltol: Een schoonzoon te veel. Doorl. van 2.—
uur tot 10.45 uur
Colosseum:
Een man wordt ontvoerd. 1.—, 3.15.
5.30 en 8.— uur.
Harmonie: Hij ert zijn typiste. 1.—, 3.15, 5.30 en
8.— uur,
Luxor: Der liebe Augustin, 2.—, 4.—, 6.— en
8.— uur.
Prihses: De eeuwige Jood. 1.—, 3.15, 5.30 en 8.— u.
Victoria: Meisjes van de H.B.S. Docwl. v, 1 tot
10 u.
TENTOONSTELLINGEN.
Nederland bouwt in baksteen;
Rotterd. Kunstenaars, Opbouw voor Rotterdam,
tot nadei bericht.
Museum van Land- en Volkenkunde en Maritiem
Museum: Aanwinsten Chineesche, Japansche" en
Indische kunst binnenvaartschepen.
De kleine Comedie: Werken van J. W. Verwey.
T v <1 Berg en L. W. Zweerman, tot nader
bericht.
Kunsthandel Gebr. Koch: Nieuwe werken van
Adolts tot 31 Dec.*)
Kunsthandel „De Protector": Werken door Chris
Soer. tot 9 Dec.
Kunsthandel Unger: schilderijen door Herman
Mees tot 20 Dec. *)
Kunsthandel L. van Zanten: Schilderijen en aqua
rellen van mej. Lizzy Ansingh, prof. J. H. Jurres. Dirk Wiggers en vele anderen.

Corso: Zeemansvrouwen, 2.— en 130 uur.
Stadsschouwburg: Het Avontuur, 7.30 uur.
Scala: Hij, zij en de kouseband, 7.30 uur.

DIVERSEN
De jaargetijden hier en in de
poolstreken, 3.45 en 730 uur.

Zeiss-Planetarlum:

BIOSCOPEN.
Apollo: Luchteskader Lützow, 1, S, 5, 7 en 9 uur

(14 j.).
De jaren gingen voorbij..., doorl. v. 2.30 u.
(14 j.).
^
City: Anny en Anny, 2.15 en 7.30 u. (Alle leeft.)
Capitol: Kleeren maken den man, 7.45 u. (alle
leeft.).
Metropole: Gescheiden op stap, 2.— en 7.30 uur
Asta:

(18 j.).

ROTTERDAM
VEERTIG JAAR GROENE KRUIS
Strijd voor de kinderhygiëne
nog niet volstreden.
In het beursgebouw te Rotterdam heeft
de Zuidlhollandsohe Vereeniging „Het Groene
Kruis" haar 45ste algemeene vergade
ring gehouden. De vergadering werd geopend
door den voorzitter, den heer D. Zijp, die aan
het veertigjarig bestaan der vereeniging her
innerde. Op 9 April j.1. was het veertig jaar
geleden, dat te Langeruigeweide de vereeni
ging werd opgericht. Op de eerste algemeene
vergadering telde de vereeniging 14 afdeelin
gen met 2000 leden. Dr. W. Mees is voorzitter
geweest van 1905 tot 1918; bij zijn aftreden
telde de vereeniging 108 afdeelingen. Thans
heeft de vereeniging 154 afdeelingen met
93.041 leden-gezinnen. Wegens periodieke
aftreding van de heeren dr. M. D. Horst en dr.
Joh. v. d. Spek werden gekozen dr. S. A. v. d.
Perk te Rotterdam en de arts A. v. d. Bijl te
Oude Wetering.
In het verslag van de commissie voor de
kinderhygiëne wordt medegedeeld, dat in de
gemeenten, waar consultatiebureaux zijn ge
vestigd, de sterfte in het eerste levensjaar
2.14 per 100 levendgeborenen bedraagt, een
cijfer, dat ook geboekt is door de consultatie
bureaux van den Zuid-Hollandschen Bond van
het Wit-Gele Kruis. Van alle levendgeborenen
hebben 52,4 pCt. het consultatiebureau voor
zuigelingen bezocht, welk percentage niet be
vredigend wordt geacht. De zuigelingensterfte
in Zuid-Holland in 1940 wordt nader geïllus
treerd door een tabel, waaruit blijkt, dat de
gemiddelde sterfte voor de geheeie provincie
2.98, voor het beschermde gedeelte der pro
vincie 2.57 pCt. en voor het onbeschermde
gedeelte 6.06 per 100 levend-geborenen be
draagt.
De commissie voor de bestrijding van ge
slachtsziekten constateert in haar verslag een
uitbreiding van het geslachtsziekten-euvel.
DIEFSTAL UIT HET PUIN

De politie heeft twee mannen gearresteerd
die ijzer hebben gestolen uit de puinhoopen
der binnenstad.

Distributienieuws
Rotterdam.
M e l k voor arbeiders, die werkzaamheden ver
richten, waarbij zij aan gevaar voor vergiftiging
zijn blootgesteld. De directeur van den distri
butiekring Rotterdam maakt bekend, dat, daar
alle R-kaarten voor melk komen te vervallen,
opnieuw formulieren , ter verkrijging van extra
melk moeten worden ingediend.
De melkkaarten moeten door den werkgever of
bedrijfsleider collectief worden aangevraagd.
Hiertoe dienen tusschen 2 en 6 December 1941 de
formulieren MD 107 aan de volgende kantoren
te worden afgehaald: Ketenstraat 22, Meidoorn
straat 49, Maurltsstraat 68, Van Lennepstraat
13', Hennewierstraat 15, Heidestraat 5, Oranjeboomstraat 330.
De door den werkgever of bedrijfsleider vol
ledig en naar waarheid ingevulde en onderteekende formulieren moeten, bij verzending per
post voldoende gefrankeerd, worden ingezonden
aan het kantoor, Baan 163, voor den rechter
Maasoever of aan het kantoor, Afrikaanderplein
3, voor den linker Maasoever.
Alleen zij, die zelfstandig een beroep of bedrijf
uitoefenen, kunnen voor zich zelf een formulier
invullen.
De formulieren dienen vóór 8 December 1941
te zijn ingeleverd.
Bovenstaande regeling geldt ook voor de on
langs geannexeerde gemeenten met dién ver
stande. dat de formulieren MD 107 moeten wor
den afgehaald en ingeleverd bij de plaatselijke
distributiekantoren, tw.: Överschie, Dorpsstraat
102; Hillegersberg/Schièbroek, Ringdijk 50; IJsselmonde, Koninginneweg 5.

GYMNASTIEKKAMPIOENSCHAPPEN

Vandaag organiseert de Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken personeele wedstrijden
o.a. om het kampioenschap van den Kring Den
Haag, voor turners en turnsters. Deze wed
strijden vangen vanmiddag om een uur aan in
de gymnastiekzaal van de school ln de Teyler
straat.
Verwerkt zullen worden kampioenschappen
voor dames en heeren en wedstrijden voor min
der geoefenden. Voor de eerste categorie be
staat de wedstrijd uit zes onderdeelen; alle
oefeningen naar keuze van de deelnemers
(sters). Voor de laatste categorie bestaat hij
uit vier onderdeelen, waarvan de oefenstuf is
voorgeschreven.

„BEIID/O H E r
HEEFT MA CEM0BFRN/5EERD EN LATEN
STOOM EN BIJ.'

Odeon: Schoonpapa knapt het op, 2.15 en 7.30 uur
(18 j.).

Prima donna. 2.15 en 7.45 uur (18 J ).
Fraulein Doktor, doorl. v. 2 u. (alle
leeft.).
Rex: Het model, doorl van 10 uur (alle leeft ).
Rembrandt: De kleeren maken den man, 2.— en
7.45 uur (alle leeft.).
Seinpost: Mirardolina, 2.15 en 7.30 uur (14 j.).
Studio: La Habanera, 2.30, 4.30, 7— en 9.— uur
(14 ]).
West-End: De eeuwige Jood, 2.15 en 7.45 uur
Olympia:
Passage:

WIE ZAG DEZE AANRIJDING?
Op 27 November 1.1., des avonds kwart voor
acht, is op den Benoordenhoutschen weg voor per
ceel no. 64 een voetganger door een tram aange
reden. De man was dadelijk dood. De commissaris
van politie van den justitieelen dienst C verzoekt
getuigen, inlichtingen te komen geven ten poldtiebureele Laan Copes van Cattenburg no. 15.

W. DE W4AX,
VOOR

f.2.40

w. DC waal
Schenkstraat 175-179
Den Haag

Tel. 77.20.06*

(18 1-).

ROTTERDAM.

Museum Boymans:

CONCERTEN.
Arena Theater:

„Die verkaufte Braut", 7.30 u.

JOURNAAL-THEATERS.
Cineac N.R.C.: Actualiteiten-Theater. Doorl. voor
stelling van 9.30 tot 23 uur.
BIOSCOPEN.

Pour le mérite. Dag 2.—, 4.30 en 7.— uur.
Zondag doorl. van 2 uur af.
Capitol: Een schoonzoon te veel. Doorl. van 1.30
uur tot 9.45 uur. Zondag doorl. van 2 uur tot
10 45 uur.
Colosseum: Een man wordt ontvoerd. Dag. 2.— en
7 30 u Vrijd. ne Zaterdag 7.30 u. Zondag 1.—.
3.15. 5 30 en 8.— uur
*) Zondags gesloten.
Harmonie: H(j en zijn typiste. Dag. 2— en 7.30
uur Vrijdag 7 30 u. Zaterdag 4.— en 7.30 uur.
Zondag 1.—. 3.15. 5.30 en 8— uur.
Maandag 1 December.
Luxor: Der Liebe Augustin. Dag. 2.30, 5 en 7.30
uur Zondag 2.—, 4 —. 6 — en 8.— uur.
S-GRAVENHAGE.
Prinses: De eeuwige Jood Dag. 2.—, 3.15 en 7.30
uur
Zondag 1.—. 3 15 5.30 en 8.— uur.
CONCERTEN.
Victoria: Meisjes van de HBS Dag. 2.— tot 4.15
uur en 7 30 tot 10 uur. Zondag van 1 tot 10 u.
Diligentia: Titl Fermin, m m.v. Hans Goemans,
doorl.
piano, 7.30 uur.
Arena:

Het is inderdaad een groote zorg wat voor een
ST. NICOLAAS-CADEAU zal ik geven!
Kom eens kijken in onze

MEUBELMAGAZIJNEN
ZEESTRAAT 66A en B
(recht tegenover Plein 1813) DEN HAAG.

Eet-, Salon-, Slaap- en Heerenkamerameublementen in alle model
len en prima houtsoorten. Aparte dressoirs, theemeubels, klooster-,
ridder- en clubtafels, Gothische en old finish boekenkasten en
bureaux, Kaarsenkronen, Groote sorteering dames- en heerenfau
teuils. Pracht Toog- en kussenkasten, wortelnoten damesbureauxcommodes, theemeubels, salonkasten en chique schemerlampen,
parfumbranders, Electrische pendules. Uit deftige inboedels, fraaie
schilderkunst, waarbij van Meesters, Renaissance schouw, garderobekasten, Crème lacqué 1-pers. en lits-jumeaux slaapkamerameuble
menten, als nieuw voqjr zeer lage pryzen. Mahonie Eet- en Zitkamers
en eenige ryke old finish Eetkamers.
Dagelijks te zien van 9—5 uur, Tel. 111346 na 6 uur 557041.
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DERDE BLAD

Met Duitschland naar een nieuw Europa
Voorgeschiedenis van den oorlog - Met blindheid geslagen Macht van het bolsjewisme gebroken - Churchill conspireerde
met Roosevelt ~ Hoe Stalin ontgoocheld werd - Albions
laatste hoop vernietigd
ENGELAND UITGESCHAKELD
DOOR CONTINENT
3 September 1939, doch in werkelijkheid
gunden de machthebbers van het toen nog
de wereld bebeerschende Engeland, die
bijzonder pleizier hadden in de rol van
gouvernante van Europa, aam Duitschland niet de plaats, weJke aan een groot
volk in Europa toekwam of welke daar
aan ook maar een eenigszins zorgenvrij
bestaan had gewaarborgd.
Men vraagt zich af: waarom?

VON RIBBENTROPS
REDE

M

IJNE heeren, mijne partijgenooten! Ik
dank U, dat gij zijt verschenen op deze
bijeenkomst, die er toe dient om de in
Berlijn aanwezige leden van de rijksregeering,
van staat, partij en weermacht, de vertegen
woordigers van kupsten en wetenschappen, de
Industrie en mannen uit alle gebieden van het
Duitsche leven in de gelegenheid te stellen
kennis te maken met onze zeer welkome,
buitenlandsche gasten.
Ik begroet ook in het bijzonder in ons mid
den de binnen- en buitenlandsche vertegen
woordigers van de pers en van de radio.
Mijne heeren, wij hebben de eer de ministers
van buitenlandsche zaken van de meeste
Europeesche staten alsmede vertegenwoordi
gers van met ons bevriende staten van het
Verre Oosten thans in de hoofdstad van het
Rijk te zien, nl. de vertegenwoordigers van
Italië,
Japan,
Hongarije,
Mandsjoekwo,
Spanje, Roemenië, van Slowakije, Kroatië,
Finland en Denemarken.
Met de vertegenwoordigers van deze staten,
die de ordening beoogen, waarbij ook nog
China gekomen is, hebben wij gisteren een
heilig pact tegen de Komintern bevestigd, dat
den wil van hun volken tot uitdrukking
brengt om tot de definitieve bevrijding van
het communisme samen te werken en daarbij
niet eerder te rusten tot ook het laatste symp
toom van deze vreeseltjkste geestesziekte der
menschheid verdwenen is.

Rijksminister von Ribbentrop.

(Archief Hbld.)

Nogmaals zij hier ter gelegenheid van deze
bijzondere gebeurtenis onze vreugde en vol
doening er over uitgedrukt, dat een nieuwe
mijlpaal werd bereikt op den weg tot aaneen
sluiting en vorming van het nieuwe Europa
en tot het grondvesten van een meer recht
vaardige orde ook in de overige wereld.
Mijne heeren, ik zou van deze gelegenheid
gebruik willen maken om U een kort over
zicht te geven van het ontstaan en het ver
loop van den oorlog benevens over de opvat
ting van de Duitsche regeering over de
huidige situatie op het gebied der buiten
landsche politiek. Door het heldendom van de
duitsche weermacht en de verbonden troepen
van Italië, Roemenië, Hongarije en Slowakije,
van het dappere volk in het Noorden en de
vrijwiliigerscontingenten uit Spanje, Frank
rijk,
Kroatië,
Denemarken,
Noorwegen,
Nederland en België is de staatkundige macht
Van het communisme gebroken en zal deze
zich — naar het woord van den Führer —
nooit meer verheffen.
Twee groote mannen, de Führer van
•Duitschland en de Duce van Italië, hebben het
f^st meer dan twintig jaar geleden het
olsjewistische gevaar geconstateerd, den
riW aangebonden tegen deze laatste uiting
n verval in de opvattingen en zeden van
van Stervend tijdperk, en hun gezonde volken
^en opdoemenden afgrond teruggesleurd,
denU
behoort thans reeds tot de geschieen ri
beide leiders door hun voorbeeld
fasci6 'eer van het nationaalsocialisme en het
bestaSrne de eigenlijke voorwaarden voor het
Van hun volken geschapen hadden,
ook „
zij by hun tweeden stap, nl. het
aar bu>ten beveiligen van de toekomst
hu
Vila ?r volkeren, een bijna onoverkomelijke
P van de buitenwereld. De westeliiko !r
ocrat!,eël' die geleid werden door een
naa
ar ,verhouding kleine laag uitbuiters van
_ - ®f£en volk, en die verstard waren in de
ni« ls..ls che denkwijze der bezitters, en gewend
hpt L!I?ren aan de uitbuitingsparagrafen van
was darfepf /an, Versailles, dat niet anders
"Hpr-rior»daad van waanzin, wilden van een
liikste
f' ook van de allemoodzakewe e"- Van den beginne af aan
tegen iedere verstandige poging van
^
den Führer of den Duce gekant om^I het
Duitsche en het Italiaanséhe volk, die beide
dL* ver'ede? bÖ de verdeeling der goederen
maal aarc'e 'e kort waren gekomen, zelfs
hpi- ^
fundament van het leven, namelijk
agelyksche brood, te verzekeren.
erütvÜrM heeren, het is thans vrijwel onbeDult 2
®nodand dezen oorlog tegen
D u i t * " * 1 °P touw heeft gezet, omdat
stprrf-1an<^ door "liddel van een vrije volksriiw
^'tsche stad Dantzig in bet
We SVe,rband terug wilde hebben en een auto£ wil<je aanleggen door den Corridor.

Waarom Engeland den oorlog
wilde.
Dat was weliswaar slechts de voorge
wende aanleiding' voor de Engelsche oor
logsverklaring aan Duitscbland van

Het antwoord kan slechts luiden: Uit de
reinste machtsaanmatiging van Groot-Brittannië, dat zelf met 45 millioen Engelschen
een derde van de aarde beheerscht, en daar
tegenover aain het Duitsche volk met meer dan
80 millioen zielen niet zijn noodzakelijke, waar
lijk allerbescheidenste, levensruimte gunde. En
uit bezorgdheid van zijn regeerders voor de
Duitsche flinkheid en voor het sociale voor
beeld van een weer sterker geworden Duitschland, geloofden dezen, die toen de regeering in
handen hadden, dat zij slechts door Duitschland opnieuw te onderdrukken hun onrecht
vaardige heersc'hersaanspraken konden bevei
ligen, in plaats van dat zij de Duitsche gelijk
gerechtigdheid weer Invoerden en op basis van
pariteit der beide volken een vergelijk voor de
wederzijdsche belangen trachtten te vinden, en
daarbij nog verder gaande een nuttige belan
gengemeenschap t.o.v- de overige wereld te
grondvesten.

T

EGENOVER dit alles heeft de Führer
tegenover Engeland een grootmoedige en
lankmoedige politiek gevoerd, die in vergelij
king met het onrecht, dat het Duitsche volk in
het verleden door Engeland was aangedaan,
wel als voorbeeld mag gelden, en die daardoor
begrijpelijk wordt, dat de Führer die zich con
sequent aan zijn toenmalig besluit hield, alles
in het werk wilde stellen om te pogen met
Engeland tot een schikking te komen, die voor
beide landen nut zou afwerpen en voordeelig
zou zijn. Wanneer men zich de voordeelen voor
Engeland van deze politiek van den Führer
voor oogen stelt, welke niet alleen 't Engelsche
eilandenrijk zoowel territoriaal als maritiem
wilde veilig stellen, maar zelfs nog verder ging
nl. bereid was, het Engelsche imperium door
Duitsche machtsmiddelen in stand te houden,
dan zal ieder verstandig mensch zich voor zijn
hoofd slaan, hoe de Britsche staatslieden zoo
blind hebben kunnen zijn. Het werd ons ook
toen tjjdens de onderhandelingen wel reeds dui
delijk, dat beslissende voor alles Joodsche, in
vloeden in Engeland de meening waren toege
daan, dat Duitschland öf met de hem door En
geland toegedachte rol in Europa genoegen zou
nemen, dat is dus de rol vain een inferieure
natie, en het door Engeland als passend be
oordeelde levensniveau zou accepteeren — on
verschillig of deze levensstandaard te verdra
gen was of niet — öf, er zou oorlog komen.
Bij alle onderhandelingen, die - destijds ge
voerd werden, waren deze verkapte of openlijk
uitgesproken oorlogsdreigementen steeds de
laatste wijsheid van de Britsche staatslieden.
Ik 'kan hier met een gerust geweten als
kroongetuige optreden, aangezien ik in de
jaren na de overneming van de macht telkens
weer de aanbiedingen van den Führer aan En
geland overbracht en telkens weer terug kon
keeren om den Führer te melden, dat zij door
de Engelschen halsstarrig waren afgewimpeld
en dat Engeland ons wel bij de eerste de beste
gunstige gelegenheid den oorlog zou verklaren.
Die dwaze halsstarrigheid was bijna onbegrij
pelijk. Zij versterkte ons echter in ons oordeel
over de ware gevoelens van de Engelsche re
geerders tegenover Duitschland.
Wie zulke ongekend gunstige voorstellen
van de hand wijst, is tot den oorlog besloten.
Of die verschrikkelijk knappe Engelsche
propagandisten gelijk hebben, wanneer ze be
weren, dat ik, omdat ik het Engelsche wezen
niet kende en het Engelsche karakter verkeerd
beoordeelde, den Führer had medegedeeld, dat
Engeland nooit tot den oorlog zou overgaan,
dat wil ik met alle genoegen aan het oordeel
van de toekomst overlaten. Maar de toekomst
zal ook iets anders, dat van veel grooter be
lang is, uitwijzen, namelijk of die Engelsche
staatslieden toentertijd een verstandige politiek
gevoerd hebben of niet Ik voor mij geloof, dat
de beslissing daaromtrent reeds is gevallen.

Hoewel het tijdstip, aarop de Duit
sche Rijksminister van Buitenlandsche
Zaken, von Ribbentrop, in het Hotel Kaiserhof te Berlijn heeft gespt oken over
den toestand op het gebied der buiten
landsche politiek, alweer cenige dagen
achter ons ligt, is de draagwijdte van zijn
woorden zoo groot, dat de publicatie van
den volledigen tekst der rede is gerecht
vaardigd.

erkenning van de bekende Duitsche herzie
ning van Versailles en de teruggave van de
Duitsche koloniën. En nu: Engeland in een
hopeloozen strijd gewikkeld tegen de sterk
ste machtscoalitie ter wereld.

Bij het begin der vijandelijkheden vatte de
Engelschman zijn oude spelletje weer op, dat
hem in hart en nieren is aangeboren. Andere
staten, dat wil dus zeggen, het eene land na
het andere in Europa, konden voor hem
vechten.

Eerst Polen. Had Engeland aan Polen geen
garantie verleend, dan was het zonder twij
fel met Duitschland op vreedzame wijze tot
overeenstemming gekomen. Maar Engeland,
of juister mijnheer Churchill, die, zooals wij
onlangs te weten zijn gekomen, reeds toen
achter den rug van zijn eigen minister-pre
sident Chamberlain om met president Roose
velt een complot smeedde en op een conflict
aanstuurde, zette Polen tot tegenstand aan,
om zoo een aanleiding voor den oorlog met
Duitschland te hebben. Tegelijkertijd moest
Frankrijk, waarmee Duitschland ook op weg
was tot een goede oplossing te komen, door
het Engelsche gestook daartoe aangezet, er
op losslaan. Stommelingen en misdadigers,
die van Engeland afhankelijk waren, hebben
dit land daartoe gebracht.
Toen kwam Noorwegen aan de beurt, ver
volgens Nederland en België. In een paar
maanden tijds gelukte het de Duitsche weer
macht, deze landen te bezetten, en Engeland
kreeg zijn glorierijk Duinkerken. Italië echter
trad in dezen strijd der bezitters tegen de
niets-bezittenden aan de zijde van Duitsch
land.
Maar nog had Engeland er niet genoeg
van. Bezeten door de idee, dat het zich in
Europa kon vastnestelen, richtte het zijn aan
dacht op den Balkan. De As spande zich in
dezen tijd op iedere mogelijke diplomatieke
wijze in, om op den Balkan den vrede te be
waren. Tevergeefs! Engeland probeerde — In
plaats van de les van Duinkerken ter harte te
nemen — Griekenland en Joegoslavië voor
zijn belangen in te spannen. Omdat hij de
situatie juist beoordeelde en met het oog op
de door deze staten reeds lang gevoerde in
triges, hun on-neutrale handelingen tot zelfs
militairen steun tegen Italië bij zijn strijd in
de Middellandsche Zee toe, begon de Duce In
de eerste plaats den ook hier door Engeland
geprovoceerden strijd tegen Griekenland en
opende hij de militaire operaties. Toen ook
Joegoslavië uiteindelijk aan Engelands zijde
trad en Enigeland nu ook zijn hulpvolken uit
Australië én Nieuw-Zeeland openlijk inzette,
heeft de As na de intrede van het betere jaar
getijde ook dit deel van Europa in weinige
weken van de Britten bevrijd.
Zoo werden Servië, Griekenland en Kreta
het offer van deze Engelsche strategie.

Dat de president der V. S. ook bij dit nieuwe
Engelsche avontuur weer ijverig heeft medegeholpen, zij slechts terloops vermeld. Maar
verder is er ook geen land in Europa, dat
Engeland niet gepoogd heeft voor zich te
winnen of voor zich te laten strijden. Maar
een juist inzicht en een reëele beoordeeling
van den toestand hebben de verantwoordelijke
staatslieden in die landen aanleiding gegeven,
den juisten weg te kiezen en geen gehoor te
geven- aan de Engelsche garantie-aanbiedin
gen en overige influisteringen.

Beslissende fase van den
vrijheidsstrijd.

M

AAR ook het beslissende militaire echec,
dat Engeland zich in het Noorden, Wes
ten, Zuiden en Zuidoosten van Europa op den
hals had gehaald, bracht het niet tot rust.
De heele hoop van mr. Churchill en zijn tra
wanten in de Vereenigde Staten met mijnheer

DE DUITSCHE RIJKSMINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN VON RIBBENTROP tijdens het uitspreken van zijn groote rede in Hotel
Kaiserhof te Berlijn. Naast von Ribbentrop, de Slouiaaksche minister-president Tuka (links) en de Hongaarsche premier ron Bardossy (rechts),
dr. Wilhelm Frick, Rijksminister van binnenlandsche zaken en Serrano Sunet, de Spaansche minister van binnenlandsche zaken. Tegenover den
spreker zijn voorts te herkennen graaf Ciano en groot-admiraal Raeder. Geheel links: de Japansche ambassadeur Osjima en de Rijksminister van
financiën Scheve rin von Krosigk.
(Aas. Press-Recla)

Roosevelt aan het hoofd, was nu op het Oos
ten gevestigd.
Hiermede kom ik, mijne Heeren, tot
die fase van den gemeenschappelijken
vrijheidsstrijd welke, daar ben ik zeker
van, eens voorwaar beschouwd zal wor
den als voor het lot van Europa en daar
mede voor de toekomst van de heele be
schaafde wereld beslissend: den strijd
tegen de Sowjet-Unie.

