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MOSKOU EEN VESTING
Vrouwen

reeds

geëvacueerd.

mOgelljk

Exchange Telegraph, aldus een
bericht van den correspondent te Bern van de
OVERAL IN ONS LAND hangen de groote spandoeken met de victorie-leuze.
„Deutsche Zeitung", meldt uit Moskou, dat
(Stapf)
feitelijk alle kinderen tot 15 jaar de hoofdstad
BERLIJN, 25 Juli. (A. N. P.) De na
der Sowjet-Unie hebben verlaten, evenals de
meeste getrouwde vrouwen en alle vrouwen op
deelen, waarmede Napoleons Russische
leeftijd. Moskou heeft zich, zooals de generale
veldtocht gepaard ging, zijn thans in ge
staf der Sowjet-Unie zich uitdrukt, „klaar gebied, gecombineerd met de heerschappij in
prononceerde voordeelen veranderd. Het
de lucht en den aanval van snelle troepen,
voor den strijd" gemaakt.
groote gebied van Sowjet-Unie verschaft
Deze aanduiding, aldus het bericht, toont aan de Duitsche leiding de mogelijkheid tot
de grootste operatieve beslissingen