Ik mag hier zeker eerst er aan herinneren,
hoe Duitschland in het jaar 1939 in de hoop
toch nog een schikking te kunnen treffen
tusschen het Duitsche en het Russische volk,
met Moskou een verdrag heeft gesloten, en
wel op basis van wederzijds niet te zullen
aanvallen en met begrenzing van beider be
langensferen. Aangezien de nationaalsocialistische en de communistische wereldbeschou
wing lijnrecht tegenover elkaar staan, was
dat destijds geen gemakkelijke stap voor den
Führer. Beslissend waren voor hem hierbij
de volgende overwegingen: In het kader van
de steeds verder gaande politiek van omsin
geling had Engeland aan de meest verschei
den landen van Europa garanties aangebo
den, onder het motief, dat deze landen door
Duitschlands expansiedrang bedreigd werden.
Verder gaven Engeland en Frankrijk zich
in dien tijd moeite om de Sowjet-Unie door
middel van het aanbieden van een' pact van
bijstand als een laatsten hoeksteen aan hun
tegen Duitschland gerichte omsingelingspolitiek toe te voegen. In het besef, dat het geluk
ken van een dergelijk plan, d.w.z. het tot stand
brengen van een coalitie van machten als
Frankrflk, Sowjet-Rusland en Engeland voor
Duitschland een ontzaglijk gevaar en evenzeer
voor heel Europa en daarmee ook vóór alles
voor de kleine nabuurlanden in het "Zuiden
en in het Noorden zou beteekenen, heeft de
Führer Moskou op de hoogte gesteld van het
onhoudbare van de aan Duitschland toege
schreven expansiewenschen.
Op het oogenblik, dat de Duitsche delegatie
te Moskou aankwam, hadden de onderhande
lingen van de Engelsche en Fransche militaire
missies met de Sowjet-regeering haar hoogte
punt bereikt. Terwijl het nu aan de Duitsche
delegatie gelukte, om van haar kant een ont
spanning in de betrekkingen met Rusland
teweeg te brengen, heeft Duitschland althans
op zijn minst bereikt, dat het onmiddellijke
binnendringen van het bolsjewisme in Europa
werd verhinderd.
Daarbij koesterde de Führer de hoop, welke
op grond van zekere verschijnselen in Rus
land, waarover vandaar bepaalde berichten
waren verkregen, gewettigd scheen, dat de
verdere uitwerking van de betere verstand
houding met Rusland de Sowjets er toe zou
brengen hun denkbeeld van een wereldrevolutie
op te geven, waardoor de Sowjet-Unie ook
overigens geleidelijk aan een vreedzame na
buur van Duitschland en ook voor de andere
aan Rusland grenzende landen van Europa
kon worden. Duitschland heeft dan ook loyaal
en geheel in overeenstemming met zijn ver
klaringen ginds den zomer van 1939 een vol
komen andere politiek ten opzichte van Rus-

Het verschil tusschen vroeger
en nu.
Want het verschil tusschen toen en nu, dat
moet zelfs den meest bekrompen Engelschman
wel duidelijk zijn.
Toen: het aanbieden van een Duitsoh bond
genootschap waardoor Engeland en zijn im
perium beveiligd zouden zijn in ruil voor de

Levensloop van Joachim
von Ribbentrop

J

OACHIM RIBBENTROP werd 30 April
1893 te Wezel geboren als zoon van een
officier. Reeds op jeugdigen leeftijd verbleef
hij in het buitenland, nl. te Grenoble en te
Londen, alsmede in Canada, waarvandaan hij
na het uitbreken van den Wereldoorlog in 1914
onder groote moeilijkheden naar Duitschland
terugkeerde. Als oorlogsvrijwilliger kwam hij
Minister von Ribbentrop tijdens de begroeting van zijn ltaliaansche collega graaf Ciano.
bij een huzarenregiment en werd in 1915 tot
(Archief Hbld.)
officier bevorderd. Na een verwonding kwam
hij bij het Ministerie van Oorlog; hij was in
1919 adjudant van de Vredes-delegatie en digers van Rijkspresident von Hindenburg en overeenkomst voerde. In 1936 vertegenwoor
werd daarna als eerste luitenant uit het leger van de N.S.D.A.P., welke samenkomsten het digde von Ribbentrop Duitschland op een bij
ontslagen. Hij trad vervolgens toe tot een im- overnemen van de staatsmacht door deze laat zondere Volkenbondsbijeenkomst te Londen.
Na den dood van den Duitschen gezant bij het
en exportfirma, waarbij hij nieuwe betrekkin ste in 1933 voorbereidden.
Op voordracht van Hitier werd hij in April hof van St. James' werd von Ribbentrop in
gen aanknoopte in Engeland en Frankrijk die
zich ook uitstrekten tot politieke kringen. In 1934 door von Hindenburg benoemd tot ge Augustus 1936 benoemd tot Duitsch gezant te
1920 trouwde hij met Anna Henkeli, de doch volmachtigde voor bewapeningsvraagstukken Londen. Velerlei tegenwerking aldaar bemoei
ter van den bekenden Duitschen champagne als inleiding van zijn latere diplomatieke werk lijkte zijn diplomatiek werk. Tegelijkertijd had
fabrikant, voor welke firma hg verder werkte. zaamheden. Hij ondernam reizen naar Londen hij het Duitsch-Japansche anti-komintern pact
In 1925 werd hij geadopteerd door een verre en Rome, werd te Parijs door Barthou, Dou- voorbereid; dit werd dan ook in November
nicht uit een in 1884 geadelden tak van de mèrgue en Laval ontvangen. Ook onderhield 1936 door von Ribbentrop namens Duitsch
hij relaties met de Fransche oud-strijders, land onderteekend. Ook de onderhandelingen
familie; sindsdien heet hij v o n Ribbentrop.
In 1932 trad von Ribbentrop toe tot de waardoor hg toenadering tusschen Frankrijk over het toetreden van Italië tot dit verdrag
N.S.D.A.P., hoewel hij reeds twee jaar lang en Duitschland meende te kunnen bewerk werden door von Ribbentrop gevoerd.
In Februari 1938 volgde zijn benoeming tot
relaties met deze partij had onderhouden. Hij stelligen.
In Mei 1935 werd hij benoemd tot bijzonder Minister van Buitenlandsche Za
speelde in dien tijd reeds een belangrijke rol
bij het arrangeeren van samenkomsten in zijn gezant als hoedanig hij te Londen de onder ke n als opvolger van von Neurath. In deze
zijn villa te Berlijn tusschen vertegenwoor- handelingen over de Engelsch-Duitsche vloot- functie heeft hij deelgenomen aan alle ingrij-

land doorgevoerd. Het heeft zich daarbij
steeds beperkt tot zuiver Duitsche belangen
sferen en het heeft met veel geduld gepoogd
in alle opkomende kwesties een minnelijke
schikking met de Sowjets te treffen. Inge
volge zijn wensch alle mogelijkheden tot con
flicten bij voorbaat weg te nemen, en geen
enkele verdenking op zich te laden, is het zelfs
zoo ver gegaan, dat het alle Volksduitschers
uit de grenslanden naar Duitschland liet ver
huizen.
Terwijl de Duitsche regeering geloofde hier
door een overeenkomstige houding van de
Sowjet-regeering tegenover Duitschland zelf
of ook tegenover de omliggende landen te mo
gen verwachten, werd zij in dit opzicht, zoo
als wel algemeen bekend is, diep teleurgesteld.
In de nota, die het ministerie van buiten
landsche zaken op den 22 Juni 1941 aan de
Sowjetregeering deed toekomen, heeft de
Duitsche regeering voor de heele wereld be
kend gemaakt, op welke smadelijke wijze
Duitschland door de Sowjet-regeering om den
tuin werd geleid, en dat de Sowjets de afspra
ken van 1939 slechts als tactische schaakzetten hadden beschouwd.

onrust van het Lagerhuis te bezweren en het
Engelsche volk opnieuw voor zijn oorlogs
politiek te winnen, door voor het Lagerhuis te
verklaren:
1)

dat hij op grond van de door den ge
zant Cripps te Moskou gevoerde onder
handelingen de besliste toezegging had
ontvangen, dat Sowjet-Rusland aan
Engelsche, zijde aan den oorlog zou
deelnemen; en

2)

dat president Roosevelt hem zonder
eenige beperking had toegezegd, dat
deze de Engelsche oorlogvoering zou
steunen.

Op grond van de inlichtingen, welke wij
over deze geheime zittingen verkregen heb
ben, is het den heer Churchill ten slotte alleen
door deze verklaringen gelukt, de bedenke
lijke stemming, die zich bij vele afgevaardig
den openbaarde, weg te nemen, en hen aan
den leiband te houden.

Churchill liet het masker vallen.

E

NGELSCHE en Russische agenten werk
ten in 1940 reeds gemeenschappelijk
tegen de Duitsche en ltaliaansche belangen.
Stalin voorzag, dat Engeland tot den
In het begin van 1941 neemt deze reeds ge
oorlog tegen Duitschland besloten was.
noemde Engelsch-Sowjetrussische samenwer
king nog steeds toe, totdat zij met de Balkan
Hij hoopte op een langen afmattingsoorlog
crisis in het begin van April van dit jaar voor
tusschen Duitschland en de westelijke demo
cratieën, die het hem zonder bijzondere krachts de heele wereld duidelijk werd. Onomstootelijk
inspanning mogelijk zou maken, het bolsje heeft de nota van het ministerie van buiten
landsche zaken eveneens vastgesteld, dat tot
wisme in Europa binnen te doen dringen. In
de Putsch, na de toetreding van het toenmalige
deze hoop zag hij zich bedrogen door de snelle
Joegoslavië tot het Driemogendhedenpact,
Duitsche overwinning op Frankrijk en het door Engeland was aangezet, en dat deze door
verdrijven van de Engelschen uit Europa.
Engeland met goedkeuring van Sowjet-Rus
Thans wijzigde hij zijn tactiek, bracht direct
land was geënsceneerd. Het doel van dit
weer verbindingen tot stand met Engeland en
Engelsch—Russische plan was, de zich op den
Amerika en bespoedigde den militairen opBalkan bevindende Duitsche troepen zoo moge
marsch tegen Duitschland. Het ministerie van
buitenlandsche zaken heeft destijds tot in bij lijk van drie kanten aan te vallen, een plan,
zonderheden aangetoond, hoe communistische dat zooals bekend is dank zij de houding van
agenten ondanks het Duitsch-Russische pact onze Balkanvrienden en de Turksche regeering
ook verder ondermijnend werkten en spion- door de snelle overwinningen van de As werd
verijdeld.
nage en sabotage tegen Duitschland bedreven,
De kort voor het uitbreken van den
en hoe de Komintern in de Balkanlanden en
verder in heel Europa haar propaganda-activi- Duitsch—Russischen oorlog bekend geworden
teit voortzette. Het heeft er verder op gewe oproep van Lord Beaverbrook om Rusland met
zen, hoe de Sowjet-macht, in strijd met alle alle ter beschikking staande middelen te steu
overeenkomsten, de gebieden in Oost-Europa nen en zijn tot de V.S. gericht betoog, het
verder bolsjewiseerde; hoe de Sowjets in let zelfde te doen, belichtte voor de eerste maal
Noorden het prijsgeven van Finland, het heel openlijk den waren stand van de
Zuidoosten van Bulgarije, en verder de Duit Engelsch—Russische betrekkingen, zoodat het
sche toestemming tot het inrichten van mili kort na het uitbreken van de Duitsch—Rus
taire steunpunten aan de zee-engten verlang sische vijandelijkheden tusschen Moskou en
den en hoe de Führer deze aanspraken van de Londen bekendgemaakte sluiten van een ver
hand wees; hoe de Sowjets het Roode leger bond slechts de officieele bevestiging was van
van de Noordelijke IJszee tot aan de Zwarte een toestand, die in werkelijkheid in het ge
Zee toe steeds meer naar het Westen verplaat heim reeds langen tijd bestaan had.
sten, totdat ten slotte de geheele Russische
Inderdaad is het thans de geheele
strijdmacht tot aan onize grens, de Finsche en
wereld duidelijk, dat de va banque-speler
Roemeensche was opgemarcheerd en hoe de
Sowjets ten slotte begonnen geheel parallel
Churchill, toen hij Sowjet-Rusland tot een
met hun militairen opmarsch ook op diplo
breuk met Duitschland aanzette, waarbij
matiek terrein steeds meer openlijk tegen
zijn
eigen wenschen in de lijn vielen van
Duitschland stelling te nemen. De intriges
die van Roosevelt en Stalin, zijn laatste
van de Sowjets in Bulgarije, Hongarije, Roe
menië en in Finland en de overeenkomst met
kaart in Europa tegen Duitschland uit
Servië mogen hier nogmaals vermeld worden.
speelde, en dat hij daarvan alles ver
In het bijzonder echter heeft de nota van
wachtte.
het ministerie van buitenlandsche zaken er
destijds reeds
gewezen, dat de Duitsche
Met Churchill liet nu ook de heele
regeering over de bewijsstukken beschikte,
Joodsch-Angelsaksische wereld het masker
waaruit bleek, dat de Engelsche gezant Cripps
vallen, gedragen door de hoop, dat Rus
het heele jaar 1940 in Moskou toch nog ge
land toch nog in staat zou kunnen zijn,
poogd had de Sowjets voor de Engelsche doel
einden te winnen, en met hoeveel succes deze
een verandering in de voor Engeland zoo
pogingen bekroond waren. Inmiddels had de
fatale militaire situatie in Europa tot
Duitsche regeering ook precieze inlichtingen
stand
te brengen.
verkregen over de geheime zittingen van het
Engelsche Lagerhuis in 1940. Uit deze be
Op zeldzaam onwaardige wijze verheerlijk
wijsstukken blijkt zonneklaar, dat het Lager ten thans de Westersche democratieën plotse
huis na de ineenstorting van Frankrijk over ling het agressieve bondgenootschap met het
den voortgang en de kansen van den oorlog bolsjewisme. Engelsche conservatieven en
begrijpelijkerwijze buitengewoon bezorgd was. Amerikaansche milliardairs, die tot dusver
De heer Churchill heeft toen, blijkens de ons ieder contact met bolsjewisten als met melaatter beschikking staande gegevens gepoogd, de schen gemeden hadden, verklaarden voor de
wereld, dat Rusland het land van de vreugde
was, het land van den lach en het goede, bur
gerlijke leven,
Engelsche en Amerikaansche vakvereenipende diplomatieke
werkzaamheden
van
Hitier. Reeds kort na zijn benoeming volgde gings- en boerenleiders bewezen hun verbaas
de bespreking met den Oostenrijkschen kanse den toehoorders haarfijn, dat de Sowjets een
lier von Schuschnigg op den Obersalzberg, waar paradijs van goed doorvoede en tevre
welke bespreking het voorspel vormde van den arbeiders geschapen hadden en dat de
den Anschluss. Daarop volgde de diplomatieke kolchozen het fundament waren voor het in
voorbereiding van de bezetting van het stand houden van een welgestelden op vrucht
Sudetenland en den nieuwen status van bare hoeven levenden boerenstand. Joodschs
Tsjeoho-Slowakije in September 1938. Hierna en Britsche geleerden en leden van cultureele
heeft von Ribbentrop een buitengewoon vereenigingen verklaarden gezeten in club
groote, dynamische activiteit ontplooid als fauteuils te Londen en New York, dat de
uitvoerder van de vérgaande diplomatieke en Sowjet-Unie van oudsher een bolwerk van
politieke besluiten van Hitier. Herhaaldelijk wetenschappeiijken en cultureele scheppingsbezocht hij daartoe te Rome de ltaliaansche arbeid geweest was. Aartsbisschoppen, bis
regeering: ook op het Vaticaan werd hij ont schoppen en kardinalen, die voor kort nog
Rusland in heiligen ijver als de bakermat van
vangen, doch zijn meest opzienbarende poli
het atheisme bestreden hadden verkondigden
tieke reis was wel die naar Moskou in Augus
plotseling, dat de Sowjet-Unie altijd de wieg
tus 1939 ter onderteekening van het eveneens
van het Christendom was geweest en ook
door hem als vertegenwoordiger van Duitsch thans zijn beschermer was, en de aartsbis
land ontworpen niet-aanvalspact en grens schop van Canterbury bad tijdens een offi
verdrag tusschen Duitschland en de Sowjet- cieele godsdienstoefening voor het SowjetUnie.
leger en zijn vriend Stalin. Churchill en Roo
Het uitbreken van dezen oorlog ver sevelt vertelden aan hun volken, dat geen
minderde de politieke activiteit van von Rib regeeringsvorm de door hen geproclameerde
bentrop als minister van Buitenlandsche heilige grondvesten der democratie meer na
Zaken niet. Na de besprekingen te München bij kwam dan juist het bolsjewistische
van Juni 1940 tusschen Hitier en Mussolini, systeem. Alles ging zich in de Westersche
naar aanleiding van Frankrijks verzoek om democratiën te buiten aan erbarmelijke lief
wapenstilstand, volgden de uitvoerige bespre des- en sympathiebetuigingen voor den
kingen tusschen von Ribbentrop en Ciano over joodsch-bolsjewistischen misdadigersstaat, ter
de regeling op den Balkan, en de conferentie wijl de materieele hulp, waarop Stalin vlaste,
van Salzburg; voorts was von Ribbentrop toch nog uitbleef. Het had inderdaad een
noot, toen Churchill en Stalin
aanwezig bij het sluiten van den wapenstil realistische
stand tusschen Duitschland en Frankrijk in elkaar voor kort wederzijds als ,,old warhorses" bestempelden. Het wü mij voorkomen,
het bosoh van Compiègne op 21 Juli 1940.

Waarop Stalin hoopte.
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Het nieuwe kaartspel door Ely Culbertson dat
geheel Nederland verovert
Thans in nieuwe,
luxueuze uitvoering.
Uitgave van J. Philip Kruseman, Den Haag.
Ook UW SINT NICOLAASGESCHKN'K zal z(|n:

KATRI

de beste, nieuwe roman, bekroond met den Flnschen Staatsprijs voor Letterkunde.

dat dit hun ware houding ten opzichte van
elkaar heel wat nader komt.

Grootste militaire prestatie der
wereldgeschiedenis.

I

N vyf maanden tijds is mi ook deze laatste
militaire hoop der Angelsaksen vernie
tigd. Mijne heeren, ik geloof, dat ik niets te
veel zeg, als ik beweer, dat deze vijf maan
den-veldtocht in het Oosten als de grootste
militaire daad, die de wereldgeschidenis kent,
•bestempeld kan worden. In deze vijf maan
den is het gelukt, in een strijd met taaie,
verbeten en uit angst voor een schot in den
rug van hun eigen commissarissen tot den
dood toe vechtende tegenstanders, tegen niet
te overziene hoeveelheden oorlogsmaterieel,
artillerie, tanks van de
modernste
typen,
tegen de ontzaglijke terreinmoeilijkheden van
de Russische ruimte, tegen ongunstig weer,
modder, regen, sneeuw, koude en andere ob
stakels. over de onbegaanbare wegen VYi
land, de goed uitgeruste en wat getalssterkte
betreft grootste legermacht ter wereld vol
komen in elkaar te slaan. Dit is een zoo roem
volle daad van onze soldaten en vai de met
hen verbonden troepen, dat zij ieder, die de
verschillende phasen van dezen gigantlschen
strijd ook maar uit de verte heeft meege
leefd, met onuitsprekelijke bewondering ver
vult en waarop het vaderland slechts met
eerbied kan zien. Maar toch geloof ik, dat
alle heldendaden van onze
wonderbaarlijke
troen-.i" ondanks allss vergeefsch zouden zijn
g.weest, als niet een alles omvattend veMheersgenie, zooals het maar eens voor a^.e
t\jden voorkomt, deze veldslagen geleid hadHet geheim, waarmede de Russische kolos
zich bewust had omgeven, en dat hem in
beide laatste tientallen jaren bijna volkomen
van de buitenwereld had afgesloten,
werd
pas in het verloop van dezen veldtocht ln zijn
vollen omvang onthuld.
Gedreven door ongebreidelden machtsdrang
heeft hier een tyran, die zich aan het wereld
je^'•-idon vrrk-ïcM h?eft, alle krpcht van zijn
volkeren ten getale van 100 millioen zielen
slechts op één doel gericht: de verovering van
de wereld door het bolsjewistische moscovietendom.
In het besef, dat propaganda alleen ter be
reiking van dit doel niet
voldoende
was,
heeft Stalin met ijzeren consequentie en zon
der
mededoogen
Sowjet-Rusland voor het
het vervullen van deze taak met geweld voor
bereid. Menschen en materiaal werden met
hetzelfde fanatisme voor dit doel geofferd.
De cultureele en materieele levensstandaard
der Russen stemt overeen met het peil van
slaven. Terwijl hij huizen moet in armzalige
holen en half verhongerd is, heeft de huidige
Rus alles verloren, dat het leven voor ons van
waarde maakt. Arbeidsprestaties, schoonheid,
familie, God zijn voor hem geen begrippen
meer. Afgestompt, hard, wreed, zonder levens
vreugde en idealen is de Rus tot een niveau
gezonken, waarvan men zich nauwelijks meer
een voorstelling kan maken.
Er ligt iets diep tragisch in het feit, en ook
in het besef, dat een door de menschen zelf
uitgedacht systeem in nauwelijks een generatie
In staat is, de menschen bijna tot dieren te
maken. In een atmosfeer als van een tuchthuis
werden de boeren en de arbeiders tot het oorlogshandwerk geprest en de laatste roebel
werd door het Roode Leger van het wereldjodendom uitgegeven, voor oorlogsuitrusting
en nog eens oorlogsuitrusting. Zoo ontstonden
op plaatsen, waar nog slechts weinige jaren
geleden dorpjes en kleine steden hadden ge
staan, enorme bedrijven voor de bewapeningsen oorlogsindustrie; daar, waar vreedzame
akkers gelegen hadden, ontstond een groot net
van strategische spoorwegen en vliegvelden,
en wel voornamelijk langs de Westelijke gren
zen van het enorme rijk. Maar vóór alles ont
stond het grootste leger met de meeste man
schappen, met het uitgebreidste materieel aan
tanks, artillerie, vliegtuigen enz., dat ooit ter
wereld bestaan heeft. Zoodra de politieke en
militaire situatie in Europa gunstig leek,
moest de joodsch-bolsjewistische staalwals
Europa vermorzelen. Toen het Duitsche leger
nog op heit allerlaatste oogenblik op den 22sten
Juni van dit jaar toesloeg, was juist de groote,
offensieve opmarsch van het Roode Leger
tegen Europa voltooid.

Gevolgen der bolsjewistische
nederlaag.
Mijne heeren, alle berekeningen en veronder
stellingen betreffende de machtsontplooiing
van dezen Russischen kolos en de oogmerken
van zijn dictator Stalin tegenover Europa
werden door de werkelijkheid nog verre over
troffen. Dat het den Fiihrer met de Duitsche
en de verbonden troepen gelukte, dezen kolos
ln de geweldige vernietigingsslagen van het
jaar 1941 te verpletteren en Europa voor de
vernietiging en de eeuwige joodsch-bolsjewistische slavernij te bewaren, daarvoor zullen
komende geslachten hun eeuwig dankbaar blij
ven. Het roemvolle aandeel, dat de Finsche
helden in het Noorden aan dezen gemeenschappe'ijken vrijheidgka-"o hebben, verzekert hun
voor altijd een plaats in het hart van het
Duitsche volk.
De gevolgen van deze Sowjet-nederlaag en
de bezetting van verreweg het grootste ge
deelte van Europeesch Rusland in het jaar
1941 zou ik als volgt willen samenvatten:
1. Militair heeft daarmee de laatste bond
genoot van Engeland op het vasteland van
Europa opgehouden een factor van beteekenis te zijn. Duitschland en Italië en
hun bondgenooten zijn hiermede in Europa
onaantastbaar geworden. Geweldige krach
ten komen thans vrij.

de dichtst bevolkte gebieden van Rusland als
ook het grootste gedeelte van het Russische
gebied bezet, dat met betrekking tot grond
stoffen en graan van beteekenis is. Ook be
vindt zich in dit gebied het belangrijkste deel
van de Sowjet-industrie. Ten aanzien van de
mogelijkheden, die den Russen op militair en
economisch gebied nog resten, is het niet zoo
moeilijk den verderen gang van zaken in het
Oosten te voorspellen. Het gebrek aan ge
schoolde strijdkrachten en materieel stelt de
Sowjets niet meer in staat, in de toekomst tot
een militaire krachtsontplooiing te komen, die
in het kader van het geheel van zoodanige be
teekenis zou kunnen zijn, dat er een keer in de
krijgskansen zou komen.
Bezien van uit het oogpunt van de geheele oorlogvoering bevinden de As en
haar bondgenooten zich thans ten opzichte
• van Engeland en zijn helpers in een stra
tegisch volkomen overheerscbende positie.
De veldtochten in het Noorden, Westen,
Oosten en Zuidoosten van Europa zijn
voor de As gewonnen, en welke fantasie
de Engelsche strategen ook nog in het
schild mogen voeren, aan de harde feiten,
die zich voor haar in Europa voordoen,
zal zij nooit meer iets kunnen veranderen.
Evenals in Europa heeft Engeland zich ook
in Afrika reeds eenmaal er van kunnen over
tuigen, waartoe de dappere aanvalslust en
slagvaardigheid van onze troepen ook in deze
gebieden in staat zijn. Op het oogenblik is
de strijd daar opnieuw ontbrand. Overigens
zijn deze gebieden wei-beschouwd voor de As
geographisch gunstiger gelegen dan voor de
Angelsaksers, wier weg daarheen over verre
Oceanen voert.
In den verderen oorlog staan nu tegenover
elkaar: Het Engelsche eilandenrijk met zijn
Noordamerikaansche medehelpers over den
Oceaan aan de eene zijde, en het geweldige
Europeesche blok aan de andere zijde.
Duitschlpnd en Italië verkeeren in de positie,
dat zij de beslissende kracht van hun legers,
vloten en luchtmachten op het neerslaan van
den Britschen hoofdtegenstander kunnen conoentreeren.
Bij dezen strijd zijn gezien de strategische
positie alsook op het gebied van het kunnen
inzetten van menschen en materieel, alle
kansen aan de zijde van de Europeesche
coalitie.

Roosevelts invloed op het
eindresultaat nihil.
Mijne heeren! Maar ook voor de politieke
situatie in de geheele wereld is de nederlaag
van het bolsjewisme van beslissende beteeke
nis. Het overwicht van de in het Driemogendhedenpact verbonden groote mogendheden
Duitschland, Italië en Japan en de bij hen aan
gesloten staten is door het uitvallen van Rus
land zoo groot geworden, dat ik geen andere
machtscombinatie zie, die daar op den duur
tegenover zou kunnen staan, en die de ons toe
komende beheerschende positie zou kunnen
betwisten. Tegenover deze machten staat
thans Engeland met aan het hoofd mijnheer
Churchill. Niemand kan dezen man, die in
Engeland zonder eenigen twijfel als de hoofd
schuldige voor de Engelsche oorlogsverklaring
aan Duitschland moet worden aangezien, in
zijn hart zien. Maar het zou verbazingwekkend
zijn, als Mr. Churchill thans niet reeds in zijn
binnenste zou hebben begrepen, dat hij dezen
oorlog niet meer kan winnen, en dat Engeland
reeds thans de partij verloren heeft. Ten over
staan van zijn eigen volk kan h(j dit niet toe
geven, dus klampt hij zich vast aan de hoop
op hulp van den laatsten nog mogelijken bond
genoot: de Vereenigde Staten van Amerika.
Excellenties, mijne heeren! Reeds jarenlang
dreigt president Roosevelt Duitschland en alle
mogelijke andere staten met oorlog. Duitsch
land heeft hierop voor alles gezwegen. Gezien
den toon echter, dien de oorlogophitsers in de
Vereenigde Staten den laatsten tijd in steeds
toenemende mate tegenover Duitschland be
lieven aan te slaan, zijn er ook voor ons geen
termen meer aanwezig, om tegenover deze
kwestie niet heel openlijk stelling te nemen.
Het Duitsche volk h!>d in zijn geheele ge
schiedenis nooit wrok of zelfs haat gekoesterd
tegen het Amerikaansche volk. Het Amerikaanschs volk had dit zeker ook niet gedaan
tegen het Duitsche. Desondanks probeerde
president Roosevelt zijn land in oorlog met
Duitschland te brengen met alle kunstmiddelen
van intriges, verdraaiingen en laster. Maar
aangezien vaststond, dat het Amerikaansche
volk zich hier niet kon uitspreken, maar dat
deze politiek van het in de Vereenigde Staten
tezamengep'rcomde internationale wereldiodendom en van zijn exponenten, door mijnheer
Roosevelt alleen werd gevoerd, heeft de Fiihrer
rekening gehouden met dezen gang van zaken
en heeft de Duitsche regeering van den be
ginne af aan rekening gehouden met de vijand
schap van Roosevelt. Ten aanzien van deze
houding van president Roosevelt, wil ik nol
dadelijk het volgende vaststellen:
Of de Vereenigde Staten nu wel of niet
en in welken omvang ook oorlogsmaterieel
aan onze vijanden leveren, of de Vereenig
de Staaten verder al of nie* met ons gaan
oorlog voeren, aan den uitslag van dezen
krijg, dat wil zeggen aan de overwinning
van de as en zijn bondgenooten, zal ook
dit niets meer kunnen veranderen.
•

M

*

*

EN zal zich natuurlijk kunnen afvragen,
waarom juist die volken elkaar moeten
beoorlogen, tusschen wier landen de Voorzie
nigheid een oceaan van vele duizenden kilo
meters gelegd heeft. De huidige situatie is
daarom ook slechts te begrepen, wanneer men
zich voorstelt, dat hier niet de ware belangen
van het Duitsche, het Italiaansohe en het
Amerikaansche volk tegenover elkaar staan,
maar dat hier tegengesteld zijn: de belangen
van jonge om hun nationaal bestaan, om een
nieuwe sociale orde en om een meer recht
vaardige verdeeling van de aardsche goederen
kampende volken aan den eenen kant, en de
belangen van de internationale, joodsch-pluto-

4. Engeland zal bij de voortzetting van den
oorlog positie na positie verliezen en zijn
wereldrijk zal noodgedwongen steeds
sterker afhankelijk worden van vreemde
mogendheden.
5. Door den geconcentreerden aanval van de
voornaamste machtsmiddelen van Duitsch
land en zijn bondgenooten tegen GrootBrittannië ter zee, in de lucht en te land,
zal het eiland verwoest worden en in
ieder geval vToeg of laat ondergaan.

D

cratische wereld van uitbuiters der volkeren
aan den anderen kant met aan het hoofd daar
van de heer Roosevelt.
Met het hem en zijn joodschen geestverwan
ten ter beschikking staande geheele regeeringsen propaganda-apparaat heeft mijnheer Roose
velt dan ook den haat tegen het nationaaisocialistische Duitschland en het fascistische
Italië aangekweekt. Voor geen enkel middel,
Is men daarbij teruggedeinst. Men scheldt af
wisselend nu eens op Duitschland, dan weer
op Italië of Japan openiijk of achterbaks.
Men beweert, dat Duitschland alle godsdiensten
van de wereld wil onderdrukken. Of: Hitier
wil Zuid-Amerika veroveren. Of: hij wil de
Vereenigde Staten onderwerpen, en dan weer
heet het: Hitier wil de wereld verdeelen. Dat
alles traoht men het Amerikaansche volk in
te praten.
Natuurlijk weet men heel best, dat dit
alles waarachtig waanzinnige onzin is.
Men weet, dat Duitschland, welks leven
zich gedurende generaties naar het Oosten
zal ontwikkelen, in de eerste plaats daar
toe niet de geringste aanleiding heeft en
daarom ook niet de bedoeling kan hebben,
tegen Amerika te beginnen. En ten twee
de, dat de voorstelling van een Duitschen
aanval op Amerika uit militair oogpunt
eenvoudig fantastische waanzin is. Of
schoon ook de Amerikaansche militairen
dit heel goed weten, zwetsen de Ameri
kaansche oorlogsophitsers voortdurend
over de mogelijkheid van een Duitschen
aanval, want men heeft deze voorstelling
noodig om zijn eigen bedoelingen te maskeeren.

A

Ik zou de positie van Engeland en zijn voor
uitzichten op alle gebieden van dezen oorlog
als volgt willen samenvatten:

Engelands toekomst duister.
1. Te land en ter zee kan het, zelfs niet
iederen mogelijken Amerikaanschen steun,
den oorlog tegen de mogendheden van
het pact van drie en haar bondgenooten
niet meer winnen. Van een gegeven
oogenblik af moeten zijn hulpbronnen
noodzakelijkerwijs verminderen, terwijl
onze mogelijkheden zullen blijven groeien.
2. In het door Churchill geprovoceerde lucht
duel tusschen het Britsche eilandenrijk
en Europa zijn de kansen duidelijk tegen
Engeland. De aardrijkskundige positie
van de Britsche eilanden en van hun
industrie is voor geconcentreerde lucht
aanvallen tegen het Vasteland veel on
gunstiger dan omgekeerd.

Daarmede is aan beide laa'ste voor
waarden voor de eindoverwinning van de
As en zijn bondgenooten op Engeland vol
daan.
Rijksminister von Ribbentrop in gezelschap van den Hongaarschen minister-president tijdens

O

Amerika zal het gelag betalen.

Volgens de methode „Houdt den dief", vindt
AN het Amerikaansche volk zal deze
men wereldveroveringsplannen van Adolf
politiek van zijn president eens ideëel
Hitier uit, om onder dit gehuil de joodsch- zoowel als materieel duur komen te staan.
plutocratische heerschappij via Amerika ook Want:
weer in alle landen, die zich daaraan hebben
ontworsteld, te kunnen oprichten. Alleen uit 1. is het duidelijk, dat de Amerikaansche be
lastingbetaler den hoofdlast van dezen
deze overweging hitst men tot den oorlog op
Engelschen oorlog tegen Duitschland krijgt
tegen het nieuwe Duitschland, tegen Italië of
te dragen. Zooals bekend zijn Engeland en
Japan. Kaarten en documenten worden verde andere staten aan Amerika van den
valscht. Men laat de V.S. zich neutraal ver
wereldoorlog nog altijd ongeveer 15 milliard
klaren en aan den loopenden band doen zich
dollar schuldig, waarvoor deze landen in
de gevallen voor, waarbij Inbreuk wordt ge
vredestijd nog niet eens de rente, om nog
maakt op diezelfde neutraliteit. Men levert
maar te zwijgen van aflossingen konden
oorlogsmaterieel en vindt de cash and carryopbrengen. Wanneer dit echter voor de oude
ciausule uit, om eerst het cash en dan het
schudden niet eens mogelijk was, dan spreekt
carry weer op te heffen. Men verklaart zich
het toch vanzelf, dat nieuwe schulden
tot den doodsvijand van het bolsjewisme, en
absoluut nooit kunnen worden voldaan.
eenige weken later tot den bondgenoot daar
Ieder geweer, leder kanon en ieder vlieg
van. Ten slotte geeft men bevel om te schie
tuig, dat Amerika thans aan het een of
ten, er wordt op Duitsche schepen geschoten,
andere land levert, komt uitsluitend voor
en dan huichelt men verontwaardiging, wan
rekening van den Amerikaanschen belas
neer de Duitsche schepen zich verweren.
tingbetaler. Door alle waarden, die Amerika
voortdurend verlaten zonder dat er eenige
Men moet zloh erkelijk afvragen, hoe
tegenprestatie tegenover staat, moet dit
lang het gezonde verstand van het Ame
land in naar verhouding betrekkelijk korten
rikaansche volk een dergelijke catastro
tijd in de grootste, economische crisis ge
fale politiek zijner regeering nog zal
raken, die een land ooit beleefd heeft. Ik
geloof, dat daarmee vergeleken de Ameri
willen slikken.
kaansche catastrofe van 1929 slechts
kinderspel ts. Reeds thans doen zich de
Amerika voor de Amerikanen.
eerste voorteekenen voor de komende cata
Europa voor de Europeanenstrofe gevoelen: de beginnende inflatie als
voorlooper eener sociale revolutié.
Inderdaad werd ook herhaaldelijk de indruk
gevestigd, dat verstandige Amerikanen tegen 2o- Roosevelt doet het voorkomen alsof hij
dit drijven protesteeren.
Volgens het resul
strijdt voor het behoud der democratieën.
taat van de laatste stemmingen heeft de hui
Als hij dat werkelijk wilde doen, zou hij
dige Amerikaansche regeering slechts een
niet den oorlog zoeken en zich met het
klein gedeelte van het Amerikaansche volk
bolsjewistische Rusland verbonden hebben.
achter zioh voor haar oorlogspolitiek. Want
Dat hij dit echter toch doet, verraadt in
als een vreemde regeering zich met booze be
tegendeel zijn bedoeling om ml. in Amerika
doelingen, in overmoed en in haat, in strijd
voor zich en voor zijn joodsche hersenmet alle wetten der natuur en in strijd met het
trust de absolute heerschappij te grond
wijze inzicht van een man als president
vesten. Daarvoor is mijnheer Roosevelt
Monroe, over twee groote oceanen heen in de
bereid ook het bloed van Amerikaansche
aangelegenheden van andere werelddeelen
zonen op te offeren.
mengt, en deze geestelijk zoowel als materieel
wil terroriseeren, dan kan dit ook niet de ware 3o. Roosevelt heeft een bondgenootschap ge
sloten met den grootsten vijand der
uitdrukking van den levenswil van het Ame
menschheid, het bolsjewisme. Ook dit zal
rikaansche volk zijn. Want in de eerste plaats
in Amerika — precies eender zooals vroe
bezit dat volk alle materieele goederen zelf
ger in andere landen — automatisch tot
in het eigen land en in de tweede plaats voelt
een groote verscherping van de sociale
het heel duidelijk aan, dat het nooit werd be
tegenstellingen leiden. Het is onze over
dreigd en dat het die andere volkeren ook
tuiging, dat Roosevelt door dit bondge
nimmer geestelijk kan leiden, om maar te zwij
nootschap met Sowjet-Rusland de kiem
gen van overheerschen.
heeft gelegd voor een van de meest ver
Amerika voor de Amerikanen, Europa voor
nietigende catastrofes, die het Ameri
de Europeanen, dat getuigt van verstandig
kaansche volk eens totaal zal schokken en
inzicht, waar niemand zich op den duur over
het tientallen jaren achterop zal brengen.
heen kan zetten zonder de zwaarste wereld
catastrofes te ontketenen. Wanneer het
Maar eens zal het Amerikaansche volk
Amerikaansche volk zich nu bij het najagen
ontwaken en van zijn president en zijn
van dergelijke onnatuurlijke doeleinden van
zijn president Roosevelt steeds meer isoleert
joodsche raadgevers rekenschap verlanen zich daardoor in een oorlog tegen de halve
gen voor een politiek, die voor dezen oor
wereld laat meesleuren, kunnen wij dit slechts
log verantwoordelijk is, die de eene natie
betreuren.
na de andere tot den oorlog heeft aange
Maar één ding moet ik hier vaststellen:
zet, en die nu tegen den wil van Amerika
Warmeer de gebeurtenissen een dergeook het eigen volk met alle middelen in
lijken loop zouden nemen en het tot een
een oorlog poogt
te betrekken, dien
oorlog tusschen de Vereenigde Staten van
Amerika nooit kan winnen en die van het
Amerika eenerzijds en Europa en Oostland slechts verschrikkelijke offers zal
Azië anderzijds mocht komen, dan staat
vergen.
thans reeds voor de geschiedenis vast, dat
De heer Churchill heeft deze poliitek,
de verantwoordelijkheid voor dezen oorwaarbij wij in het midden willen laten in
.log met al zijn gevolgen uitsluitend op
hoeverre hij dat onder invloed van presi
president Roosrsvelt valt.
dent Roosevelt heeft gedaan, uit volle
Men mag zich hier echter afvragen, welke
overtuiging ondersteund. Terwijl president
Roosevelt de hoofdschuldige is, zal Enge
land zeker het voornaamste slachtoffer
zijn. Want de vooruitzichten van Engeland
zijn meer dan duister.

2. Economisch is nu de As met zijn
vrienden en daarmede ook geheel Europa
onafhankelijk geworden van aanvoeren
van overzee. Europa is eens en vooral
tegen elke blokkade bestand. Het graan
en de grondstoffen van Europeesch Rus
land kunnen de behoeften van Europa vol
komen bevredigen. Zijn oorlogsindustrie
wordt geheel dienstbaar gemaakt aan de
oorlogseconomie van Duitschland en zijn
bondgenooten, waardoor het oorlogspoten
tieel van Europa opnieuw geweldig zal
toenemen. De organisatie van dit reus
achtige gebied is reeds in vollen gang.

P het eind van het oorlogsjaar 1941 hebben
Duitschland en zijn bondgenooten zoowel

motieven president Roosevelt eigenlijk tot deze
politiek gebracht hebben, waardoor zijn volk
tegen den wil van dat volk steeds dichter bij
den oorlog wordt gebracht. De vroegere Poolsche gezanten te Washington en deels te Parijs
hebben destijds in de verslagen, die zij schrif
telijk aan hun regeering uitbrachten, mede
gedeeld, dat het hoofdmotief bij alle hande
lingen van president Roosevelt in ee.i zieke
lijk bewustzijn van schuld te zoeken was. Roo
sevelt had om de aandacht van het mislukken
van zijn binnenïandsche politiek op sociaal en
economisch gebied af te leiden, reeds lang
voor het uitbreken van dezen oorlog het Ame
rikaansche volk bewust op het gebied van de
buitenlandsche politiek willen brengen. Daar
om had hij de vijandschap tegen het op deze
gebieden zooveel succes hebbende nationaalsociallsme en het fascisme gepredikt en de
haat tegen derzelver grondvesters Adolf HitIer en Mussolind. Toen daarop de positie van
Duitschland en van Italië en van hun leiders
in Europa steeds sterker werd, heeft hy be
wust een algemeene oorlogspsychose gewekt
en was hij openlijk voor een agressieve poli
tiek tegen de Asmogendheden opgetreden. Hij
was daardoor zoo ver gegaan, dat hij reeds ln
den jare 1938 na Miinchen tot den oorlog
aanhitste en zelfs de Engelsche
regeeringChamberlain er mee dreigde, dat hij haar de
duimschroeven zou aandoen, als zij van plan
mocht zijn met den Ftihrer tot een goede op
lossing van het Poolsche vraagstuk te komen.
Uit deze consulaire verslagen alsook
uit
talrijke authentieke berichten, die ln de laat
ste jaren over de houding van den Amerikaanschen president bekend geworden zijn, blijkt
het ontstellende feit, dat president Roosevelt
in laatste instantie moet worden beschouwd
als de aanstichter en daarmee als de hoofd
schuldige aan dezen oorlog.

het tnspecteeren van een eerecompagnie.

(Archief Hbld.)

3. Het de As, zonder Japan zelfs, na de
nederlaag van de Sowjet-Unle ter be
schikking staande economische en bewapeningspotentleel is oneindig veel grooter
dan het Engelsch-Amerikaansche te
zamen.

E Londensche machthebbers hebben door
hun tegen Duitschland gerichte oorlogspoli
tiek het Britsche imperium in zijn huidige po
sitie gebracht. In deze zeer netelige positie
grijpt de heer Churchill telkens weer naar zijn
'bekende blufmethoden, en nog eens naar bluf,
terwijl hij aan de uitwerking daarvan zelf wel
niet meer zal kunnen gelooven. Zijn oogmerk
is natuurlijk in de eerste plaats om zijn eigen
volk in de hand te kunnen houden. Want, dat
de heer Churchill aanneemt door al z(jn ge
praat indruk op de Duitsche leiding te kunnen
maken, nu, zoo laag wil ik zijn vermogen tot
oordeelen ook thans nog niet aanslaan. In dit
verband wil ik toch nog de aandacht vestigen
op de telkens weer terugkeerende Engelsche
bewering, dat Duitschland vredes voelhoorns
zou uitsteken.
Hiertegenover zou ik willen constateeren, dat, nadat op zoo schaamtelooze wijze
alle vredesaanboden van den Fiihrer voor
den Rijksdag werden afgeslagen en in het
bijzonder na de ineenstorting van Frank
rijk, nooit meer een Duitsche vredesvoel
hoorn werd uitgestoken, dat noodt het
plan heeft bestaan, een dergelijken voel
hoorn uit te steken, en dat dit evenmin
voor het heden of voor de toekomst in de
bedoeling ligt, dit te doen.

Londens reactie op uitbreiding
Anti-Kominternpact
(Van onzen correspondent)
B e r 1 ij n, 29 November.
Dat het Anti Kominternpact, dat zich na
het samengaan van Engeland met de Sowjet
ook tegen Engeland richt, een doorn in het
oog van de Engelsche regeering is, is nog al
begrijpelijk. Hoe hard de klap is, dien Engeland
heeft ontvangen, bewijst de reactie in de afgeloopen week. Ten eerste werd, zooals het
gewoonlijk met groote gebeurtenissen, die in
Duitschland plaatshebben, gebeurt, de samen
komst van de vooraanstaande staatslieden van
Europa in Berlijn gekleineerd. Men noemde
als bewijs voor de onbelangrijkheid van het
pact het feit, dat de Fiihrer niet in Berlijn
was, dus het niet eens noodig zou achten de
staatslieden te ontvangen. Toen dit door de
Engelsche regeering werd gepubliceerd was
de Fiihrer reeds in Berlijn gearriveerd en ont
ving hij één voor één de verschillende staats
lieden. Toen begon in Engeland en van Enge
land uit een krankzinnige scheldpartij. Nu is
men weer een beetje diplomatieker geworden
en begint men voor zoover dit mogelijk is de
met Duitschland door het pact verbonden lan
den te bewerken. Bedreigingen, vooral met
den grooten broer in Amerika, moeten helpen
de eensgezindheid te verstoren. Men begint,
zooals met Denemarken, te trachten de eensge
zindheid in het land zelf te verstoren. Den De
nen bv. wordt door den radio-omroep van En
geland uit en door Engelsche agenten in dat
land zelf sinds eenige dagen altijd weer op
nieuw verteld, dat tusschen den Deenschen
koning en de Deensche regeering vergaande
oneenigheid omtrent het toetreden van Dene
marken tot het Anti Kominternpact is ont
staan. Koning Christiaan hoort tot zijn groote
verbazing, dat hij midden in een koningscrisis
zit en de regeering kan voorloopig niets anders
doen, dan deze uit Engeland gelanceerde be
richten krachtig tegen te spreken.

Als er nu dus telkens in berichten uit Enge
land melding wordt gemaakt van Duitsche
vredesvoelhoorns, blijft slechts de verklaring
over, dat in werkelijkheid een dergelijk ver
langen naar vrede — en wel een misschien
nog veel grooter verlangen dan den heer doen. Wanneer menigeen dit thans nog Diet
Churchill lief is — by het Engelsche volk aan uit egoïstische motieven wil inzien, en het
wezig is. Door Duitsche vredesaanbiedingen misschien nog niet openlijk wil toegeven, dan
uit den duim te zuigen, wil de Engelsche valt een feit toch niet te bestrijden: de volke
regeering klaarblijkelijk aan het eigen volk de ren van Europa zijn dichter bij elkaar ge
zoogenaamde Duitsche zwakte voorspiegelen, komen.
*
•
om dan harerzijds door een heldhaftig afslaan
*
van dergelijke, zelf verzonnen Duitsche vredes
aanbiedingen voor het Engelsche volk een TJITANNEER er hier en daar nog groepen
evenmin niet aanwezige sterke Engelsche po
* * zijn, die desondanks haar houding nog
sitie aannemelijk te maken. Dat zijn natuurlijk niet bepaald hebben, dan heeft het bondgenoot
voorstellingen van zaken, die mank gaan. Al schap van Engeland met het bolsjewisme ook
even weinig zakelijk, maar daarom ook des te dezen kringen de oogen geopend. Iedere Euro
meer typeerend voor de Angelsaksische men peaan weet, dat Engeland op het oogenblik
taliteit, omdat men er werkelijk geloof aan niets liever zou zien dan dat het oude Europa in
schijnt te hechten, is de Engelsche propaganda een bolsjewistische catastrofe ten onder ging
voor een revolutie in Europa en dan nl. in de en dat het daarin zou vervallen, natuurlijk
door Duitschland bezette gebieden en in in de hoop, die toch wel een utopie mag heeDuitschland zelf. Behalve de hulp van Amerika, ten, dat het zelf op zijn eilanden ii staat zou
over welks omvang Churchill zich wel geen blijken, zich langen tijd te redden, ja, om
illusies zal maken, is dit klaarblijkelijk de mettertijd het continent weer togen het
laatste hoop van de Engelsche regeering.
Oosten
op
te
kunnen
zetten.
Maar
Maar om nu maar direct die eene mogelijk Europa is uit zijn passieve houding ont
heid weg te nemen:
waakt en heeft een geheel ander besluit ge
Mr. Churóhill was, is en blijft altijd een nomen. Het heeft zich aaneengesloten, en wij
slechte psycholoog. Men zegt wel eens van beleven thans het treffende schouwspel, dat
hem, dat hij de Engelsche politjcus is, die het de eene Europeesche natie na de andere, voor
meest van allen een verkeerd oordeel heeft het meerendeel de voormalige bondgenooten
gehad, de meeste blunders in zijn lange loop van Engeland, of landen, die Engeland in den
baan heeft gemaakt en het toch tot eersten
oorlog tegen Duitschland gedreven en daar
minister heeft gebracht. In zekere democra
mede in het ongeluk gestort heeft, zich van
tieën schijnt dit alles evenwel een bijzondere
Engeland afwendt en tot ons komt om ons z(jn
aanbeveling te zijn. Maar dat een staatsman
zonen ln den strijd tegen den gemeenschappehet lot van zijn land op zulk een onnoozele
hoop grondvest, dat is ondanks alles todh wel 1ijken bolsjewlstischen vijand aan te bieden.
een zeldzame onnoozelheld.
Europa is voor de eerste maal in zijn
geschiedenis op den weg tot aaneen
Een volk, dat de grootste veldslagen
sluiting!
van heel zijn geschiedenis gewonnen heeft,
dat met zijn vrienden en bondgenooten
Europa beheerscht, dat nu eindelijk zijn
levensruimte heeft beveiligd en daardoor
van de buitenwereld onafhankelijk is ge
worden, dat nu na eeuwen van strijd de
schepping van Groot-Duitschland mee
maakt, dat zou nu juist op dit oogenblik
revolutie moeten maken?
En hetzelfde
geldt voor Italië, dat juist aan de ongeevenaarde verschijning van zijn Duce en
aan zijn fascistische beweging alles te
danken heeft.
Maar zelfs, als dit alles niet zoo was, en
Duitschland in plaats van overwinning
na
overwinning te boeken, de eene nederlaag na
de andere geleden had, dan stond nog één
ding vast: Nooit zou het nationaal-socialistische Duitschland capituleeren. De heer Chur
chill heeft met al zijn oppervlakkigheid, die
hem zijn heele leven gekenmerkt heeft, niet
de flauwste notie van het huidige Duitsch
land. Een Engelschman schreef laatst jube
lend, dat een Russische commissaris van hard
hout wais gesneden. Als dat waar is, en een
Russische commissaris van hout is gemaakt,
dan bestaat het rtationaal-aocialisme uit staal.
Overigens kan Engeland er van verzekerd
zijn, dat een volk, dat door Adolf Hitier ge
leid wordt, slechts een gedachte heeft: den
hem opgedrongen oorlog tot aan de uiteinde
lijke overwinning te voeren-
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1918 herhaalt zich in de Duitsche geschiede
nis niet ten tweeden male.
Maar dat begrijpt men in Engeland niet,
omdat men zioh eenvoudig de laatste hoop niet
wil laten ontnemen, en alleen uit deze over
weging schijnt men eenvoudig te gelooven,
ook altijd nog in Londen, dat men alleen maar
een paar propagandawalsjes uit den vorigen
oorlog heeft af te draaien, om onrust en op
stand in de andere landen van Europa te ver
wekken. Afgezien van het feit, dat de ver
onderstelling, dat men om zoo te zeggen on
der het bereik van de Duitsche macht met
dergelijke voorhistorische propagandametho
den succes zou kunnen oogsten, feitelijk een
beieediging voor onze eigen propaganda is,
is de gedachte op zichzelf al kinderachtig.
Mijnheer Churchill, die onlangs door zijn lands
lieden werd bewierookt als de grootste bewa
peningsexpert van Engeland, moet toch eigen
lijk wel weten, dat in ons tijdperk van moto
ren, van pantserwapens en Stuka's opstanden
in ontwapende gebieden bij voorbaat zijn
uitgesloten. Churchill is ook in dit opzicht
van slechte adviezen voorzien en slecht in
gelicht. Maar dat is alles nog niet beslissend.
De volken van Europa willen eenvoudig geen
opstand. Wanneer er thans nog wel veel op
gehelderd en besproken en geregeld moet
worden, zijn de meeste menschen van Europa
het over een ding toch wel eens. Engeland
heeft eens en voor al niets meer op het con
tinent in te brengen.

Het Continent zonder Engeland.
Engeland heeft hier te lang wanorde ge
sticht. Den een tegen den ander uitgespeeld,
steeds weer nieuwe oorlogen doent ontbranden
en deze bijna altijd met behulp van vreemd
bloed laten voeren. Dat weet nu ieder kind
en daarom wil Europa nooit meer iets von de
Engelsche politiek weten. Zelfs ih Frankrijk is
in dit opzicht het Europeesche geweten ont
waakt. Deze jongste Engelsche oorlog, die
alweer en opnieuw verdriet en tranen over de
landen van ons continent
heeft
gebracht,
heeft den veranderden gedachtenganig van zijn
bevolking sneller teweeggebraoht dan vele
vredesjaren dit zouden hebben vermogen te

Voorwaar, dat is een veelbeteekenende ont
wikkeling. Het fjjne instinct van de volken
heeft hen den juisten weg doen vinden tegen
de oogmerken van hun voormalige regeerin
gen ln, die thans te Londen als emigranten
met Churchill, en den bondgenoot Stalin aan
dezelfde tafel zitten, en waarvan de ontgoo
chelde volken reeds nu niets meer willen
weten.
Thans strijden de zonen van bijna alle
Europeesche volken in het Oosten om het be
houd van het leven en de cultuur van ons
werelddeel. Het in dezen gemeenschappelijken
strijd vergoten bloed zal meer ^dwicht in de
schaal leggen dan alle overleveringen van een
voorbij tijdperk.
H e t
n i e u w e
E u r o p a
m a r 
cheert!
Het laat zich niet meer om den tuin leiden
en het is niet meer tegen te houden of
mr. Churchill en mijnheer Roosevelt en de
joden achter de schermen dit nu prettig vin
den of niet. De volken van dit Vasteland zul
len een nieuw Europa opbouwen en zij zullen
zich daarbij,
er nu oorlog is of niet, door
niemand laten storen.

Onaantastbaar alsof het vrede
ware.
Militair onaantastbaar en met een veilig
verankerde economie kunnen wij thans ons
werelddeel politiek organiseeren, net alsof
het vrede was.
En wanneer er nog een poosje zoo nu en
dan bombardementsvliegtuigen komen, dan
zullen wij er voor zorgen, dat dit tienvoudig
vergolden wordt.
Als het moest, zou Europa thans werkelijk
een dertigjarigen oorlog kunnen voeren, zon
der dat ons continent daardoor ook maar een
oogenblik in werkelijk gevaar zou komen. Met
de toenemende eensgezindheid en aaneenslui
ting van de volken, zal ons continent een
steeds sterkere factor worden tegen ieder, die
het waagt, Europa aan te vallen. En mijne
heeren, mét de nieuwe Europeesche ordening
onder leiding van de As en zijn vrienden
schrijdt ook in Oost-Azië de nieuwe ordening
onder leiding van Japan en zijn vrienden
voort.
Niemand kan dezen ontwikkelingsgang
op den duur tegenhouden. Het mag dan
wel nog zulke groote en geweldige inspan
ning en offers vergen voor het doel be
reikt is, in den strijd van de jonge volken
voor een nieuwe orde tegen de zaakwaar
nemers van een internationale clique van
joodsche geldmakers en politieke onder
drukkers van hun eigen volken, kan de
eindoverwinning niet twijfelachtig zijn.
Daarom heeft de Voorzienigheid onzen
strijd tot dusver iok zoo rijk gezegend en
Zij zal ons ook bijstaan tot de beslissende
vernietiging dergenen, die de nieuwe orde
van een ontwakende wereld willen aan
vallen.

A U T E U R S W E T
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instrument waarvan de staatsleiding zich bedient?
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WORDEN GEMIST
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(Van een medewerker.)

OO langzamerhand komt er teekening in
het werk van de C o m m i s s i e-W o 1 t e r s o m, die tot taak heeft ons bedrijfs
leven te organiseeren. Voor een aantal groe
pen van de industrie is thans een organisatie
ontworpen, waarin alle tot die groep behoorende industrieën worden ondergebracht. Op
deze wjjze verkrijgt men dus een ordening,
welke het geheele bedrijfsleven omvat.
Het denkbeeld van een dergelijken organisohen opbouw van ons economische leven is
niet nieuw. Reeds in de vorige eeuw werd het
geopperd, vooral door het christen-socialisme,
als tegenwicht tegen het Marxisme en tot op
lossing van het z.g. „sociale vraagstuk".
Hieruit is ontstaan het corporatisme, dat
een bedrijfsorganisatie wil, welke een publiek
rechtelijk karakter heeft en derhalve ook ver
ordenende bevoegdheid op het punt van de
belangen van het bedrijf, m.a.w. a u t o n o 
mie èn zelfbestuur.

De corporatieve idee heeft vooral wortel
geschoten in R.K. landen, waarschijnlijk, om
dat de R.K. kerk haar in verschillende Pause
lijke encyclieken heeft gepropageerd. Van
daar, dat inltalië de bedrijfsorganisatie op
corporatieven grondslag is gebouwd, evenals
in Portugal, terwijl de nieuwe organisatie
welke thans in Frankrijk ontworpen is,
ook met den naam van corporatie wordt aan
geduid, hoewel zij toch veel meer lykt op het
Duitsche systeem. Dit wtfkt nl. van de corpo
ratieve idee op een essentieel punt af. Men
zal dan ook in de Duitsche literatuur zelden
of nooit het woord corporatie in dit verband
aantreffen.
Dit essentieele punt betreft de
autonomie. Het doel van de Duitsche bedrjjfsordening is nl. wel een uiterlijk op cor
poratie gelijkende organisatie, maar zonder
autonomie, slechts met zelfbestuur. Men kan
dit reeds vinden in H i 11 e r s uitspraak van
30 Januari 1937: hèt vraagstuk is het gebruik
en het inzetten van de beschikbare werkkrach
ten en het uitwinnen van den bodem en de
.bodemrijkdommen.
De
bedrijfsorganisatie
wordt dus rechtstreeks dienstbaar gemaakt
aan de leiding van de economie van staats
wege. Die organisatie
vergemakkelijkt
die
leiding ten zeerste, omdat de staat hierdoor
onmiddellijk alle bedrijven in een bepaalden
tak van industrie kan bereiken. De bedrijfs
organisatie, welke men in de vorige eeuw
vooral zag als een middel tot oplossing van
het z.g. sociale vraagstuk en voorkoming van
den klassenstrijd, later als een middel
tot
samenwerking der industrieën, vaak ter ver
mindering van de
onderlinge concurrentie,
wordt hier een i n s t r u m e n t v a n d e g e 
leide economie: de staat
geeft,
zoo
drukte Minister Funk het onlangs uit, de
d i r e c t i e v e , de organisatie de e x e c u 
tieve maatregelen. Het bedrijfsleven krijgt
wel zelfbestuur, maar geen autonomie; de lei
ding wordt de uitvoerder van de opdrachten
en de richtlijnen, welke de staat, dat is het
Rijksministerie van Economische Zaken, geeft.
Aldus de opzet, die voor een geleide econo
mie Inderdaad zeer geschikt lijkt; men heeft
de volledige organisatie, die voor de uitvoering
zorg draagt. Hindenburg zeide eens tegen
journalisten dde zich verwonderen over de
prompte uitvoering van door den generalen
staf gegeven opdrachten: het is zoo eenvoudig;
als men op den knop drukt, worden de orders
uitgevoerd. Intusschen is het bedrijfsleven niet
zoo maar te vergelijken met de militaire hië
rarchie en dat het niet zoo eenvoudig is, blijkt
wel uit tal van uitlatingen van minister F u n k
en zijn medewerkers, die de laatste maanden
herhaaldelijk een appèl hebben gericht tot de
industrie ter ontplooiing van méér i n i t i a 
tief, méér lust tot het nemen van risico's.
Minister Funk heeft reeds in Maart 1.1. de ver
zuchting geslaakt, dat het bedrijfsleven een
soort van geconcessioneerde „Apothekerswirtschaft" dreigde te worden, en zijn ,,Generalreferent", dr. Kehrl, heeft in September 1.1.
«en rede gehouden „Bureaucratische of onder
nemerseconomie", waarin hij het „wezen van
het zelfbestuur" besprak en zich beklaagde,
dat de ondernemers ook het besturen aan de
ambtelijke machine overlieten en te weinig
bedrijfs-1 e i d e r s zijn, maar te veel behept
z
ïn met „bedrijfsegoïsme".

TjR. KEHRL heeft blijkbaar verscheidene
•*"' reacties uit ondernemerskringen gekregen.
Althans hij heeft in de „Frankf. Ztg." van
15 dezer een artikel gepubliceerd, waarin hij
die reacties op zijn rede bespreekt. Economisch
zelfbestuur is er, aldus dr. Kehrl, niet terwllle
van zichzelf, of omdat het bedrijfsleven gelooft
daarop recht te hebben, maar in de eerste
plaats omdat ze de gemakkelijkste, de meest
onbureaucratische en de meest geschikte vorm
is
. waarin de economische uitvoerende macht
®pet worden uitgeoefend. De eere-ambteltjke
J
eider moet geen honorair ornament blijven,
"iaar werkelijk leiden.
Dat dit en het initiatief van de ondernemers
°gai eens wat te wenschen overlaat voor de
ve
rheid, blijkt uit een artikel van dr. Kehrl
^ '.Das Reich" van 23 dezer, waarin hij conde
eert,
bedrijfsleider nog steeds niet
d
Wer
kelijken ondernemingslust heeft. De
rne mer
eco ' .
heeft zijn plaats in de geleide
n mie
H °
nog niet gevonden zoo schrijft hij.
jj„, Sebrek aan geestelijke ontvankelijkheid
deele
aa
fant
ook
n het gebrek aan politieke
-bij
ae
bestuurders
van zijn organi5a{
n de teu
eI1
s
is hD °o heid der vrije economie
,,
.
h«t andere uiterste vervallen, waarr
m
vaak elk initiatief ontvalt; hij wacht
af
aat de
warht '
dingen over zich heen gaan; hij
t op bevelen en wanneer er feen komen,
nee
j„. ®f mt hij niets. Wellicht gelooft hij ook,
periode van economische leiding slechts
v
„.1^ . voorbijga anden aard is, zoodat de in
schakeling niet loont.
z et

uit
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! u
het vorenstaande, dat de af6 ho dtn
owr m^
?
£ van den ondernemer, waare
^
bezette gebieden van Duitsche
k!a en
u,
"
ook in Duitschland een
Hl eruit kan m
f'
,
«n afleiden, dat
achter die terughoudendheid geenszins poli
tieke motieven behoeven te zitten. Uit het feit,
Gat die terughoudendheid overal optreedt, dat
€meen
e
i
.&
d klacht hoort over te weinig
Van den on
dernemer, moet men reeds
eiden, dat er andere motieven daarvoor zijn.
n dae z'Jn er inderdaad; zij zijn van economi
sten aard.
£>e bedrijfsorganisatie laat op zichzelf niets
te wenschen over; zij is algemeen, zij is welicht volmaakt. Reeds jarenlang bestaan zulke
Vr
ijwilli,ge organisaties van ondernemers, die
°P velerlei gebied zeer goed functionneeren
zonder zóó algemeen, zonder met zóó groote
bevoegdheden bekleed te zijn. Wat ontbreekt
er
dan aan, wanneer zij zooals thans zelfs met
Publiekrechtelijke macht zijn bekleed, en de
autoriteit van den staat achter zich hebben?

Wanneer men het ontstaan van de vroegere
vrijwillige organisaties nagaat, dan blijkt dat
deze geboren zijn uit een drang tot samenwer
king ter behartiging van gemeenschappelijke
belangen; b.v.: oorspronkelijk wat betreft de
verhouding tot de werknemers, wat betreft het
product (standaardiseering daarvan), wat be
treft den prijs (prijsregeling), de laatste jaren,
gedurende de crisis, op het punt van verdeeling
van de beschikbare hoeveelheid werk of grond
stoffen. I n al deze gevallen is een e c o n o 
misch motief aanwezig voor de samen
werking en dit motief is het cement dat de
organisatie bijeenhoudt.
In zekeren zin berust dit dus op een soort
,,bedrijfs-egoïsme", waartegen echter geen be
zwaar kan worden geopperd wanneer het die
nen van het eigen belang strookt net het
algemeen belang. Men stelt deze t e g e n 
over elkander, dooh vaak onjuist. Wie zoo
goed en goedkoop mogelijk produceert dient
zoowel het eigen als het algemeen belang. Pas
wanneer het „bedrijfsegoïsme" eng wordt en
het laatste achterstelt bij het eerste — bv. bij
maatregelen tot sluiting van het bedrijf of
restrictie der productie, moet de overheid tegen
zulke excessen waken en zeker mag zij daar
toe haar medewerking niet verleenen!

Kon. Stearinekaarsenfabriek
Gouda

Clearingkoersen
Voor stortingen op 1 Deo.
Belg» ......
2». Franc
Ft.
franc

30.1432
43.56
8.76^
9.91
Deen Kj....
86.37
Noor Kr....
4'2.82
^ w. Kr. ...
44.85
Fins. Mrk.
8.82
Dinar
(a)
3.48
Dinar (b)
8.77
1 = oude schulden.

turlcsche p.
Lewa ......
fengoe (a)
Pengoe (b)
41oty la)...
4loty (b)...

1.45*
2.30
36.519
45.89
35.—
37.68
1.28
Slov. Kr....
6.4^
Dracthmen
1.26
Kuna
3.77
b = nieuw* schulden

Vergaderingen.
Op Maandag 1 December.
L e i d e n . 2 u. 30. N.V. Holl. Constructie
werkplaatsen, ten kant. der N.V. (buiteng.
verg. aandeelh.).
P r i n c e n h a g e. 2 u. 30. N.V. Saval Apparatenfabr., ten kant. der N.V. (buiteng. alg.
verg. v.' aand.h.).

Dij een bedrijfsorganisatie zooals wij die
*-» thans zien ontstaan, ontbreekt echter voor
ven van den ondernemerslust en kan daardoor
de ondernemers het economische motief; de een bedreiging worden voor het geheele eco
opzet van de organisatie is immers, zooals wij
nomische leven. En zoo ziet men wederom, dat
hierboven zagen, om deze te maken tot een
geen regeering — zooals wij reeds vroeger
instrument van de staatsleiding der economie.
hebben opgemerkt — vrij in de keuze van haar
Wanneer deze leiding eischen stelt aan de economische middelen is om haar doel te be
ondernemers, die niet in overeenstemming zijn
reiken; ook zij kan niet ongestraft regelingen
met het economische inzicht van deze laatsten
handhaven, die in strijd zijn met de elemen
en van hen dus vraagt een investeering, waar
taire economische beginselen en zij moet zich
van zij geen of niet voldoende verwachtingen
voegen naar de aloude economische waar
koesteren, dan móét de ondernemerslust, dat
heden.
is het ondernemersinitiatief, tot een nulpunt
dalen en zij zullen wachten op een bevel. Men
kan van den ondernemer, die particulier eco
ORANJE
NASSAUMIJNEN
nomische richtlijnen moet volgen, die zich be
heerder voelt van het hem toevertrouwde kapi
taal, niet verwachten dat hij con amore zal
Voorstel omtrent wijziging van
investeeren op een wijze waarvan hjj geen
voorwaarden van obliresultaten verwacht en z.i. verlies van het
kapitaal dreigt. Hij móét, uit zelfbehoud, den
gatie-inkoop.
eisch van rentabiliteit stellen.
Het alternatief is dan: staatskapitalisme in
In vervolg op het in het vorige avondblad op
den een of anderen vorm, ook al is de staat
genomen berioht omtrent de vergadering van
zelve daar allerminst op gesteld. De ontwikke
houders van 4% obligatiën 1937 der N.V. Mij. tot
expl. van Limiburgsche Steenkolenmijnen, gen.
ling leidt echter onafwendbaar in die richting,
Oranje-Nassau Mijnen, ontleenen w(j aan een
zooals men niet alleen in D u i t s c h l a n d
ziet, maar ook in de Ver. Staten, waar R o o- nadere mededeellng het volgende:
In de trustacte is bepaald, dat de maatschappijs e v e 11 uiteindelijk genoodzaakt is over te
dehitrice het recht heeft op de verplichte jaargaan tot nationalisatie van bedrijven om deze
lijksche aflossingen in mindering te brengen de
aan de oorlogseconomie dienstbaar te maken.
door haar ter beurze in Nederland gekochte obli
Men kan den ondernemers ten slotte wel dwin
gatiën, o.m. onder voorwaarde, dat de koopprijs
gen tot bepaalde investeeringen, maar het
zander byberekening van rente en courtage be
neden pari zij.
initiatief, het élan, dat veroorzaakt
wordt door het economisch motief, zal daarbij
Daar de debitrlce, hoewel de obligatiën thans
boven pari genoteerd zijn, toch een deel van haar
dan toch ontbreken, tenzij de staat fcêt risico
overvloedige kasmiddelen wil blijven aanwenden
overneemt, in welk geval de ondernemer „contot inkoop ter beurze, zou z(J gaarne van de ge
tractor" wordt.
noemde voorwaarde dispensatie verkrijgen, ten
Er zijn aanwijzingen, dat men in Duitsch einde in de gelegenheid te *i)n de door haar
land ziet, dat het economisch
motief,
de tegen ten hoogste 103% verworven en te verwer
sterkste prikkel bevorderd moet worden. Die ven stukken t.i.t in mindering der verplichte
aanwijzing vindt men op het oogenblik bij de aflossingen te brengen.
De debitrice verzoekt haar dispensatie te ver.
prijspolitiek. Naar men weet zijn extra
winsten, voortvloeiende uit de oorlogsomstan leenen tot den len Januari 1943.
Tevens verzoekt de maatschappij den obligatiedigheden, verboden bij de „Kriegswlrtschafta- houders, op grond van de geringe beteekenls
verordnung" van September 1939. De extra welke voor hen aan de bedoelde dispensatie ver
winsten moeten door de prijscontróle-instan- bonden Is, aan de mij. tot beh. van het adm.ties worden afgeroomd, tenzij zij het gevolg kantoor, opgericht door Hubrecht, Van Harenzijn van grootere persoonlijke prestaties. Men carspel en Vas Visser N.V. een machtiging te
wil thans meer ruimte geven aan dit laatste verleenen, over eventueele verzoeken tot wijzi
ging der dispensatie van de bedoelde voorwaarde
om aldus de ondernemers te prikkelen tot
tot den len Januari 1943, namens obligatiehou
grootere inspanning, tot goedkooper produc ders een beslissing te nemen, zonder dat het
tie. Door de „Vollbesohaftigung" ontbreekt de houden van nieuwe vergaderingen dan noodzake
concurrentie geheel. De „winstafrooming" is lijk zal zijn.
oorzaak dat de ondernemer te veel belang ver
liest tot de risico's bij een zoo efficient moge
OMZETTEN AMSTERDAMSCHE
lijke en grootere productie. Men hoopt nu een
tegenwicht te vinden en als het ware een ver
BEURS
vanger van de vrije concurrentie in een soort
van p r e m i e s v o o r bijzondere pres
(Medeged. door de Ver. v. d. Eff.'handel.)
taties op het punt van materiaalbesparing,
28 November 27 November
snelle aflevering van werk enz. Het streven
naar prijsverlaging voor verbruiksgoederen,
Obligaties
4.237.010
3.135.720
zal hierbij op den achtergrond moeten treden,
Pandbrieven ...
269.975
233.575
terwille van het prikkelen van de prestaties.
Aandeelen
2.069.685
2.857.453
Een starre organisatie, die het economisch
Aandeelen zaw.
397 st.
362 st.
motief miskent, leidt ten slotte tot een afsterClaims
40 st.
300 st.

De beleggingsmarkt
Rendementen van de verschil
lende klassen.
Voldoende tijd is sinds de emissie van de
nieuwe staatsleening verstreken, om den in
vloed aarvan op de kapitaalmarkt als geëin
digd te beschouwen, schrijft de Rotterdamsche
Bankvereenlging In haar weekoverzicht. Te
vens is het loopende jaar zoover gevorderd,
dat een terugblik op de wijzigingen, die deze
markt sedert begin Januari heeft ondergaan,
wel gerechtvaardigd is.
Al deze veranderingen weerspiegelen zich
— nog eerder dan in de koersen der leeningen
— in haar rendementen. Het volgende lijstje,
dat zooveel mogelijk in een kort bestek open
bare en particuliere leeningen van uiteenloo
penden aard samenvat, geeft het rendement
aan op basis van de koersen — van kort voor
het einde van elk kwartaal en van de twee
laatste maanden — alsmede de aflossingsvoorwaarden. Men kan daaruit berekenen, dat
de daling van het rendement sinds het einde
van het vorige jaar gemiddeld ca. i % beliep,
maar ook dat de daling vrij ongelijk was. Ter
wijl zij bij staatsleeningen slechts 0.35 % be
droeg, bereikte zij bij de provinciale en ge
meentelijke leeningen een hoogte van ongeveer
2/3 %, en kwam zij bij particuliere leeningen
met bijna l % vrijwel overeen met het alge
meen gemiddelde. Dit verschijnsel van vrij
sterk varieerende dalingen is ook op te mer
ken in elk der di-ie genoemde groepen: bij de

staatsleeningen daalde het rendement van de
4 % leening 1941 (met belastingprivilege)
slechts 0.02 %, n.1. van 3.90 tot 3.88 %, maar
was de daling bij de 3—31 % leening 1938
niet minder dan 0.60 %, een vermindering, die
slechts door de verlaging van het rendement
der 3 % leening Nederlandsch-India 1937 werd
overtroffen (0.65 %). In de groep der ge
meentelijke leeningen valt de grootste daling
— tevens de grootste bij alle in onze tabel
voorkomende rendementen — met 1.05 % bij
de 3i % leening Amsterdam 1937 VIII te memoreeren; de geringste dading toonde met
0.47 % het rendement van de 3 % leening
Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Bij de
leeningen van naamlooze vennootschappen
schommelden de rendementsdalingen tusschen
0.09 % bij de 4 % leening van de Koloniale
Bank en 0.80 % bij de 3} % leening van Van
den Berghs en Jurgens' Fabrieken.
Deze ongelijkmatige dalingen waren het uit
eindelijke gevolg van allerlei schommelingen,
doch het resultaat ervan was ten slotte o.m.
een zekere nivelleering van rendementen. Ter
wijl einde Maart het verschil tusschen het
hoogste rendement (5.02 %, 3J % Amsterdam
1937 VIII) en het laagste
(3.79%,
2j %
N.W.S.) 1.23 % beliep was het tegen einde
November tot 0.75 % ingekrompen (marge
tusschen de 3.98 % rendement van de 4 '/o
leening 1940 II en 3.23 % van de 2i %
N.W.S.) Nog steeds worden de hoogste ren
dementen bij de publiekrechtelijke leeningen
aangetroffen, al zijn, juist bij de oudste, dus
ongetwijfeld het best geclasseerde, Nederland
sche staatsleeningen de rendementen verreweg
het laagst.

Rendement van Nederlan dsche obligaties (In %).

Soort

Staatsleeningen
4 %
4 %

1940/11 z.
1941
m.
1941
1911
1938
1936
1895/1905

3i%

31%
3-31%
3 %
3 %
2(%

Pü

3 % Ned.-Indië 1937 .....'
e

ne nte

?1 ^ f

Jke

J'

en

Pr

°vineiale leeningen

31% Amsterdam 1937/VIII
3 % 's-Gravenhaee 1937/TTT
4 % Rott

3 % Zuid-Holland 1937/III
3 % Bk. v Ned. Gem. 1938
e nin en Van naa,
|- * 9
nlooze vennootschappen
31% v. d. Bergh's & Jurgens' 1937
4 % Koloniale Bank 1937
4 % Kon. Ned Hoogovens 38

23—12
1940
3.89
4.28
3.90

25—3
1941
4.97
4.56
4.97

24-6
1941
4.00
4.19
4.00

24—9
1941

27—10
1941

24—11
1941

396
3.83

3.98
3.88
3.87
3.57
3.83
3 67
3.31
3.23
352

3.89
4.43
3.87
3.72
3.56
4.17

—

—

—

4.11
4.68
4.60
3.98
3.79
4.45

3.68
4.10
3.78
3.52
3.42
3.88

353
3.71
3.35
3.34
3.21
3.31

4.00
4.00
3.81
3.57
3.87
3.75
3.35
3 28
3.63

4.85
4.39
4.34
4.26
4.60
4.38
4.14
4.34

5.02
4.70
4.72
4.59
4.76
4.57
4.46
4.71

4.11
4.13
4.12
3.92
4.22
4.17
4.08
4.08

3.74
3.40
3.68
3.50
3.90
3.63
3.47
3.67

3.87
3.87
398
3 82
3.92
372
358
3 87

380
3.87
3.70
3.72
3.90
3.65
3.58
3.87

4.32
3.67
4.02
4.20
3.86

4.25
3.87
4.23
4.41
4.00

3.86
3.88
3.95
3.73
3.78

3.60
3.63
3.63
3.93
3.54

3.60
3.58
347
3.70
3.36

3.52
3.58
3.67
3.74
3.22

—

Besluit tot liquidatie voorgesteld.
Overdracht van activa aan
aandeelhouders.
Aan een tot aandeelhouders van de N. V.
Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda
gerichte mededeeling ontleenen wij het vol
gende:
Ten gevolge van het „Besluit op de Divi
dendbeperking 1941" is door onze vennoot
schap een aanzienlijk bedrag aan superdivi
dendbelasting over het jaar 1940 verschuldigd.
Dit zou een zeer zware last voor het loopende
jaar en ook voor volgende jaren beteekenen.

Met het oog daarop, zoomede op moge
lijke verdere lasten achten wij het
wenschelijk onze N.V, te liquideeren en
daarbij gebruik te maken van de bepalin
gen van het „Liquidatiebesluit 1941";
laatstgenoemd besluit toch stelt de liquideerende N.V. vrij van superdividendbelasting.
De beteekenis van onze N.V. is sedert 1929
slechts, dat zij dient voor de verdeeling van
baten, die het bezit aan aandeelen in de N.V.
„Ver. Fabrieken van Stearinekaarsen en Che
mische Producten" afwerpt, over de verschil
lende groepen onzer aandeelen.
Nu er ten gevolge van het „Besluit op de
Dividendbeperking 1941" groote fiscale be
zwaren aan verbonden zijn, is het in het be
lang van de aandeelhouders der N.V. Konink
lijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, dat de
juridische vorm van het concern wordt ver
eenvoudigd, door
overdracht
van het
vermogen onzer N.V., zijnde het bezit aan
aandeelen in de N.V. „Vereenigde" en eenige
contante middelen, op de a f z o n d e r l i j k e
aandeelhouders van de N.V. Konink
lijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda.
De aantallen uitstaande gewone aandeelen,
preferente aandeelen A en preferente aandee
len B, bedragen 2575, zijnde hetzelfde aantal
als dat van de in ons bezit zijnde aandeelen
è. ƒ 1000 in de N.V. „V ereenigd e". Dit
stelt ons in staat deze overdracht op eenvou
dige wijze te doen geschieden.

Onze N.V. kan worden geliquideerd door
overdracht van één aandeel groot nom.
ƒ 1000 in de N.V. „Vereenigde" aan den
houder van 1 gewoon aandeel + 1 pre
ferent aandeel A + 1 preferent aan
deel B, en door aan die aandeelhouders,
wier bezit niet uit een even groot aantal
van elk der drie soorten aandeelen be
staat, voor elk preferent aandeel A of
preferent aandeel B of gewoon aandeel
uit te reiken een Trustcertificaat A, resp.
B, resp. C.
De houder van drie Trustcertificaten resp.
gemerkt A, B en C, zal deze steeds kunnen
omruilen in een gewoon aandeel in de N. V.
„Vereenigde" è. ƒ 1000. Het dividend vallende
op ƒ 1000 N.V. „Vereenigde" zal door het
Trustkantoor uitgekeerd worden op zijne cer
tificaten A, B en C in dezelfde verhouding, als
waarin thans het dividend bij „Gouda" wordt
bepaald voor de preferente aandeelen A, pre
ferente aandeelen B en gewone aandeelen; de
bijzondere uitkeertng, waarop gewone aandeel
houders, recht hebben, in de toekomst vervalt
als gevolg van de hierna genoemde betaling
van ƒ 40 per aandeel.
Waar het hier de liquidatie der Vennoot
schap betreft, zullen de houders van gewone
aandeelen, vóórdat tot verdeeling der aan
deelen in de N.V. „Vereenigde" als boven uit
eengezet wordt overgegaan, allereerst ont
vangen het hun toekomende, zijnde per resto
ƒ 40 per gewoon aandeel, terwijl tevens de
houders der in totaal ƒ 2000 Prioriteitsaandeelen het nominale bedrag hunner stukken
ontvangen. De aanwezige contanten en een
door de N.V. „Vereeigde" vastgesteld Interimdividend stellen daartoe in staat.
Het Liquidatiebesüuit 1941 vergt, dat het
besluit tot liquidatie wordt genomen vóór
17 December a.s.
Wij stellen derhalve voor om onze statuten
te wijzigen en tot ontbinding onzer vennoot
schap over te gaan.
Na aanneming van de voorstellen ligt het
in de bedoeling met de N.V. Algemeen Admi
nistratie- en Trustkantoor te Rotterdam een
regeling te treffen, overeenkomstig de bepa
lingen als in de voorgestelde statutenwijziging
worden vermeld.
Zoodra de verklaring van geen bezwaar op
de statutenwijzigingen zal zijn ontvangen, en
de verder noodige formaliteiten vervuld zijn,
zal de omwisseling van aandeelen in onze
N.V. in aandeelen in de N.V. „Vereenigde"
resp. in Trustcertificaten worden opengesteld
en zal de N.V. „Vereenigle" de noteering ter
beurze voor haar aandeelen aanvragen.
Het saldo ln contanten zal worden uitge
keerd op een nader aan te duiden dividend
bewijs op elk aandeel voor een gelijk gedeelte,
ongeacht tot welke categorie hetzelve behoort.
Wfl voegen hieraan toe, dat volgens de be
staande voorschriften geene uitkeering, inbe
grepen voormelde verwisseling, mag geschie
den met betrekking tot aandeelen, ten aanzien
waarvan niet vooraf aan liquidateuren opgave
is verstrekt van naam en adres van den houder
op het overdrachtstijdstip.
Ook aan aandeelhouders der N.V. De Stea
rine Kaarsenfabriek „Apollo" wordt voorge
steld die N.V. te liquideeren; eveneens met
overdracht der aandeelen N.V. „Vereenigde"
aan de afzonderlijke aandeelhouders.
De aanneming der voorstellen is door ons
afhankelijk gemaakt van een overeenkomstig
besluit van een vergadering van aandeelhou
ders der N.V. De Stearine Kaarsenfabriek
Opgemerkt wordt ten slotte, dat het op de
agenda voorkomende voorstel tot verleening
van goedkeuring voor het stemmen in de algemeene vergadering van aandeelhhouders der
N.V. „Vereenigde" voor een voorstel tot inkoop
van nominaal ƒ 24.000,— aandeelen N.V. „Ver
eenigde" door N.V. „Vereenigde" het gevolg is
van de omstandigheid, dat de N.V. De Stearine
Kaarsenfabriek ,,Apollo" bedoeld bedrag aan
aandeelen te gelde zal moeten maken ten einde
belastingschulden te kunnen voldoen en ten
einde het door haar bezeten aantal aandeelen
N.V. „Vereenigde" behoorlijk onder hare aan
deelhouders te kunnen verdeelen.
Balans per 30 September 1941 der N.V. Ver.
fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische

Londen
4.04öfe
4.04%
4.04
Berlijn
Madrid
9.25
9.25
9.25
Parijs
2.29
2.29
2.29
Rome
—
——
Zwitserland
23.33
23.33
23.30
Idem vrij
Stockholm
23 85
23.85
23 85
Montreai-Ixmden ...
4 554.55i/j
4.55
Montreal
88.75
88.75
88.62%
B. Aires (lmp.koers)
29.78
29.78
29.78
Idem (Market rate)
23.95
23.95
23 95
Rio de Janeiro
5.15
5.15
5.15
Japan
—
Sjanghai
5.50n
5.50n
5.50n
Boedapest
19.85
19.85
19.85
Lissabon
4.02
4.02
4.02
Helsingfors
2.—
2.—
2.—
s
Uallgeid 1 Prima handelswissels Vt & k

v u l p e n

;

lueiyeht nooit

Beurs te New York
(Slotkoersen)
29 November 1941
NAAM

producten: Activa: vaste goederen, ger. en
werkt, ƒ 1.150.001,—; belangen bij andere ondern.
ƒ530.094,—; voorraden ƒ819.032,— ; debiteuren
ƒ 119.329,—; effecten ƒ 541.928,—; kas en bankiers
ƒ2.226.079,— ; totaal ƒ5.386.465,—.
P a s s i v a : kapitaal ƒ 3.483.000,—; stat. reserve
f 796.401,—; bijzondere res. ƒ 578.619,—; crediteuren
ƒ 181.443,— ; winst ƒ347.001,— ; totaal ƒ 5.386.465,—.
Winst en verliesrekening: Debet: Afschrijvin
gen p.m.; winst ƒ 347.001,—. Credit : saldo expl.
ƒ284.562,—; ontv. div. en Interest ƒ62.438,— ;totaal
ƒ 347.001,—.
In verband met de bovenstaande voorstellen
zal op 5 December in een buitengewone ver
gadering van de houders der preferente- en
gewone aandeelen der Kon. Stearinekaarsenfabrieken Gouda worden gehouden.
WAARDEVERMEERDERINGSBELASTING

Voortaan geen toepassing van het
betrokken Besluit voor land
bouwgronden.

OBLIGATIËN

De Nederlandsche Bank N.V. te Amster
dam deelt mede, dat zfl op grond van de
bevoegdheid, haar toegekend ingevolge de
Tweede Beschikking van den SecretarisGeneraal van het Departement van Finan
ciën, ter uitvoering van Besluit No. 116/
1941, wenscht over te gaan tot aankoop
der navolgende Zweedsche Staatsobligatien: 3è % Zweden 1941 coupons 15/6—
15/12 en 3 % Zweden 1941 coupons
15/6—15/12.
Ingezetenen, aan wie de hierboven genoemde
obligatiën in eigendom toefoehooren, of die over
zoodanige obligatiën het beschikkingsrecht
hebben, als bedoeld in art. 44, vierde lid, van
het Deviezenbesluit 1941, worden hierbij ver
zocht zich vóór 15 December 1941 met de
Hocxfdbank van De Nederlandsche Bank te
Amsterdam, Bureau Inlevering Buitenlandsche
Effecten, in verbinding te stellen, ten einde te
vernemen, op welke wijze deze obligatiën bij
De Nederlandsche Bank behooren te worden
ingeleverd, en op welke voorwaarden de aan
koop zal plaats vinden.

KOERS-INDEX
(Medegedeeld dooi bet C. Bur. v. d. Stat)
Datum
Qem.
Hoogste
Laagste
25 Nov. 191.4 Juni In0.«
1940
1940
26 . 195.9 Juli 163.8 -i Nov. 166.2 24 Jan. 143.2
27 . 194.8 Auff. 17A9
'2*
„
194.6 Sept. 186.'2
1941
1941
'29 . 196.1 Oct. 179.5 '29 Nov. 196.1 4 Mrt. 128.2

29 Nov. (A.N.P.)

28
Nov

29
Nov

Eend. geld lfi-2
Part disc.
A. E. G. ... 173%
Bemberg ... 169H
Berl. Hndg 150X
C. Pr. Bk 1424
C. Gummi. I60K
Daiml. Mot. 192J<
D. Anl. An
D. D<sk. Bk 144%
Dt. Erdoel 170J4
Dt Linol... 158K
Dt. R.bahn —
Dt. Reichbk IS2H
Dresd. Bk 142X

t5i-2
24
1744
WO
1504
1424
159
1904

Feldmlhle 161
F. & Guill. '2229*
lies. t.el. Un ^134
Hb. Pakett 95
tiarpener B
l.G. Farben 1974
Kloeckner 159
Mann mann 1524
Nord Lloya
ftheinstahl 1814
S & Halske +20
Ver. Stahlw 146*
Wintershail 1724
Z. Waldhoff 25654
Vei. Gl. St

—

1444
1704
1574
1324
1424

28
Nov.
1604
22194
213
185
197%
159
1524
954
1814
3194
14594
17'2H
25t>4

LONDEN, 29 Nov. (Nlet-ofricieel.)

WISSELKOERSEN
29

Buenos Aires
Brussel
Rio deJaneiro
Kopenhagen..
Athene
Amsterdam.»
Italië

Stockholm ...
Zwitserland—
Madrid
New York ...
Letland

Nov.

(A.N.P.)

Wisselkoersen

'29 Nov 29 Nov
8 Nov
Ki eden
Laten lieden
0.583
0.587
0.583
39.96
39.96
40.04
0.180
0.13V
0.130
48.21
48.31
48.21
H.*9*
9.K9
9.91
4.995*
5.00c* l.9«5*
1.668
1.672 1.668
— 132.70
130.7U
13.14
13.16
13.14
0.58ft
0.587
0.585
2.098
2.102
2.09t*
56.8S
56.75
56.75
10.14
10.16
10.14
59.46
59.5h
59.46
57. R9
58.01 '57.89
•23.56
28.60
23.56
'2.4HK
2.502
2.498
4.995 5.005
4.995

(Slot.)

28 Nov
Laten
0,587
40.04
0.132
48.31
9.91*
5.005*
1.672

.

13.16
0.587
2.102*
56.88
10.16
59.58
58.01
23.60
'2.502
5.005

•) Verreken!ngskoers.

LONDEN 29 Nov

Officieele Wisselkoersen.

29 Nov.
New ïork.... 4.02**— 4.03S
Montreal
4.43 _ 4.47
Zilrioh
17.30 - 17.40
Stockholm .... 16.85 — 16.95
Buenos Aires 16.95H— 17.18
Goud
168/ -

28 Nov.
4.024- 4.03H
4.43 - 4.47
17.30 - 17.40

16.85 - 16.95
16.95H- 17.13
168/-

2

316(8
301/1
•-%
11%
?U4
201/1
13%
3
17%
24%
64
15%
9%
44i;g
8%
61

348/4*
V4
29 U
<J%
50%
115 i/l
>5Vl
76
26

2 8 Nov.

2 9 Nov.

Alleghany Ludlum
American Hemberg
American Car & Foundry
American Enka
Ameri.ian Waterworks ...
Bendix Aviation Corp. ...
Boeing Airplane Co
Continental Oil
CJlenn Martin
In'er. Merc. Marine
Norfolk & Western
Nort
Am. Aviation
Procter & Gamble
Tidewater
Celotjx
.....
CurtUf. Wright
Douglir Aircraft

20%
11%
268/4
52 1/4
3%
37%
19V4
28%
25 8/4
128(8
185
13%
538/4
10%
7%

:o%

11 %

26%

518/4

i%

37%
1 3%
25 V4 *
25%
1..%
187
1*8(4
53%
10%
7%
b%
69%

8%

69%

GOEDERENMARKT
Granen.

CHICAGO 29 Nov. (A.N.P.)

G r a n e n . Oip d e termtjnmarkt ontstond a a n vankeldjk, door de aanneming van de wet op do
prijscontrole door het Huis van Afgevaardigden,
een flinke prijsstijging.
T a r w e . De termijnmarkt steeg in verband met
de verhooging van de pariteitsprijzen. Later werd
druk op de noteeringen geoefend door liquida
ties, tegen aankoopen in de latere termijnen en
groote aanzeggingen voor den Decembertermtjn.
M a ï s. De termijnimarkt werd door de houding
der tarwemarkt sterk beïnvloed.
29 Nov. 28 Nov.
113%/%
Tarw» Deo. »•» 114/4%
73 %
Mal* Dec. ......... 73%
48 8(3
Haver Dec. .•••••••• 48%
628(8
Rogge Dec.
62%/%
Sojaboonen

Deo.

27 Nov.
113/2%
72 s/4
483(g
62%

t58%

159

per 60 lb». 160%

WINN1PEG 29 Nov. (A.N.P.)
T a r w e . Op de termijnmarkt was de stemming
niet ongunstig, als gevolg van aankoopen door
meelfabrieken en speculanten.
Tarwe Dec
Gerst Dec
Lijnzaad Dec.
Suiker.

29 Nov
74%/8(
58%
151%

-

28 Nov.
27 Nov.
74%
74%
58%
58%
151%
151%

NEW YORK 29 Nov. (A.N.P.)

S u i k e r . Op de termijnmarkt ging in oud con
tract wederom bijna niets om. Nieuw contract
steeg door aankoopen van den handel, die bevor
derd werden door het feit, d«.t agrarische produc
ten miinder sterk door de wet op de pruscontröle
worden getroffen. Later openbaarde zich nu en
dan neiging om tot realisaties over te gaan.
Jontr. No. 4 Deo.
Contr. No. 8 Dec.

29 Nov. 28 Nov.
2.61 %n 2 .60n

91/4
8.29

9%
8.30

27 Nov.
2.54

9%

8.21

R10 No t

Santo* No. «

Kolfle.

29 "^ov. 28 "ïov. 29 Nov. 2 8 Nov.
December
Maart
Mei
..M.MHHM.MM
Juli
..........
September

7,85n 7 85n
8.19n 8.14n
8-30n 8.30n

12.16 12.15
12.33ni2.31
12.46n12.44
12.53n12• 54
12.62n12.62

Koffie. De termijnmarkt werd vandaag in
hoofdzaak beheersoht door aankoopen van out
siders en voor Rrazildaansche rekening. De stem
ming was prijshoudend.

Rubber.
Hlant. lst latex..

Dec

Januari

Huiden.

28 Nov.
29 Nov.
25
25
22.50
22 50b
22.35b
22 35
29 Nov.

December

29 Nov. 28 Nov.
29 Nov. 28 Nov.
Madrid ... 40.60* 40.fi0* Alexandrië 97.60 a7.50
Helsinki.
Bombay... 17. Ü6 17.96
Belgrado
Hongkong
15, _ 15.Sofia
Sjanghai..
a.OB Ö.03
Lissabon.
«»
«*
Kobe
Athene ... — Z . - A f r i k a . . 1 0 0 . 2 5 100>,
Mexico ... 20.S0
20.60 Singapore. 2H.16 '28.16
• Off.
•• 99.80—100.20 off.

BERLIJN,

28 Nov

(Aanvulling slotkoersen)

Loco
Deo.

Slotkoersen.

'29
Nov

NAAM 29 Nov
Int. Tel....
2
Kennecott 31%
Montg. W. 3014
N Y Centr. 9V»
N. Am. Co. 1 1 %
fackard - 2V4
Penn. R R 20%
P. Serv NJ 13%
Radio C. M 3
Rep. Steel 171»
24 lyl
Reynolds
Sears R - 63%
Shell Un. 158/4
Socony ... 9»/4
St. Oil N.J.
Tw. C. Fox 8 %
Un. Pacif. 666)8
ün. Aircr. 34%
Un. Corp. - V4
U.St.Ind.A 29 tl
U. S. Rubb. 23V4
U. S. Steel ï 01/2
U. S. S. pr. 115
West. Un. 251/1
Westingh. 751,2
Woolw.Co. 26 Vs

Cacao.

Buitenlandsche Beurzen
BERLIJN,

29 Nov 28 Nov
All. Chem. 1481* 148 V4
711/4
Am. Can. 70
111(8
Am. Roll. 11
36 "U
Am. Smelt 36 >k
Am. Tel. 1441/* 1451,8
41
Am. Tob. 48 3/4
Anaconda 268/4 27
Atch. Top 26%
26 V4
31/4
38(8
Balt. & O
5/%
Beth. St. . 571(8
4
4
Can. Pacif
268/4
Com. I. T 26
751,1
J. L. Case 7614
36%
Ohes. & O 36
51
%
Chrysler . 508/4
131/2
Cons. Ed 136)8
91/s
91,1
Del. Huds
1431.1
Dupont .. 143
Eastman 132 Vs 1326)8
Gen. Elec. 26 V4 261/4
388/4
391/4
G. Foods
356/s
35 8/4
Gen. Mot.
168/4
16'/ï
Goodyear
314
3>vl
Hudson M
45 ij
Int. Harv 456)8
23%
Int Nicke! 231/1

Omzet aandeelen 450.000
* = ex dividend; t = laten; S =: verb.
•) exdiv. $ 1.50.

De wnd. secr. gen. van het departement van
Financiën heeft in een aanschrijving aan de
belastinginspectie het volgende bepaald nopens
de heffing van Waardevermeerderingsbelas
ting:
Ingevolge art. 2 lid 2 van het Besluit van
27 Nov. 1940 kunnen landbouwgronden in het
algemeen slechts worden overgedragen indien
onder meer voldaan is aan de voorwaarde,
dat de tegenprestatie niet hooger is dan in
1939 voor soortgelijke goederen in dezelfde
streek had kunnen zijn bedongen.
Aangezien in het algemeen de verkoop
waarde op 9 Mei 1940 niet zal liggen beneden
de verkoopwaarde in 1939 terwijl ik het voorts
wenschelijk
acht,
voor de heffing van de
Waardevermeerderingsbelasting aansluiting te
zoeken bij het oordeel van de Pachtbureaux
inzake de verkoopwaarde in 1939, acht ik ter
men aanwezig te bepalen, dat het besluit op
de
Waardevermeerderingsbelasting
1940
voortaan niet meer zal worden toegepast tav.
landbouwgronden. Op practische gronden dient
het vorenstaande ook te gelden t.a.v. scheidin
gen van landbouwgronden.
ZWEEDSCHE

Xe&t nooit!

28 Nov.
15.-b

27 Nov.
25
22.50b
22.35b
27 Nov.
14.94

Katoen.
K a t o e n . Op de termijnmarkt ontstond heden
een prijsstijging, daar het Huis van Afgevaardig
den de wet op de prijscontrole heeft aangenomen,
die een maximumprijs van 21,47 dollarcents voor
katoen toelaat. Ooik de verhooging van den pariteitsprijs tot 17,73 dollarcents en de voorapelling,
dat het volgend jaar de beleeningsnorm hooger
zou zijn, bevorderen den kooplust. Tegen slot
kwam er aanbod uit Merophls en van locohuizen
aan de markt. De textielverkoopen kwamen deze
week overeen met de verwachting. De omzetten
op de locomarkt hebben deze week 157.311 balen
bedragen.
Mlddi 15/16 loco
December

17.46
16.14

17 36
16 04

17.38
16,05

NEW OKLEANS 29 Nov. (A.N.P.'
16.70
16.45
16 43

LiOco 15/16 stapie

Metalen.

NEW-YORK 29 Nov.

Koper Am St Juli
Tin Straits loco ...
Zink O. St Louis
loco
Lood N. T. loco ...

52

f

52.—

(A.N.P.)
t
52.—

8 25
5-85

8.25
5.85

8.25
5.85

12 80

12.60

12.54

Vetten en Oliën.
Katoenolle, Prime
Summ. Yellow Dec.

CHICAGO 29 Nov. tA.N.P.)
Reuzel Pr. Western
looo
10.17% 10.20
10.12%
8AVANNAH 29 Nov. (A.N.P.)
29 Nov. 28 Nov. 27 Nov.
Terpentijn loco ...
68/%
—
H*rs grade W W.
——
3.25
NEW-YORK 29 Nov. (A.N.P
Talk extra loose
f Geen nandeL

8%

88/4

8%

8
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AANKONDIGINGEN

HUTTER's

Laat nu
Uw goederen

Heden overleed mijn ge
liefde Zwager,

SlOOMEN

Dr. SYNCO VAN MESDAG,

Officier in de Orde van
Oranje-Nassau,
in den ouderdom van 72 jaar.
M. T. VAN MESDAG—
SPIER.
Utrecht, 28 Nov. 1941.

Een unieke combinatie
van aparte stijl, en
smaakvolle afwerking.

D i r k H ü t t e r & Zn.
Frederilcspiein 39, Toksteeg 12^/hSpui
Am stellaan 88 hoek Rijnstraat
De Clercqstr. 1Ö4, Linnaeusstr. 66

ADVERTENTIËN

Van LEVENSLANGEN duur.

Brandvrij, slechts ƒ 57
HET SCHRIJFMACHINEHUIS
MOLSTEEG 4, nabij Hoofdpostk.
HOBBEMASTR. 8a t/o. Parkhotel

M.V. MEDEBLAflDSCHE

Ainslerdan

VOOR DE KERSTDRUKTE BEGINT
U HEBT ZE THANS TERUG
BINNEN ÉÉN WEEK EN

Hotel „GASA BONITA"
LOOLAAN 65 — APELDOORN,
heeft nog eenige ZIT-en SLAAP
KAMERS vrij, w. en k. str. w.,

De Huis-Kluis!

CHEMISCH REINIGEN

c.v., zéér geschikt v. langer verbl.

Reelfs & Reelfs
VERTAALBUREAU. Tel. 48.949.
417, Marnixstraat 417, Amsterdam.

INSTALLATIE

MET SPOED IN 3 DAGEN

DE JONGE PAPEREL
FABRIEK: TOLSTifAAl 86 92
TELEFOON: 20232 - 2 262
VOOR FILIALEN:

te AMSTERDAM: Zie Telefoongids, pag, 267
te BUSSUM, SPIEGELSTRAAT 9A. TÉL. 7767

MAAT5CUAPPJ)

V, Vondelalrooi 56 ,
Tel. 617Q0.
CENTB. VEBVACMinO

De tabak

KA*Sl NOO«#THAA»«»

PLArOMDVEBVADMIMO
UfLIMATI5EECIN0.

(opslag en conditie)

IJ eet geen onrijp fruit of ongare aardappels,
zorg dan ook, dat Uw tabak in de juiste
conditie is wanneer U haar gaat rooken. Volgt
daarvoor de volgende adviezen:

VATCQvoOBZiEnina

JUIST NU

moet U een practisch cadeau gaven
ivaa.manden - Weiktatels - Thee
beurzen - Hout- tn turfmanden
Alle soorten Riet- en Mandenwerk
Poppenwiegjes - Wandversiering
Kinderlampjes - Papiermanden

D E

R I D D E R

/(Mm HARTENSTRAAT™
Speciaal Adres voor Wieqen en Kinderwagens.

Krijgt Gij Gasten? Wij verhuren
ledikanten, beddegoed. stoelen, tafel», glas,
GEKARD DOUPLEIN
-

21

tatei en serveergoederen
TEL. «J9175.

HEDERIQNDSIHE MIDDENSTONDSBDNK
HDOfBJSPNIQOR: HEERENGROCHT 580. OM5TERDOM-76 VESTIGINGEN

IN BEIDE GEVALLEN
hetzij dat U bankcrediet behoeft,
hetzij dat U gelden in rekening
courant of a deposito wilt uitzetten
ZIJN ONZE TARIEVEN AANTREKKELIJK

PRISMAKIJKERS
A. M. SCHMIDT

NOG UIT VOORRAAD LEVERBAAR
— ROKIN 72 — Telefoon 31981 —

AMSTERDAM.

Ziekenhuisverpleging en Operatiekosten
verzekerd b(j de VEREENIGING VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING in
de NEDERL. HERV. DIAKONESSEN-INRICHTINGEN in Nederland
„DE OVERTOOM", bieden U o.a. de volgende voordeelen:
1. Opnamen geschieden op advies van den huisarts.
2. Vrtje keuze van chirurgen.
3. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd, ook al is de verpleegprys lager.
4. Geen groepindeeling voor operatiekosten.
5. Geldig in geheel Nederland.
Vraagt inlichtingen of prospectus aan het kantoor der Vereeniging:
OVERTOOM 283 — AMSTERDAM (W.) — Telefoon 80202.

DE GROOTSTE COLLECTIE

BONTMANTELS

Officieele

Publicatie
Landbouw

het

van
en

Departement

van

Visscherij.

29 November 1941.
MAXIMUM PRIJZEN VOOR SPROT EN ZEEBLIEK.
De secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Vistcherü maakt bekend, dat met ingang van 4 December 1941 in werking
zal treden de prijzenbeschikklng voor sprot en zeebliek, welke de volgende
bepalingen inhoudt:
1. De prijzen, tegen welke versche sprot en zeebliek ten hoogste mogen
worden verkocht en afgeleverd door visschers, groothandelaren en klein
handelaren, zijn de volgende:
Maximaal verkoop
maximaal ver
Maximaal verkoop
prijs voor den
prijs voor den vis- koopprijs voor d.
klein-handelaar,
groothandelaar,
scher per kg.
netto k contant
franco plaats van
per kg.
bestemming p. kg
sprot, grooter
ƒ 0.65
ƒ 0.49
ƒ 0.40
dan 10 cm.
kleiner
dan
ƒ 0.20
ƒ 0.29
ƒ 0.40
10 cm
ƒ 0.20
ƒ 0.29
1 0.40
zeebliek
Voor zeebliek geldt bovenstaande prijs slechts tn zooverre zeebliek
een lengte van ten minste 10 cm. heeft en voor de consumptie bestemd
is. Indien een gemengde party sprot en zeebliek wordt aangevoerd, mag
door visschers en groothandelaren ten hoogste de prijs worden berekend,
welke gevormd wordt door de som van de producten van het aantal
kilogrammen van elk dier soorten en den prijs van de desbetreffende soort.
De vergoeding, welke de commissie kooper van sprot en zeebliek ten
hoogste zijn opdrachtgever in rekening mag brengen, bedraagt 1 cent per
kilo. In dezen prijs zijn de eventueele vrachtkosten niet begrepen. Indien
de verkoop van partijen sprot of bliek over meer dan één groothandelaar
loopt, moeten de groothandelaren de groothandelsmarge onderling deelen.
2. De prijzen tegen welke gezouten, gerookte of gestoomde en gefileer
de sprot en zeebliek ten hoogste mogen worden verkocht en afgeleverd
door zouters, rookers en kleinhandelaren zijn de volgende:
maximaal verkoopmaximaal verMaximaal prijs
prijs van gezouten koopprijs van ge- v. gerookte of ge
rookte of gestoomde \ sprot v.
sprot voor den zou
ter, franco plaats stoomde sprot v. kleinhandelaar, è,
den
rooker
af
contant,
af kleinvan bestemming,
station van ver- handelaar p. kg.
incl. verpakking
enz. per kg.
zending per kg.
Sprot:
grooter dan
ƒ 1.75
ƒ 1.35
ƒ 0.67J
10 cm.
kleiner dan
ƒ 1—
ƒ 1.30
ƒ 0.425
10 cm..
ƒ 2.80
ƒ 3.60
sprot, gefileerd
De prijs van gezouten, gerookte of gestoomde en gefileerde zeebliek
wordt gelijkgesteld met dien van sprot, kleiner dan 10 cm.
Indien de groothandelaar gerookte of gestoomde sprot en zeebliek
ten weder-verkoop aan den kleinhandelaar, betrekt van den rooker, moet
de rooker den groothandelaar een korting van 5 % op den verkoopprijs
toestaan.
Aflevering van producten van sprot of zeebliek, die een andere be
werking dan zouten, stoomen, rooken of fileeren hebben ondergaan, mag
slechts geschieden, nadat calculaties van de verkoopprijzen bij de Nederlandsche Visschertfcentrale zijn ingediend.

3. Te vochtige tabak is bit
ter. Het kost lucifers door 't
herhaaldelijk uitgaan. U kunt
met te natte tabak zelden
een pijp schoon leegrooken
en U heeft veel vlugger last
van nat-rooken en „slobbe
ren". Ook te natte tabak
beteekent dus verlies.

Niemeijer's Tabak — Erkend De Beste

Mli V. KUNST-EN ANTIEKVEILINGEN N.V.

GEB.LEESMUSEUM• AMSTERDAM-ROKIM I02-TELEF.37538

KUNSTVEILINGEN - S. J. MAK VAN WAAY
op Dinsdag, Woensdag, Donderdag 9, 10, 11 December 1941,
in de VIER Veilingzalen van „GEBOUW LEESMUSEUM",
Rokin 102, Amsterdam.
•

Oude Schilderijen (84) — Schilderijen uit de Romantische School (73) — Moderne Schilderijen (155)
— Totaal 390 Schilderijen en Aquarellen. Meubelen — Renaissance kasten — 7 Kabinetten, enz. — Chineesch Porselein — Europeesch Porselein (Empire Eetservies 177 st.) — Tin — Brons, Gothieke lutrijn)
— Perzische Tapijten — Gouden werken — zeer veel en fraai modern Zilver — Juweelen (o.a. een brillant
van pl.m, e 1 f karaat) — Paarlsnoer.
TEN SLOTTE de hoogst belangrijke Hollandsche Verzameling van pl.m. 400 nummers DELFTSCH:
Delftsch met Goud — Gekleurd — Blauw. Zeldzame schotels — Borden — Groepen — Vee — Col
lectie Wlt-Deltfsch.
De TEGELVERZAMELING omvat pl.m. 1500 tegels en tegeltableaux. De tegels meest in groepen
van 16 stuks. Alle op houten randen bevestigd.
Boeken over ceramiek.

HANDELSBANK,n•V

Formulier voor den
Advertentie-Wedstrijd
Zooals wij gisteren hebben medegedeeld, plaat
sen wij hierbij nogmaals het invulformulier van
den advertentie-wedstrijd van 23 t/'m 29 Nov.
De wedstrijd was dus afgeloopen met het num
mer van gisteravond.

SINGEL 250

De geïllustreerde catalogus is, voor zoover niet
tore verkrijgbaar ad 50 ets. Postgiro: 202800.

ROTTERDAM

•S-GRAVENHAGE

KIJKDAGEN: VrUdag 5, Zaterdag 6, Zondag 7 December, telkens van 10 tot 4 unr, en Maandag 8
December, van 10 tot 1 uur.
m
De Catalogus omvat 1007 uitvoerig en wetenschappelijk omschreven nummers en 16 pagina's platen. •

I Oude NederlandscheVerzameling Oud-HollandscheSchilderijen I
J Hoogst Belangrijke Verzameling Delftsch en Tegelverzameling

NEDERLANDSCH INDISCHE
AMSTERDAM

MATHENESSERL. 236

L. VIJVERBERG tl

Alle Bank-

4. Elk pakje Niemeijer's
tabak verlaat de fabriek
in de juiste conditie d.w.z. „rookklaar" - en
wanneer de winkelier zijn
vak kent, kunt U er bij
Niemeijer van op aan,
tabak te koopen die voor
het gebruik gereed is.

THEODORUS NIEMEIJER N.V. Groningen
Afd. „Adviezen voor Pij prookers"

Tabaksfabriek

AU TIGRE ROYAL

v. Baerlestr 21, A'dam, Tel. 24866^/

2. Baaitabak moet zóó
zijn, dat zij bij het stop
pen niet verkruimelt. ,
Shag en vooral mixture
moeten vochtiger zijn.
Te droge tabak is in alle opzichten onvoordeelig; het kort, dat daardoor onder in het
zakje achterblijft is practisch verloren; de
tabak brandt sneller op dan noodig is en
door die te snelle brand wordt de rook te
heet en de smaak te scherp.

1. Bewaart al Uw tabak
steeds op een luchtige
en koele plaats. Wan
neer zij voor het gebruik
te vochtig is spreidt haar
dan op een droge plaats (maar nietboven op de
kachel) op een krant uit. Wanneer de tabak
te droog is neemt ge een schijfje van een
rauwe aardappel en legt die in het zakje,
het zal dan niet lang duren of de tabak is
weer fijn soepel.

IJ. 5AMITAIQE IM5TALL. ü

aan onze bekende adressen gezonden, te onzen kan

N.B. Moch U geen catalogus hebben ontvangen, dan zal het ons aangenaam zijn Uwe aanvrage
Vi«X£C alsOIO- |
tegemoet te zien, waarna toezending volgt. By Uw bezoek op de Kijkdagen kan deze kaart
tart tegen I
catalogus worden ingewisseld.

en

• ••

|Complete

Effectenzaken.

iHcSfCtK
l«T OOK OP ONZI AOVIRTIHTII
V A N A.S. Z O N D A 6

meubileering

van Heerenhuis

uit de hand te koop, w.o. diverse clubs, stoelen, tafels, noten eetkamer
ameublement, boekenkasten, lits-jumeaux, bedden, spiegelkasten, kolenen gashaarden, gasfornuizen, spiegels, schilderijen, lampen, klokken, orna
menten enz. Te zien en te koop MAANDAG 1 DECEMBER en DINSDAG
2 DECEMBER, VAN 11—5 UUR, GABR. METSUSTRAAT 22, A'DAM.

Safe-Inrichting:.

Invullen, uitknippen en als brief opzenden s.v.p.

ADVERTENTIE-WEDSTRIJD.
Aan het Algemeen Handelsblad,
Afd. Exploitatie,
AMSTERDAM.
(Bovenstaand adres op de enveloppe nauwkeurig her
halen; in den linkerbovenhoek schrijven: Advertentiewedstrijd.)
In de volgorde van 1—5 wijs ik als de 5 advertentiën
aan welke het meest mijn aandacht trokken, opgenomen
in Uw blad van 23 t/m 29 November.
(Naam adverteerder)
No. 1

Inhoud

Datum
.....

1 GRUNDBESITZ UNO HYPOTHEKEN IN I GEBR. DE LEEUW
HOE WORD IK MAKELA(A)R(ES) ? I
DEUTSCHLAND
I voorheen S. DE LEEUW
Vraagt zonder verplichting het gratis boekje:

bU N.V
Naam:

N.O.S., Amsterdam-C., Prinsengracht 668 bis, Telefoon 34850.
Adres:
Uitknippen en opsturen.

KOL£NBÉS»PAKiKG!
Geribde zoowel als Buis-ECONOMISERS, rookgasluchtverhitters, oververhitters, rook-, resp. roetblazers. Onderdeelen voor Engelsche economisers.

Nov.

LEVERING OOK THANS NOG MOGELIJK

—

=

= Suche lm Auftrag kapitalkrSftiger Interessentengruppe in
Deutschland gelegenen holiandischen Grundbesltz wie Wohnund Geschaftshauser, RentenhSuser und Fabriken, sowie HypoH theken gegen Kasse zu kaufen. Zahlung des Kaufpreises
H in Holland.

Ï

ff

g
=
g

KARL MENN, Immobilien - Hypotheken 1
FRANKFURT/MAIN, Am Salzhaus 6
Telefon-Sa.-Nr. 25151 und 25152
Privat: 71759.
lllll

Ingenieursbureau BAKKER & Co. - VOORBURG
Telefoon 778900

Naam:

-

778085

"™

Het is voor een goede beoordeeling noodig, dat men
dit formulier zoo'volledig mogelijk invult, daar het is voor
gekomen, dat door één firma in de wedstrijd-week meer
dan 1 advertentie is geplaatst. Het beste is, dat men
daarom zoo mogelijk de uitgeknipte annonces insluit
(noodzakelijk is dit niet als men het formulier volkomen
nauwkeurig invult). De deelnemers, die het formulier niet
kunnen uitknippen, kunnen het nauwkeurig op een stuk
papier overschrijven.

LEVERING UIT VOORRAAD

GALL'SCHf, ROL-, EWART-, STAALBOUTKETTING
KRAANKABELS, in gewone en speciale constructie
DRAGLINEKABELS
SCHR0EFVEER- en LAMELLENKOPPELINGEN «oor

tiMMMoits, kranen, #tc

Ingenieursbureau

BAKKER & Co. - VOORBURG

TELEFOON:

778900 - 778085,

Magazijn

Oen

Haag:

Vooraanstaande Fabriek, groothandel in
Levensmiddelen, vraagt eenige prima

-

Tel. 42313

Oostersche Kleeden

Welke particulier heeft kleed of
kleedje op te ruimen? Nu krijgt U
er een goeden prijs voor. Brieven
onder No. 50602, Adm. Handelsblad.

TreinreizigersII

GEBOUW ARSENAAL,
Waterloopleln 67

Door deie eouraat
in da ziekenhui*maad t«
werpen
bezorgt
«en
•lak* k o s t e l o o s

Prettige oogenblikken

Vertegenwoordigers

Adres:
Inzenden vóór 10 December a s.

te koop gevraagd
Amsterdam

VEREINIGTE ECONOMISER WERKE • HILDEN <Rh«ni)
Aanvragen te richten aan de Vertegenwoordiging:

Winkel- en
Kantoorinventarissen

POSTZEGELVERZAMELING

Nederland & Koloniën of Europa
door verzamelaar te koop gevr.
Groot object. Br. No. 7805, Hbl.

Alleen zij, die goed ingevoerd zijn bij H.H. Grossiers in Koloniale
waren, gelieven te solliciteeren. Br. onder opgave van leeftijd, Gods
dienst enz. worden ingewacht onder lett. T. R. H. — NIJGH &
VAN DITMAR's Adv.-Bur., Rotterdam.

AANGENAME WERKKRING
AANGEBODEN bij TECHNISCH BUREAU

111629

aan BESCHAAFD JONGMENSCH, die kan beschikken over minstens
ƒ 6000. . Brieven onder No. 50910 aan de Administratie Handelsblad.

BRUINTJE BEER

KLOK

VOOR DE KINDEREN

78 CENT

EERSTE BLAD

HET A—Z-CABARET

BINNENLAND

De Wadden staan hun gulle gaven af
Groote drukte in de haven van Den Oever. — Als het
weer goed is, hebben de sardijnvisschers het druk.
Over botrapers, ulkenkorren en spieringkamers.
WAT IS SARDIJN EN WAT
IS SPROT?
(Van onzen specialen verslaggever)

O

9
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D e n O e v e r , November.

F sardijn en aprot precies hetzelfde
is? Op geen stukken na; weliswaar
noemt men sardijn ook wel Kieler
sprot, maar sprot is eigenlek jonge ha
ring, die ook wel bliek wordt genoemd.
Zoo vertelde ons tenminste de Gooisch»
vischkooper, dien wij bij den Wieringer
afslag ontmoetten. Wij noteerden het
zorgvuldig, blij met deze nieuwe wijsheid,
doch toen w(j kort daarna een officieel
werk ter zake nasloegen bleek ons, dat
sardijn of schardtfn hetzelfde is als sprot,
maar zij lQkt veel op jonge haring, al is
zij dan wat langer. Overigens pleegt men
aan het Hollandsch Diep jonge haring
sardjjn te noemen en aan de Zuiderzee
sprot. En om de naamsverwarring te
voltooien zij dan nog vermeld, dat in
Duitschland de sprot uit het Skagerrak
Kristiania-ansjovis heet, terwijl men er
onze ansjovis sardelle noemt...
Hoe het zij, het seizoen voor de sardijnvisscherij is aangebroken. Daarom hebben de
Heldersche visschers en de Volendammers, die
op de Wadden thuis zijn, in de haven van
Den Oever ligplaats gekozen naast de Wieringers om bij gunstig weer ter sardijnvangst
uit te varen. Het weer is nl. bij dit bedrijf van
groote beteekenis. Komt de wind uit. het
Oosten, dan loopt geen ei)kele sardijnvisscher
uit, want dan weet hij met leege netten thuis
te komen. Bij Oostenwind is het koud en dan
zoekt de sardijn diep water op, dan kruipt zij
het liefst ver weg in de Noordzee. Op de Wad
den althans is zij dan niet te vinden.
Daarom wachten de sardijnvisschers hier
tot de wind uit den Westelijken hoek komt.
Dan varen zij uit op den motor om in een van
de geulen den kuil over boord te zetten. Met
een zeiltje op de giek tegen den stroom op
tornend zeulen zij het net getweeën tusschen
zich in door het water.
„Het vorig jaar", zoo vertelde ons de schip
per van een Volendammer kwak, „gingen wij
vliegend achteruit, maar de aanvoer was
goed." En daar gaat het tenslotte om. Het is
een vreemd bedrijf, de sardijnvisscher ij,
vreemd en wisselvallig. Men moet er een
goed kenner van het water en van het werk
voor zijn. Men moet er het geduld voor be
zitten om bij slecht weer dagenlang in de
haven te blijven liggen wachten en men moet
er de taaie kracht voor bezitten om bij goed
weer, als het water „dik van de sardijn" is,
dagen achtereen van vroeg tot laat hard te
werken. Men moet in het verlies kunnen be
rusten van dagenlang in te teren en men
moet de weelde kunnen dragen van plotseling
handen vol geld te verdienen, kortom, men
moet er een geboren visscher voor zijn.
Dat is ten slotte de rustelooze Volendam
mer, dat is ook de stugge Wieringer en dat is
eveneens de zwijgzame visscherman uit Den
Helder, die hier iii de haven van Den Oever
achter de zwarte palissaden van de hooge
'beschoeiing rondom de kom elkander ontmoe
ten en met elkander omgaan, zonder daar veel
woorden aan te verspillen. En het doet er ten
slotte niet toe of hij nu op sardijn vischt of
op mosselen, op ansjovis of op ulken, op spie
ring of op bot. Zij kennen elkaar en zij blijven
uit eikaars vaarwater. Zij doen ieder hun
eigen werk, zonder op dat van den ander neer
te zien. Wel zijn zij heel goed op de hoogte
van elkanders werk, van de moeilijkheden en
de mogelijkheden, van de risico's en de ver
diensten. Soms, als de eene visscherij niet lukt,
of ten einde Joopt, stappen zij over op een
andere. En zij zijn er meteen in thuis, of zij
hun leven niet anders hadden gedaan. Zoo is
er veel variatie in het visschersbedrijf aan de
Wadden en in den aanvoer aan den afslag van
Den Oever, waar ten slotte ook nog snoek
baars, aal en zoetwatervlsch van binnen den
dijk aangevoerd wordt. Maar die variatie ziet
wen eigenlijk pas als men ter vischvangst uit
vaart op een van die scheepjes,
•

•

•

dien dag. Dus droeg hij zijn knecht op de
rog terstond voor het avondmaal te bedelden.
Dien eenen haring bracht hij eigenhandig in
een mand naar den afslag, en geen was er,
die zich erover verbaasde. Zoo wil het de ge
schiedenis althans. Een dag later zat zijn
kamer tot barstens toe vol met zilveren zee
banket. Zoo is het leven van den visscher;
den eenen dag is hij arm, den anderen dag
fijk. Hij weet het nooit van tevoren en het
is hem altijd goed. Klagen doet hij altijd een
beetje, juichen doet hij nooit. Maar zijn leven
kent, ondanks alle zorgen, veel geluk en veel
zorgeloosheid. Wie zou hem er niet om be
nijden?

OLIE EN RUBBER VAN
NED. OOST-INDIË
Belangrijker dan Surinaamsch bauxiet.
De „Deutsche Allgemeine Zeitung" ver
neemt van haar correspondent te Sjanghai,
dat de onder Japansche contróle staande
North China Daily News" in een artikel be
toogt, dat de rubber en de olie van Nederlandsch-Indië voor de Vereenigde Staten van
nog veel grooter belang is dan het bauxiet van
Suriname. Het blad werpt de vraag op, of in
verband hiermede binnenkort Amerikaansche
troepen met toestemming van de „Nederlandsche regeering" te Londen Nederlandsch OostIndië eveneens onder hun bescherming zullen
nemen.
Het aangehaalde Duitsche blad vermeldt
curiositeitshalve nog, dat de „Daily Mail" een
kaartje heeft gepubliceerd, waarop niet alleen
Nederlandsch West-Indië staat, maar ook een
deel der Westkust van Afrika met de stad
Dakar. In het onderschrift staat te lezen, dat
de in stippellijn weergegeven verbinding tus
schen Paramaribo en Dakar 2350 mijl be
draagt. De „D. .A. Z." beschouwt dit als een
bewijs te meer voor de diepere bedoelingen der
groote democratieën.
De „Daily Mail" weet tevens mede te deelen,
dat Noord-Amerika aanzienlijke strijdkrach
ten te land, ter zee en in de lucht naar Suri
name heeft gezonden.

DISTRIBUTIE VAN VASTE
BRANDSTOFFEN
De secretaris-generaal van het departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart deelt
mede, dat gedurende het tijdvak van Maandag
December 1941 tot en met 31 Januari 1942
de met K. F. 07 gemerkte bonnen van de
kaarten M. en N., die zijn uitgereikt aan ver
bruikers, die voor kookdoeleinden op hef uit
sluitend verbruik van vaste brandstoffen, al
dan niet in combinatie met petroleum, zijn
aangewezen, elk recht geven op het koopen
van een eenheid vaste brandstoffen, met uit
zondering van anthraciet en fabrieksturf.
Gedurende het tijdvak van Maandag I De
cember 1941 tot en met Woensdag 31 Decem
ber 1941 geven de met de woorden „generatoranthraciet twaalfde periode gemerkte bonnen
recht op het koopen van 1 hl (maximum 75
kg) anthracietnootjes 4 of 5 of 50 kg turfcokes, terwijl gedurende genoemd tijdvak de
met „generator turf twaalfde periode" ge
merkte bonnen reöht geven op het koopen van
50 stuks baggerturf.

DE NEDERLANDSCHE OMROEP
HERDENKT MOZART
De persdienst van den Nederlandschen Om
roep meldt:
Hedenmiddag zal de Nederlandische Omroep
een programma uitzenden ter herdenking van
den 150sten sterfdag van W. A. Mozart. De
uitzending begint te 14.15 uur over den zen
der Hilversum 2 en wordt uitgevoerd te Am
sterdam in het perceel Heerengracht 458, dat
geheel in stijl is gebracht overeenkomstig de
periode, waarin Mozart leefde. Tijdens de
pauze houdt dr. Arend Koole een herdenkings
rede.
Uitgevoerd wordt een fuga uit het „Wohltemperierte Klavier" van Joh. Seb. Bach, die
door Mozart voor viool, altviool en bas is be
werkt en van een inleidend adagio is voorzien.
Bovendien zal worden uitgevoerd een sonate,
die zal worden gespeeld op een tafelpiano, een
instrument, dat in Mozarts tijd in gebruik
was. Het tweede deel van het programma ver
meldt de „Cassation in G gr. t. K.V. 63, voor
strijkorkest en blazers".

DEHALVE het werk van den sardijnvisscher
is dat van den botraper de moeite van
het bekijken waard. Hij heeft, al doet de be
titeling dat vermoeden, de bot heusch niet zoo
Riaar voor het oprapen. Integendeel, zijn werk
is ook niet eenvoudig. In tegenstelling tot den
sardijnvisscher, die zijn net in een geul met
een sterken stroom uitwerpt, zoekt hij bjj
hoog water een droogte op, laat er zijn
scheepje aan den grond loopen en stapt dan
Wet hooge laarzen aan zijn beenen over boord
°m met zijn netten, die uiteraard een geheel
anderen vorm hebben, een rechthoekig perk
uit te zetten.
•.Wil schieten er een netje omheen," ver
telde een hunner ons. Dan wachten zij tot het PUZZLERUBRIEK
water laag genoeg is om met de eigenlijke
visscherij te beginnen. 'Het vangen van de
WOORDEN ZOEKEN!
dieren gebeurt door ze aan een punt te priken- Dat lijkt heel eenvoudig, maar alleen een
'T'WEE opgaven ditmaal van uiteenloopen,lan met een zeer geoefend oog slaagt erin ze
den aard, hoewel zjj allebei vragen woor
ontdekken. De bot behoort immers tot de den op te zoeken.
[" visschen, die een schutkleur bezitten. Zij
Hier dan de eerste opgave.
nauwelijks van het zand van den zeebodem
Het geheel bestaat uit 42 letters en ls een
ka 0n.derschfiiden. Alleen de ervaren botraper spreuk, die groote waarheid bevat. En hier volgt
n dat. Hij prikt niet vaak mis en is hij er de omschrijving van de zeven woorden, die het
geheel vormen:
dip"18 naast< dan voorkomt zijn netje, dat het
1 6 - 4 1 - 1 5 - 2 4 - 3 : roofvogel.
laat
°ntsnaPPen- Zoolang het tij het toe40 - 26 - 35 - 17 - 6 - 30 - 37: jaariyksche aan
t
hii t
^ij rapen binnen zijn perkje — hoe vulling van paarden voor het leger.
J steeds een vischrijk plek weet te vinden
7 - 23 - 34 - 25 - 11 - 4 - 5 - 28 - 8: liefhebber
>nV<t°uden bui,;enstaander ook een raadsel —; van gebak enz.
10 - 18 - 13 - 31 - 1: grasland.
mt het water hem te hoog, dan klimt hii
33 - 9 - 36 - 19 - 42: hoorbaar ademhalen.
, ® ,zUn mandje weer aan boord, wacht tot
2 1 - 2 7 - 3 9 - 3 2 - 2 9 - 2 - 3 4 - 2 2 : groothan
" 1Jö hel« weer water onder de kiel bezorgt delaar.
k
n hijgt een zeiltje om koers te zetten naar de
3 8 - 5 - 20 - 14 - 3 - 1 2 : verdrijven.
7ü-^en' ^-.aar
belangstelling aan den afslag
z«n verdienste bepaalt.
• •
*

•

*

•

FN dit 2i-'n er dan twe« van Wieringen. Wi)
zouden nog wat kunnen vertellen van de
„ansoop , d.i. ansjovis; van de mosselen, die
met een kor van ijzeren ringen, en van de
uiken, die met een gazen kor gevangen woraen; van de haring en de spiering, die hier
p de Wadden door middel van kamers wordt
gevangen; van de alikruiken die met de hand

geraapt worden tusschen de steenen langs
«en Afsluitdijk; van de zeesterren, die gevangeworden om voor bemesting gebruikt te
gorden, en zoo nog het een en ander. De
vischrijkdom van de Wadden is groot, maar
niet altijd en niet overal. De landrot heeft
daar geen kijk op, de visscher met zijn groote
ervaring weet het wel zoowat, maar ook hij
kan zich vergissen. Eens voer een Waddenvisscher uit om zijn haringkamer te ledigen
en hij trof in zijn net één haring en één rog
aan. De rog had een middellijn van meer dan
een halven meter. Hij had een gast aan boord

De tweede opgave is moeilijker. Zooals de
meeste puzzelaars zullen weten, zijn homoniemen
gelijkluidende woordon met verschillende beteekenis. Bijv. els beteckent een boom en ook een
schoenmakersgereedschap.
Hieronder volgen twee rijen omschrijvingen,
waarvan er telkens twee — homoniemen dus —
door één woord kunnen worden vervangen. Vindt
men de juiste woorden, dan vormen daarvan de
eerste letters een bekend spreekwoord. De woor
den in de eerste kolom staan in de juiste volg
orde.
edelgesteente
afzonderlijk
drevel
resultaat
muziekinstrument
kleedingstuk
eereteeken
naaigereedschap
hoog bouwland
denkvermogen
verstandig
plotseling binnendrin
gen

opkomende gedachte
roofdiertje
bergruimte
lichaamsdeel
vertoog
kiemkorrel
projectiel
begaafdheid
copie
hoogste onderscheiding
regelmaat
wijnmaat

Bruintje Beer en Wim Das maken een groote reis.
No. 14. — „Je moet,"
vervolgt Sint, „me nog veel
vertellen,. Maar eerst zal ik
je ouders opbellen, dat je
gevonden bent hier aan de
kust, die arme menschen
zijn vast ongerust."
Wat? Zou St. Nicolaas
probeeren, om van Spanje
naar huis te telefoneeren ?
Dat vinden de jongens in
teressant!
„Hallo! — O, juist —
met Nederland?" zegt de
Bisschop. „Is daar een van
mijn vrinden? Ja? Wilt u
me met mevrouw Beer
verbinden? Natuurlijk de
moeder van Bruintje Beer.
Daar weet u zeker wel van,
meneer •
ktfken met groote oogen; zou St. Nicolaas alles kunnen en mogen?
Daar klinkt zijn stem, nu heel vriendelijk en zacht: „Mevrouw Beer. U hebt zeker al
gedacht: waar blijft Bruintje toch? Nu, dat kan ik u vertellen. U moet het nog een
tijdje zonder hem stellen, maar de jongens zijn veilig hier bij mij.'
Een oogenblik stilte. „Moeder is blij," denkt Bruintje. O, wat zou hij graag even
zijn moeder een kusje geven.
(Morgenochtend vervolg.)

Het A—Z-Cabaret had gistermiddag in de
zaal van den Haagschen Kunstkring aan de
Lange Houtstraat te Den Haag een matinée
aangekondigd met een veel-belovend program
van zang en dans, voordracht en tooneel.
Het muzikale gedeelte bleek daarvan nog
het beste verzorgd door het pianospel van Leo
Dallinga, de exotische versnaperingetjes op
tokkelinstrumenten van een Hawaiian-ensemble en de Italiaansche volksliederen, vertolkt
door Louis Martin.
Maar wat vanouds in het cabaret de hoofd
zaak uitmaakt, de voordracht met lach en
traan, liet veel te wenschen en was nog niet
podium-rijp.
Voor de pauze werd het programma besloten
met een humoristische tooneelschets „Het anti
leugentoestel" door Charlotte Corday. De uit
vinding van een hoogleeraar, door welke het
mogelijk wordt de gedachten van de menschen
te toetsen en Iemand zelfs te dwingen waar
heid te spreken, had stof op kunnen leveren
voor meer dan een een-acter, maar dan had de
uitwerking van het gegeven een vaardiger
hand gevraagd dan in dit geval heeft ge
schreven.
Aan de vertolking namen vele leden van het
gezelschap deel, maar men kan niet zeggen,
dat de vonken hebben gespat. Onvoldoende rolkennis vertraagde al te zeer het tempo, waar
in zoo'n farce moet worden gespeeld.
Noemen wij van de medewerkenden nog het
danspaar, dat voor en na de pauze optrad, en
den conférencier Tonny Verwey, die de taak
had de verschillende nummers met de noodlge
grappen aan elkaar te praten.

BANKPAPIER IN FINLAND
Goudgarantie tijdelijk
opgeheven.
HELSINKI, 29 Nov. (D.N.B.) Volgens
een heden gepubliceerde verordening heeft
de president van Finland bepaald, dat dei
Bank van Finland van haar verplichting
tot het omwisselen van bankbiljetten
tegen goud tot eind 1942 is ontheven.

Koopkracht-sterilisatie in
Zweden aanbevolen
Adres van het bestuur der
Zweedsche Rijksbank aan
de regeering.

Zoowel de breede lagen der bevolking als
het bedrijfsleven in Zweden beschikken beide
over naar verhouding ruime geldmiddelen. De
gevaren welke hierdoor kunnen ontstaan ten
aanzien van een eventueele prijsstijging op
allerlei gebied, inclusief de beurskoersen, als
gevolg van het beperkte aanbod, zijn de aan
leiding geweest, voor het bestuur van de
Zweedsche Rijksbank in een adres aan de
regeering op deze problemen te wijzen en
bepaalde tegenmaatregelen voor te stellen.
In het adres wordt erop gewezen, dat de
J. NTEUWENHUIS.
bankbiljettencirculatie zich wel in het eerste
NA DE BEZETTING VAN
kwartaal van dit jaar op hetzelfde niveau als
v.j. heeft kunnen handhaven, doch in de
BEGRAFENIS LEO GESTEL
SURINAME
volgende maanden en vooral sedert Juli is er
een stijgende tendens ingetreden, waardoor in
WALLSTREETBERICHTEN
Zaterdagmorgen
is
op
de
begraafplaats
WesVeelzeggende Amerikaansche
het midden van September de circulatie met
terveld het stoffelijk overschot van den schil
Kr. 1.5 mllliard ongeveer Kr. 132 millioen
persstem.
der Leo Gestel ter aarde besteld.
grooter is dan v.j. Ook de deposito's zijn in het
Aanwezig waren de heeren J. W. Peschar, tweede
halfjaar van 1941 ten opzichte van
chef
van
het
bureau
voor
Beeldende
Kunsten
NEW YORK, 29 Nov. Ook de isolationis
v.j. toegenomen. Einde October bedroegen zij
van het departement voor Volksvoorlichting Kr. 1.14 (v.j. Kr. 1.01) milliard.
tische „New York Daily News" juicht de be
en Kunsten, als vertegenwoordiger van het
zetting van Suriname door de Ver. Staten toe.
Wat de aandeelenkoersen betreft, deze zijn
hoofd van de afd- bouwkunst, beeldende kunst
Het blad stelt den eisch, dat de kolonie na den
eci kunstnijverheid, Jan de Boer. voorzitter van in de maanden September en October gemid
oorlog niet zal worden teruggegeven." De be
Dividend der General
de Amsterdamsohe Federatie van Beeldende deld 12 % gestegen ten opzichte van de
zetting vormt een imperialistische, opportu
Kunsten, Jelle Troelstra, voorzitter van de koersen voor de industrieele fondsen in de
nistische manoeuvre der machtspolitiek van
Electric van $ 0.35.
Nederlandsche Federatie van Beeldende Kun maanden vóór het uitbreken van den oorlog in
de Ver. Staten en dus een bouwsteen in den
opbouw van het Amerikaansche Empire. Het
N e w Y o r k , 2 9 N o v e m b e r . sten, Hubert van Lith, namens „de Brug", 1939, hoewel in de tusschenliggende periode
Jhr. Sandberg, conservator van het Rijks Jangen tijd de koersen op een hooger peil heb
is dan ook onverstandig en huichelachtig, om
Ook op den laatsten dag der week bestond museum, een aantal schilders o.w. Jan Pon- ben gestaan dan bfl het uitbreken van den
Suriname en anderen bezetten landen den
status te geven van een Amerikaanschen staat. op de New Yorksche effectenbeurs slechts stijn, Matthieu Wiegman, Jan Sluyters, Schu- oorlog. Een der oorzaken voor den dalenden
Zij moeten veeleer behandeld worden als kolo weinig ondernemingslust, nu en dan was het macher, Filarska, Lubbers, Oharlie Toorop en rentevoet en de toenemende liquiditeit is vol
niën, want wanneer eenmaal de koers is inge aanbod vrij groot, hetgeen klaarblijkelijk het prof. Wolters namens de Academie voor Beel gens het bestuur van de Rijksbank, de aanhou
dende verkoop van deviezen door het bedrijfs
slagen van het imperialisme, dan moet men gevolg was van verkoopen voor belasting dende Kunsten en vele anderen.
ook imperialistisch handelen. Daarom is betaling. De kooplust was slechts beperkt,
In de aula van de begraafplaats, waar de leven, die in een periode van Mei 1940 tot
het ook moeilijk te zien, waarom de Ameri daar de bekende factoren van onzekerheid op vele belangstellenden zich vereenigden voordat October 1940 niet minder dan Kr. 810 mil
kaansche regeering wacht met de bezetting binnen- en buitenlandsch gebeid nog tot terug het stoffelijk overschot van Leo Gestel ter lioen heeft bedragen en ten deele afkomstig
van Fransch Guyana, Martinique en Guade- houdendheid aanleiding gaven. Opmerkelijk is, aarde werd besteld, heeft eerst gesproken mr. zjjn van de opbrengst van den uitvoer voor
loupe", aldus het blad.
dat er meer aanbod was in de zoogenaamde J. Slagter, namens de oude, intieme vrienden het afsluiten van het Skagerrak, ten deele van
de realisatie van voorgenomen goedereninvoer,
beleggingsfondsen. In zekere kringen geeft van den thans ontslapene.
(Wij verwijzen in dit verband naar ons men er, in de verwachting, dat het volgend
Wij hebben, aldus spr., Leo Gestel lang goed die na dit tijdstip niet meer uitvoerbaar bleek
hoofdartikel „We willen Suriname houden," jaar de belastingen hooger zullen zijn, blijk gekend. Wü hebben zijn opgang en grootheid en ten slotte van de verzoeken van officieele
opgenomen in ons avondblad van gisteren. baar de voorkeur aan, zich van materiaal te gezien en wij ihebben meegemaakt hoe storm zijde tot inlevering van de deviezen in het
Red. H.)
ontdoen. Reeds bij opening was het koersbeeld achtig hij zich keer op keer vernieuwde. Nooit kader van de Zweedsche deviezenvoorschriften.
verdeeld, doch koersdalingen waren in de beeft iemand zoo voor zijn werk en voor zijn Het bestuur van de Zweedsche Rijksbank acht
Naar de „Deutsche Ztg. in den Niederlan- meerderheid. Openbaar nutsbedrijven waren kunst gevochten als hij. Hij heeft zijn vrien het de taak voor de Zweedsche monetaire
den" uit Rome verneemt, wijst de Italiaansche ongeveer prijshoudend. Petroleumwaarden en den meer gegeven, dan wij hem met mogelijk politiek het overschot aan middelen uit de
aardolie-deskundige Bevilacqa in verband met enkele vliegtuigfabrieken boden goed weer heid konden geven. Hij, die zoo sterk voor markt te nemen en den toevloed van nog meer
de bezetting van Suriname door troepen der stand. In de afdeeling staalwaarden kwam in zijn kunst leefde en voor zijn eigen ontspan liquide middelen tegen te werken.
Ver. Staten op intrlgues van Amerikaansche de koersen tot uitdrukking, dat de staalpro- ning geen tijd nam, was altijd bereid zijn
Het renteniveau wil men onaangetast laten,
groot-kapitalisten als de leiders der Aluminium
vrienden te steunen. Eerst op het laatst van nadat de renteverlagingen dit jaar — tot een
Company of America en de Standard Oil. Bij ductie deze week is gedaald.
zijn leven kreeg hij de opdracht, waarop hij effectieve rente van rond 3J % voor staatsde verdediging hunner belangen (Standard Oil
General Electric heeft een dividend van
zoo langen tijd tevergeefs had gehoopt. Het leeningen met een langen looptijd en een rente
— aardolie — Curagao en Aluminium Comp.
$ 0.35 op gewone aandeelen gedeclareerd.
strekt het bestuur van P.T.T. tot eer, dat het van 1 % voor sdhatkistwissels, — twee dingen
— bauxiet — Suriname) zijn deze maat
die opdracht heeft verstrekt; het had echter hebben aangetoond: le dat de industrie wat
De beurs sloot onregelmatig. Koersver
schappijen er in geslaagd, de officieele poli
op den weg van den staat gelegen deze eerder betreft de materiaalvoorziening en de onover
liezen van omstreeks een punt hadden de
tiek van het Witte Huis zóódanig te beïnvloe
te versohaffen. Het werk ligt thans onvoltooid. zichtelijkheid van de toekomstige productieden. dat door de regeering der Ver. Staten met
overhand. Slechts Lockheed Aircraft steeg
Nadat vervolgens een familielid het woord verhoudingen, door nog goedkooper geld
hunne belangen overeenstemmende militaire
een punt.
had gevoerd, sprak de schilder Jan Ponstijn nauwelijks wordt aangemoedigd nieuwe
maatregelen zijn getroffen. De Italiaansche
namens de Bergensche vrienden.
productiewagen in te
slaan en 2o. een
deskundige wijst in dit verband op het omi
Ongerustheid over Engelsche
Jelle Troelstra voerde hierna het woord en verdere verlaging van den rentevoet de
neuze feit, dat deze zelfde machtige maat
neiging van de breede lagen der be
plannen tot voorraadvorming zeide o.m.:
schappijen groote belangen hebben bij de
Het noodlot heeft gewild, dat wij hier bij volking om te sparen zou kunnen ver
minerale productie van Nederlandsch O o s t NEW YORK, 28 Nov. (D. N. B.) Men is in deze gelegenheid zeggen wat we hadden willen minderen. Een verhooging van den rentevoet
Indië.
New Yorksche exportkringen in toenemende zeggen bij den 60sten verjaardag van Leo acht het bestuur van de Rijksbank uit over
mate ongerust over de Engelsche plannen, die Gestel. Bij die gelegenheid was er geen mo wegingen van monetaire politiek niet nood
ten doel hebben het aanleggen van regeerings- gelijkheid om hem te huldigen in verband met zakelijk. Het bestuur komt derhalve tot de
DR. CHR. P. BODEMEYER
voorraden van goederen, die onder de Leen- de zwakke gezondheid van den schilder. Leo conclusie dat bepaalde buiten zijn volmachten
en Pachtwet vallen. Deze voorraden zouden in Gestel heeft allen schilders iets meegegeven liggende maatregelen moeten worden afgekon
Op 1 December zal het 25 jaar zijn geleden, het binnenland en aan de kusten der Ver. Sta op hun weg. Hoewel hij nieuwe, nog onge digd, welke tot gevolg zullen hebben dat de
dat dr. Chr. P. Bodemeyer in dienst trad van ten opgeslagen worden.
baande wegen betrad, had hij iets in zijn werk, niet voor de dekking van de loopende behoef
de toenmalige Maatschappij tot Exploitatie
De vrees bestaat, dat de Amerikaansche dat aansluit bij de geheele Nederlandsche ten beschikbare koopkracht wordt gesterili
van Staatsspoorwegen.
exporthandel niet alleen de exportzaken onder schilderkunst. De schilders zullen zijn nage seerd.
Na in Nederlandscb-Indië in dienst te zijn het Leen- en Pachtfonds zal verliezen, hetgeen dachtenis in hooge eere houden.
Aanbevolen wordt o.a. bevordering van den
geweest bij de rechterlijke imacht, werd dr. reeds ten gunste van de Engelsche inkoop
Ten slotte voerde nog de heer D. A. Klomp particulieren spaarzin, een meer effectieve
Bodemeyer op 1 December 1916 als referenda commissie het geval ls, doch dat deze ook de het woord, waarna de lange stoet zich naar wijze van belastinginning, verbod van groote
ris bij de Spoorwegen in Nederland aangesteld. inkomsten door het gebruik van particuliere het graf begaf.
uitbetalingen door de officieele instanties, die
Op 1 April 1928 volgde zijn benoeming tot chef opslagplaatsen en stapelplaatsen voor de ver
niet voor loopende uitgaven en -verbruik be
van personeelszaken; op 1 Juni 1938 zag hij zending zullen moeten derven.
stemd zijn en een verbod tot het verhoogen
zfln verdiensten voor de Maatschappij beloond
CLANDESTIENE SLACHTINGEN van de ultkeerlngen op aandeelen in particu
door zfln benoeming tot cbef vain den algemeeliere ondernemingen. De hoogere winsten van
nen dienst.
het bedrijfsleven zullen veeleer moeten wor
ACHTERHAALD
GROOTHANDELSINDEX
De wijze, waarop dr. Bodemeyer zijn in om
den gebruikt voor de consolideering van de
vang steeds toenemende taak opvat, heeft hem
L940 Hoogst* 31 üec. '71.8 26 Nov. 207.9
onderneming. Een dividend van 6 % acht men
De
ambtenaren
van
den
centralen
crisis
veel waardeering doen verwerven.
Laagste 16 Aug. 149.3 27 Nov. 208.4
contröledienst staan bij de opsporing van clan in officieele Zweedsche kringen redelijk zon
1941 Hoogste 9 Sept. 319.8 28 Nov. 208.4
der dat evenwel in alle gevallen hieraan zou
destiene slachtingen dikwijls voor omstandig moeten worden vastgehouden o.a. voor onder
Laagste 2 Jaa 171.9 29 Nov. —
heden, waarbij kennelijk een overtreding is nemingen die zich na verloop van tijd groote
begaan, maar het vleesch verdwenen is.
'b-GRAVENIHIAG'B, 28 Nov. Met versche visoh
DOW JONES GEMIDDELDEN
eigen middelen hebben verworven en deze niet
Een en ander moge blijken uit de volgende in den vorm van gratis aandeelen aan de aan
waren hedenochtend aan de markt 76 kustvisSpw.
ln.\ Openb.
sohers met tezamen ƒ14.766 beaomrtiicig.
gevallen, waarmede controleurs van den cen deelhouders hebben uitgekeerd
aandaam
nutsb.
Noteerinjj schokkerviach: Sprot of kleine haring
tralen crisis contröledienst in aanraking kwa
ƒ 20—27.20, wyting ƒ36—36, schar ƒ21.80 per kist
Het adres van het bestuur van de Rijksbank
25 NOV.
28.10
116.96
15.80
men. Onder de gemeente Goes werden onlangs
van 40 kig.
26 Nov.
27.98
115.93
15.74
acht men een waardevol onderdeel van het
twee
personen
opgemerkt,
die
in
een
jutezak
27 Nov
27.33
115.64
15.69
twee schapenvellen vervoerden. Bij hun aan streven der Zweedsche regeering om de koop
28 Nov
26.94
114.66
15.56
houding namen beide personen de vlucht, maar kracht te leiden en in grootere mate contrüle
29 Nov
26.96
114.34
15.63
daar een hunner den controleurs bekend was, overover de liquide middelen van het bedrijfs
Hoogste 1941 Uaagste 1941
Restaurant DORRIUS
kon men later gemakkelijk tot zijn arrestatie leven te oefenen, dan tot nu toe het geval is
Spw. 1 Aug
30 88 14 Febr
26.45
N.Z. Voorburgwal b.h. Spui, Amsterdam
overgaan.
Na een scherp verhoor bekende hij geweest. Een andere oorzaak voor de groote
India®. 10 Jan
133.59 28 Nov. 114.34
twee schapen te hebben geslacht in samen liquiditeit is de stopzetting van het verstrek
Ruime keuze van schotels
O. Nutsb. 27 Mei ...
20.56 12 Nov.
15.52
werking met den anderen ontvluchten persoon, ken van leeningen lan het buitenland.
I
Beurs- VerOok in de afgeloopen 10 jaren is deze kapi
bij wien de controleurs daarna eveneens een
oiuzet band Hooger Lager Onv.
taalbelegging
van niet geringe beteekenis voor
onderzoek
instelden.
<1000 sb) fonds «lot
slot
slot
Daar vond men in de slaapkamer verschil Zweden geweest. Vooral de Noordsche landen
muziekteeken
puistjes
24
Nov.
...
860
858
359
248
251
gewicht (aan goud of raam
lende potten en pannen met versch gesneden hebben door staats- en gemeenteleeningen pro
25 Nov. ... 840
849
101
425
323
zilver)
*
en pas gebakken schapenvleesch, een kop, fijt getrokken van dit overschot aan kapitaal.
26 Nov. ... 850
872
186
475
211
scheepsonderdeel
horz. kaapstander
lever en nieren, eveneens van een geslacht Met dit feit dient* thans daarom rekening te
27 Nov. ... 810
814
256
308
250
rol
melodie
worden gehouden, daar van officieele Zweed
schaap. Het vleesch was niet gestempeld.
28 Nov. ... 870
843
199
415
229
gids (ter zee)
inhoudsmaat (oud)
sche zijde onlangs in twee gevallen bij de be
29 Nov. ... 450
687
212
246
230
De
controleurs
vermoedden,
dat
het
tweede
klein blauw bloempje
vrucht
geslachte schaap bij den vader van dezen ver vordering van den export door uitvoercredieten
rails
boom
dachte verborgen zou zijn en stelden daar ook op eventueel schadelijken, n.1. door deze
HET VERRE OOSTEN eveneens een onderzoek in, aanvankelijk zon exportcredieten verminderenden invloed van
der resultaat. Toen de ambtenaren echter in het buitenlandsche aanbod van kapitaal, is
De oplossing van deze beide opgaven kan wor
VIJFTIGTAL GESTRANDE JAPANNERS KEERT den boomgaard kwamen, zagen zij daar ver gewezen. Aan den anderen kant kunnen deze
den ingezonden tot en met Dinsdag 9 December
sche voetsporen, die naar den kant van een credieten ertoe bijdragen het overschot aan
NAAR V. S. TERUG.
des avonds twaalf uur. Men schrijve in den lin
sloot leidden. Daar vonden zij, verstopt onder liquide middelen van het Zweedsche bedrijfs
kerbovenhoek van enveloppe of briefkaart het
Een vijftigtal Japansche onderdanen, die het lange gras, een emmer met stukken scha leven af te roomen en op deze wijze de geva
woord „Puzzle".
penvleesch en een pan met pas gebakken lever ren van een overmatige prijs- en koersstijging
Over de puzzle-rubriek kan géén briefwisseling sedert lang in de V.S. wonen en in Japan waren
worden gevoerd.
gestrand als gevolg van de feitelijke staking en stukken vleesch. In de sloot vond men nog voor het Zweedsche bedrijfsleven te vermin
Als prijzen zijn beschikbaar:
van de scheepvaart over den Stillen Oceaan een zak, inhoudende een pot met pas gezouten deren.
a een hoofdprijs van tien gulden;
en het dientengevolge afloopen van hun ver schapenvleesch.
b.
tien troostprijzen,
bestaande uit gunningen om naar de V.S. terug te keeren,
Ook in Nijkerk nam men het op een boer
boeken.
zullen op 2 Dec. met de „Tatoeta Maroe" uit derij niet zoo nauw. Uit het veeboekje bleek,
VERBETERING PRIJSCOURANT
*
*
Jokohama naar Amerika vertrekken. Het dat een zeug verwisseld was voor een licht
*
Japansche ministerie van buitenlandsche zaken varken. De boerin bekende na een verhoor door
Zaterdag 29 November 1941.
VERBORGEN SCHILDERS
heeft namelijk van Washington gedaan ge de ocntroleurs van den C.C.C.D., dat de zeug
Nwe Ned. Am. Hyp.bk. Pbr. 5 %
kregen, dat de betrokkenen alsnog vergunning geslacht was en het vleesch verkocht. Nader 42Obligaties:
è gb.
De oplossing van de kaartjes-puzzle met de
krijgen terug te keeren.
onderzoek bracht evenwel aan het licht, dat
A a n d e e l e n (2e k.): Heineken's Bier 255—
verborgen schilderanamen — er waren veel goede
het vleesch, 100 kg, verstopt was in een kuip, *gb; Moeara En. 359.75 gl; Fr.-Ned. K Cit, 891;
inzendingen — was:
die onder den grond begraven was op eenigen Ned.-Ind. Sp. 841—l gjl; Ned. Grondbr.bk. 134.
Johannes Vermeer:
„Het lezende vrouwtje ;
SPROT WORDT GOEDKOOPER afstand -.n de woning.
Frans Hals: „De vroolij-ke drinker"; B. van der

LAATSTE BERICHTEN

Koersen veelal verder
gedaald

Helst: „De schuttersmaaltijd"; Pieter de Hooch:
„Binnenhuis"; Cornelis Dusart: „Boerenkermis";
Gerard Dou: „De nieuwsgierige"; Nicolaes Maes:
„Oude vrouw in gebed"; Gerard Terborch i „Da
mesportret" ; Jacob van Ruisdael: „Winterland
schap"; Willem van de Velde de Jonge: „Het IJ
voor Amsterdam"; Jan Steen: „Het vrooliike
huisgezin"; M. d'Hondecoeter: „Levende vogels".
De prijswinnaars.
De h o o f d p r i j s — tien gulden — viel ditmaal
ten deel aan mej. J. C. Berckey, Amsterdam.
De tien boekenpriizen zijn toegekend aan
J. R. Cambier L. Frensdorf, mevr. A. L. Kuyper
—van Klaveren en N. Ploegsma, allen te Am
sterdam; voorts aan J. L. Alderts, Haarlem; J.
J. Kok, Harderwijk; J. W. Lugt, Hilversum; ir.
H. Lugthart. Aerdenhout; J. C. Pull. Haarlem
en mevr. Eugène van Thiel, Helmond.

De gerookte of gestoomde sprot, die den
laatsten tijd een belangrijk onderdeel van het
menu pleegt uit te maken is aanzienlijk goedkooper geworden.
De gemachtigde voor de prijzen deelt mede,
dat een beschikking is afgekomen, die 4 De
cember a.s. in werking treedt en waarin de
prijzen voor sprot en zeebliek zijn vastgesteld.
Ook de gefileerde sprot, die in de bekende pak
jes wordt verkocht, is
^merkelijk in prijs
gedaald. Wanneer sprot wordt verkocht, dient
men er op te letten, dat er verschillende prijzen
zijn vastgesteld voor sprjt, die grooter dan
10 cm en sprot, die kleiner dan 10 cm is. Men
raadplege de desbetreffende officieele publi
catie, die 4 December a.s. in de bladen zal
worden opgenomen.

VEESTAPEL VERBEURD
VERKLAARD
De economische rechter te Leeuwarden
heeft den 39-jarigen veehouder Auke Coehoorn te Kortezwaag, wegens het slachten
van een varken, tot een jaar gevangenisstraf
met aftrek der preventieve hechtenis en ver
beurdverklaring der veestapel veroordeeld.
De officier, die een jaar en drie maanden en
verbeurdverklaring had gevorderd, zeide, dat
deze verdachte herhaaldelijk beterschap had
beloofd, welke echter steeds uitbleef. In Juli
had hij zich aan hetzelfde feit schuldig ge
maakt.

DIVERSE BINNENLANDSCHE
MARKTEN
ALKMAAR, 29 Nov. Boter. Aanvoer 100 kop,
klein'hand-elprijs ƒ 1.25—1.30. Hand«l matig.
LEIDEN, 29 Nov. Boter. Geen aanvoer.
Turf. (Markt van 24—29 Nov.)
Aangevoerd
14.000 lange.
UTRECHT, 29 Nov. Vee. Totaal aangevoerd
2325 stuks, w.o. 750 runderen. Vaarzen ƒ 300—470,
pinken ƒ 210—330, melkkoeien ƒ 350—570, kalfkoeien ƒ 370—600, varekoeien ƒ 240—420 handel
redeltjijk, prijzen onveranderd; 450 magere kal
veren ƒ 100—210, handel matig, tegen zelfde prij
zen; 120 nuchtere kalveren, 250 schrammen ƒ 18
—32, 625 biggen ƒ 8—18, handel redelijk, prijzen
vrijwel gelijk; 130 magere schapen.
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ADVERTENTIËN ƒ0.77 per regel (7 punts regel, colonel).
Handelsadvertentiën ƒ0.72 per regel. 10 cent disp.-kosten.
Bewijsn. 10 cent. Contractprijzen volgens afzonderlijk tarief.

ADVERTENTIËN

Aktiengesellschaft

90 CENT

Wuppertal — Oberbarmen.
BEZUGSAUFFORDERUNG.
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Aktion&re vom 30. Juli
1941 hat mit Genehmigung des
Reichawirtschaftsminlsteriums
die
een Treffer van tien
Erhöhung des Grundkapitalg von
woorden of minder.
nom. RM. 20 000 000.— auf nom.
RM. 25 000 000.— beschlossen. Es geElk woord meer 9 ets.
langen nom. RM. 5 000 000.— auf den
Inhaber lautende den alten Aktien in
bezug auf den Anleihestock gleiohgesteilte neue Aktien tiber je nom.
RM. 1000.— mit Gewinnanteil'berechtigung vom 1. Januar 1942 an zur
Ausgabe. Das gesetzliche Bezugseen Treffer onder de
recht der Aktionare ist ausgeschlossen worden. Die neuen Aktien sind
rubriek Betrekking
van einem Konsortium übernominen
worden mit der Verpflicht.ung, sie
zoekenden. Elk woord
den Inhabern der alten Aktien im
meer 6 ets
Verhslltnis 4:1 zum Bezuge anzubieten.
Nachdem die Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handels
register eingetragen worden ist, fordern wir namens des Konsortiums
unsere Aktionare auf, ihr Bezugsrecht unter folgenden Bedingungen
auszuüben:
1. Das Bezugsrecht ist zur Vermeidunig des Ausschlusses
Deskundige (schrift.) opleiding o.l.v.
bis zum 15. Dezember 1941
Nederl. College voor Belasting
einschliesslich
consulenten.
bei der Deutschen Bank, Beriin,
1
Wuppertal-Blberfeld ,
WuppertalUitvoerige brochure op aanvr. by
Barmen, Düsseldörf, Frankfurt het Secr.: Valkenboschlaan 295, Den
a/M. und Hamburg,
Haag, Telefoon 395717.
bei dem Bankhaus von der HeydtKersten & Söhne, Wuppertal-E.,
. bei dem Bankhaus J .Wichelhaus
P. Sohn A.G., Wuppertal-E
wahrend der bei diesen Stellen
üblichen
Geschaftsstonden
aus
zuüben.
Auf je nom. RM. 4 000.— alt© Ak
gevestigd te MAASTRICHT.
tien kann eine neue Aiktie Uber nom.
RM. 1000.— zum Kurse von 125% bezogen werden.
Aandeelhouders worden overeen
Die Bezugsstellen sind bereit, mach komstig het bepaalde in Art. 22 der
Mijglichkeit den An- oder Verkauf
Statuten opgeroepen tot het bij
von Bezugsrechten zu vermitteln.
wonen eener ALGEMEENE VER
2. Die Austibung des Bezugsrech- GADERING voor AANDEELHOU
tes hat gegen Ablieferung des Ge DERS, welke gehouden zal worden
win nanteilscheines Nr. 6 der alten op Woensdag 17 December 1941, om
Aktien zu erfolgen. Die Gewinn- 2 uur, in de Industrieele Club, Vij
anteilsoheine sind auf der Riickseite
gendam 2, Amsterdam.
mit der Firma bezw. mit dem Namen
Aandeelhouders, die de vergade
und 'der Adresse des Einreichers zu ring wenschen bij te wonen moeten
versehen.
minstens 5 dagen vóór de vergade
ring hun Aandeelen deponeeren ten
3. Für die mit dem Bezuge verbunAMSTERDAMSCHE
denen
Sonderarbeiten
wird
die kantore der
übliche Pnyvision in Anrechnung ge BANK, Amsterdam.
Ingevolge het bepaalde in Art. 43 G
bracht. Provisior.sfrei ist der Bezug,
sofern die Gewininanteilscheine Nr. 6 Wetboek van Koophandel ligt de
agenda
voor deze vergadering voor
mit einem nach der Nummernfolge
geordneten Verzeichnis direkt an den Aandeelhouders van af heden ter
zustandigen Schal'tem der obenge- inzage ten kantore der Vennoot
nannten Stellen eiragereicht werden. schap.
Ter voldoening van Art. 45 B Wet
4. Die Ausreicfrung der neuen
Aktien kann voraussiehtlich sofort boek van Koophandel, wordt hierbij
erfolgen. Sollte die FertigsteMiung mededeeling gedaan, dat in deze
der neuen Aktien sich verzögern, vergadering een voorstel tot ver
werden zunachst auf Wunsch nicht hooging van het maatschappelijk
übertragbare Kassenquittungen aus- kapitaal en wijziging der Statuten
gestellt; die Ausreichung der neuen zal worden behandeld.
Een afschrift van het desbetref
Aktien erfolgt dann baldmöglichst
nach Fertigstellung gegen Lieferung fend voorstel ligt voor iederen Aan
der Kassenquittungen drirch die- deelhouder ter inzage ten kantore
jenige Stelle, die die Quittungen der Vennootschap, alwaar ook af
ausgestellt hat. Die Stellen sind be- schriften kosteloos verkrijgbaar zijn.
rechtigt, aber nicht verpflichtet,
Maastricht, 29 November 1941.
die Degitimation des Vorzeigers der
HET BESTUUR.
Kassenquittungen zu prüfen.
Die Zulassung der neuen Aktien
atl den Börsen zu Beriin, DüsselADMINISTRATIEKANTOOR
dorf, Frankfurt a/M. und Hamburg
opg. door
wird beantragt werden,
Wuppertal-Barmen,
den 25. November 194-1.
J. P. BEMBERG
Betaalbaarstelling by de INCASSOAktiengesellschaft'
BANK en bij de NEDERLANDSCH
Der Vorstand
INDISCHE HANDELSBANK.
Uitk. bew. No. 6
N.V. BOUW- EN HANDELMIJ.
BELEGGING NEDERLAND
DOMBURG, te Amsterdam.
met ƒ 5.87 per part.bew. minus ƒ 0.14
Bij besluit v. d. Alg. Verg. v. Aan voor ingehouden Div.bel. of met
deelhouders, gehouden op 28 Nov. ƒ 5.73 in contanten.
Uitk. bew. No. 6
1941, is de vennootschap in liquidatie
getreden. Het plan van uitkeering is INTERNATIONALE BELEGGING
gedeponeerd bij het Handelsregister. met ƒ 1.30 per part.bew. minus ƒ 0.05
voor ingehouden Div.bel. of met
BOUWMIJ. CORELDE III
ƒ 1.25 in contanten.
te Amsterdam.
De vergunning van het Deviezen
Instituut voor uitbetaling aan In
Bij besluit v. d. Alg. Verg. v. Aan gezetenen is verkregen.
Voor uitbetaling aan niet-ingedeelhouders, gehouden op 28 Nov.
1941, is de vennootschap in liquidatie zetenen, dient van geval tot geval
getreden. Het plan van uitkeering is een vergunning te worden aange
gedeponeerd bij het Handelsregister. vraagd.
Amsterdam, 29 November 1941.
BOUWMAATSCHAPPIJ
DE KONINGSVIJVER
te Amsterdam.
5 % Obligatiën

Wat heeft
*ii hond met
tandpasta
te maken?

60 CENT

NEDERLANDSCHE
HANDEL - M A A T S C H A P P I J . N . V .
AMSTERDAM

-

ROTTERDAM

-

's-GRAVENHAGE

EN IN 61 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND

BELASTINGCONSULENT

T
ALLE TRANSACTIES BETREFFENDE

GROOTBOEKKAPITALEN

N.V. Stoomsteenfabrieken en

Kiezelexploitatie
„Belvedère"

BERICHT VAN AFLOSSING
aan Houders van
41 % 20-jarige converteerbare debenture goud-obllgatlën van 1928

Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Company.
Hiermede wordt bericht, dat THE ATCHISON, TOPEKA AND SANTA

FÉ RAILWAY COMPANY heeft besloten op 1 December 1941 af te lossen

en terug te betalen al hare Twintig-jarige Vier en Een Half Percent Con
verteerbare Debentures Goud Obligatiën, Uitgifte van 1928, overeenkom
stig de bepaling vervat in genoemde obligatiën en overeenkomstig de
bepaling van Artikel Vier van het Leeningscontract d.d. 1 December 1928,
tusschen THÈ ATCHISON, TOPEKA AND SANTA FÉ RAILWAY
COMPANY en de GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK,
Trustee, waaronder genoemde obligatiën zijn uitgegeven.
Op 1 December 1941 zal de hoofdsom van de genoemde obligatiën opeischbaar worden, en betaalbaar zijn ten kantore van THE ATCHISON,
TOPEKA AND SANTA FÉ RAILWAY COMPANY, 120 Broadway, Borough
of Manhattan, City of New York, met opgeloopen rente tot aan genoem
den datum, alsmede een premie van twee percent over die hoofdsom. De
betaling zal geschieden tegen aanbieding en afgifte van de obligatie, en,
ingeval van een obligatie, welke is voorzien van een couponblad, mits
vergezeld van alle bybehoorende coupons vervallende nè, 1 December 1941
CNos. 27' en volgende). De op 1 December 1941 vervallende coupons en de
coupons, die vóór dien datum zijn vervallen en nog niet ter betaling werden
aangeboden, moeten op de gebruikelijke wijze geïncasseerd worden.
Te rekenen van 1 December 1941 af, zullen de genoemde obligatiën
ophouden rente te dragen en zullen alle coupons, die nè dien datum ver
vallen, waardeloos zijn.
„Registered" Obligatiën en obligatiën „registered as to principal"
moeten vergezeld zUn van behoorlek opgemaakte blanco overschrijvings
formulieren.
The Atchison, Topeka and Santa Fé Railway Company,
(get.) R. M. HOGIN,
Comptroller.
New York, N.-Y., 23 September, 1941.

Officieele Publicatie van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

29/11.
DISTRIBUTIE VAN TERPENTIJN EN LIJNOLIE VOOR SCHILDERS.
De secretaris-generaal van het Departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart maakt bekend, dat de hoeveelheden terpentijn en lijnolie,
welke op de door de plaatselijke distributiediensten aan schilders uit te
reiken bonnen kunnen worden betrokken, voor de periode van 1 December
1941—1 Januari 1942 als volgt zijn vastgesteld:
0,8 liter kunstterpentijn per bon voor terpentijn en
1 liter rauwe lijnolie of gekookte olie of standolie per bon voor lijnolie.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen voor lijnolie geen
recht geven op het koopen van lijnolie bi) den handel en bij de fabrikanten.
Officieele

Handel,

Publicatie

de

van

Nijverheid

Departementen

en

Scheepvaart

en

Visscherij.

Landbouw

van
en

van

29/11.

Bruintje Beer

De Economische Voorlichtingsdienst adviseert
het weren van tocht voor brandstofbesparing.

LEGPUZZLE

30 % BRANDSTOF
BESPARING

No. 2

DOOR HET AANBRENGEN VAN

Monopol Tochtstrip
Vraagt vrijblijvend prijsopgave.

Fa. BESSELINK EN NABBE

MARNIXSTRAAT 240 — AMSTERDAM.
Telefoon 34806
Na 6 uur 86402.

BURGERLIJKE STAND
(UIT VERSCHILLENDE BLADEN.)

f 0.50 per ex.
Uitg.ALG. HANDELSBLAD N.V.
AMSTERDAM

Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V.
Telegramadr. Arbeidsbank
T e l e f o o n : 3 8 1 2 1

Amsterdam-C.
Keizersgracht 452

DEV/EZENBANK
Aan- en Verkoop van Effecten
Effecten-Administratie
Verhuur van Safeloketten
Vertegenwoordiging van:

Medinos tandcream is capillair-aciief. Een capillair-actieve vloeistof
stijgt uit zichzelf, in uiterst nauwe buisjes omhoog. Op die eigen
schap berust de werking van Medinos tandcream. Bij hoogeschuimontwikkeling en met sterk desinfecteerend en tandsteenwerend
vermogen, dringt Medinos door haar capillaire activiteit, tot diep
in microscopisch kleine groefjes en gaatjes van het tandoppervlak, waar reiniging met den borstel onmogelijk is en waar tand
bederf het eerst optreedt. Medinos heeft een geheel aparten
smaak en is sterk geconcentreerd, dus zuinig in het gebruik; 1 cm. op
den borstel is ruim voldoende om het beste resultaat te verkrijgen.

Wertheim & Gompertz c.s.

INSTELLING DER, BEDRIJFSGROEP GROENTEN- EN
FRUIT VERWERKENDE INDUSTRIE.
VERPLICHTE AANMELDING.
Door de organisatie-commissie voor het bedrijfsleren is by hare be
schikking van 11 October 1941, opgenomen in de Nederlandsche Staats
courant van 13 October 1941 no. 199, ingesteld de bedryfsgroep groentenen fruitverwerkende industrie (met vak- en ondervakgroepen), welke om
vat alle in Nederland gevestigde ondernemingen (natuurlijke en rechts
personen) als in opgemelde beschikking omschreven.
De voorzitter der bedrijfsgroep heeft bepaald, dat de aanmelding dezer
ondernemingen, welke verplicht is, moet geschieden by de bedrijfsgroep,
secretaris mr. F. J. J. Trapman, Breestraat 81 te Leiden, alwaar het vast
Bij besluit v. d. Alg. Verg. v. Aan
deelhouders, gehpuden op 28 Nov.
gestelde aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd.
Aan de ondernemingen, welke by de bedrijfsgroep bekend zyn, zal het 1941, is de vennootschap in liquidatie
getreden. Het plan van uitkeering is
formulier in het vereischte aantal exemplaren worden toegezonden.
Ondernemingen, welke op 5 December 1941 nog geen formulieren heb gedeponeerd bij het Handelsregister.
ben ontvangen, dienen zich daarna onverwyld eigener beweging tot het
genoemde secretariaat te wenden.

GETROUWD: H. de Iongh en M. Wirtz, Rotterdam; J. Vinkenborg en
E. M. A. Brunt, Rotterdam; R. T. Henkemans en A. Verhoeven, Voorburg.
BEVALLEN: Tammes—Swaagman, z„ Groningen; Stronck—Wester
kamp, z., Palembang; G. H. Felle—De Jong, d., Amstelveen; Oomen—
Smulders, d., Nijmegen; A. Appel—Van Brunschot, d., Tilburg.
OVERLEDEN; A. C. Warnecke—Hogenhout, v„ 85 j., Utrecht; W.
Jansen, m„ 2 j., Tilburg; P. J. Maureau, m„ 30 j., Buenos-Aires (Arg.); M.
Groot, v., 70 j., Rotterdam; A. Jorritsma (Br. Livinus), Haarlem; S. O.
Burggraaf—Brüne, v., 60 j., Lollum (Fr.); D. Doedens, m., 60 j., Scheveningen; J. Nooter—Reusen, v„ Arnhem; D. van Geuns, m„ 70 j., 's-Gravenhage; C. A. van Hill—Hackenberg, v., 74 j., Voorburg; W. de Jong—
Van Riemsdijk, v., 83 j„ 's-Gravenhage; W. J. Godfroy, m., 58 j., Rotter
dam; J. Witsenhuysen, m., Rotterdam.

Niets - maar deze hond en de pop, die hij zoo hardhandig
behandelt, behooren aan een lief, klein meisje en daar
heeft „Medinos", de nieuwe, de capillair actieve tandcream
heel veel mee te maken. Het jonge gebit is een kostelijke
gave, kostbaar voor de gezondheid en zoo belangrijk
voor het uiterlijk. Doet daarom wat U kunt om de
tanden van Uw kinderen van jongsaf te beschermen:
laat hen met „Medinos" poetsen.

Bank der Deutschen Arbeit A.G., Beriin
Ostdeutsche Privatbank A.O., Danzlg
Westbank N.V. (Banque de l'Ouest), Brussel

SOCIETE-ELEGTRIQUE
de la GERE

in Nederland uitgegeven ln Mei 1931.
De coupons per 1 September 1940,
1 Maart 1941 en 1 September 1941,
alsmede het rentebewijs (scrip) per
Maart 1941 No. 6 bis van het
nieuwe couponblad van obligatiën,
toebehoorende aan ingezetenen van
Nederlandsche nationaliteit of aan
buitenlanders, die krachtens het
Deviezenbesluit 1941 als ingezete
nen worden aangemerkt en min
stens 6 maanden in Nederland woon
achtig zijn, kunnen by ondergeteekende ter betaling worden aange
boden.
Coupons, toebehoorende aan nietingezetenen, kunnen voorshands niet
worden gehonoreerd.
Bij de aanbieding dient op de be
geleidende nota vermeld te zijn, dat
de coupons aan bovengenoemde
voorwaarden voldoen.
De coupons zijn betaalbaar met
f 15.— per stuk en het rentebewijs
met f 7.50 per stuk,
De kosten van overmaking der
gelden en de vergunningskosten ad
1 Voo in totaal, alsmede de deviezenprovisie en de Nederlandsche cou
ponbelasting zullen bij de betaling
in mindering worden gebracht.
Hoewel de regeling van 31 Maart
1938 vervallen is, doordat het gemid
delde van de laatste koersen van
den gulden ten opzichte van den
officieel te Parijs genoteerden franc,
gedurende het eerste kwartaal in
1940 frs. 25.— te boven is gegaan,
heeft de debitrice zich bereid ver
klaard, bovengenoemde coupons en
scrips te betalen op de basis van
een rentevoet van 3 % per jaar.
De debitrice heeft uitdrukkelijk
verklaard, dat deze betaalbaarstel
ling niets préjudlcieert ten aanzien
van de betaalbaarstelling van de
coupons resp. scrips van latere
vervaltijden.
Amsterdam, 29 November 1941.
Amsterdamsche Bank N.V.

Medinos is uHsluHend verkrijgbaar bij apothekers, drogis
ten en de speciaalbranche.

MEDINOS
de nieuwe CAPILLAIR-ACTIEVE tandcream,
WETENSCHAPPELIJK BEREID PREPARAAT,
BERUSTEND OP BIOLOGISCHEN GRONDSLAG.

B E W A A R L E D I G E T U B E NI V o o r t a a n k u n t U e e n i n t u b e v e r p a k t p r o d u e t
slechts koopen tegen inlevering van een willekeurige ledige tube met dool
H 105

Madlnos Laboratoria e Amersfoort

Officieele Publicatie van het Departement van
Landbouw en Visscherij.

29/11.
MELKKAARTEN VOOR KINDEREN VAN MELKVEEHOUDERS.
De secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visschertf maakt met betrekking tot de uitreiking van melkkaarten bekend,
dat aan kinderen van melkveehouders, die-1 hiervoor overigens in aanmer
king zouden komen, deze kaarten niet zullen worden uitgereikt. De
betrokkenen dienen zich echter wel bij den plaatselyken distributiedienst
te vervoegen, ter afkruising van de stamkaart.

SCHOlMBURfiEN——
BIOSCOPFM ENZ
STADSSCHOUWBURG
Gemeentelijk Theaterbedrijf Afdeeling Opera

CONCERTGEBOUW

ZONDAG 7 DECEMBER7.15 UUR

MOZART HERDENKING
ORKEST-CONCERT

HET CONCERTGEBOUW-ORKEST

WILLEM VAN OTTERLOO
solisten: RUTH HORNA, sopraan
WILLEM ANDRIESSEN, piano
O. I. V.

Ouverture „Cosi fan tutte"
Motet „Exsultate, jubilate"
Pianoconcert A. gr. t. K.V. 488
Symphonie g. kl. t. K.V. 550
Toegangsprijs ƒ 1.03 rechten inbegr. Kaartverkoop en plaatsliespr.
dagelijks van 10—4 uur, tel. '27500
—

Intendant Johannes den Hertog

I OPENINGSVOORSTELLING

CITY-THEATER

WEENSCHE RfVIIE

Donderdag 4 Dec. 7 u. Einde + 10 u.

IDE DOGE VAN VENETIË
I

gevolgd door

JOHAN WAGENAAR

GIANNI SCHICOHI

r*»
.ALLES VOOR 'T HART'

ii»

PUCCINI

•
•
•
•
•
i Toegangspr. ƒ 4—ƒ 1. Pl.bespr. dag.

STADSSCHOUWBURG
THEATERBEDRIJF
AFDEELING TOONEEL

GEMEENTELIJK
rj-si

Intendant:
COR VAN DER LUGT MELSERT
Inte
Hedenavond 7.30 uur
Hedenmiddag 2 uur
Populaire voorstelling:
Hooits blijspel:

Prinses Dulciinea

WN

E
•••I

Regie^
Regie: Cor Hermus

v. Gaston Baty, tentooneele gebr.
door Cor v. d. Lugt Meiseri

Prijzen:
Prijzen ƒ 2.50-/0.50

Popul. pr.: ƒ 1.50—ƒ 0.30 •

ALLES FÜR'S HERZ

70 medewerkenden - Twee orkesten - 500 costumes - 60 decors I
[ Weensche charme - vroolijkheid - muziek en dans - een weelde van kleuren! |

Charlotte Kohier

stjti firma's die wel on
dl* niet adverteeren.
Hebben da nlet-adverteerders wel eens gelet op
dei gang van taken hun
ne- concurrenten die wel
geregeld adverteeren? En
stemt hen ddt niet tot
nadenken T

Hedenmiddag

2.15 uur

Concertgebouw - Kleine Zaal, Prijzen ƒ 0.50 - / 1.50 -I- r.
Krt. van 10 . 12 u. en a. d. middagkas

i voorstellingen te AMSTERDAM, CITY-THEATER
vanaf Vrijdag 5 December

STADSSCHOUWBURG UTRECHT

EENSCHE
REVUE
I
W

doet evenals zij!

als Frasquita

Wegens uitverkochte zalen

ïdenmiddag 2.15 uur, Hedenavond en volgende dagen 7.30 uur'

In elke branche

DAGELIJKS 7.30 UUR en
ZONDAG 2.15 en 7.30 U.
de schitterende

slechts enneic
enkele voorsiemngen
voorstellingen van de
grandiooze
siccins
ue granuiooze

„ALLES VOOR 'T HART"

(Alles lOr's Herz)
Vanaf Donderdag 11 December te ARNHEM, REMBRANDT-THEATER

CONCERTGEBOUW (kl. zaal)
Morgen,
Maandagavond - 7.30

JAN DE HARTOG
draagt voor uit en over

HOLLANDS GLORIE

Toegangspr. f1.- en 1.50 incl.b.

Kaartverkoop dagelijks van
10—4 uur (tel. 27500) en
=
a. d. Avondkas

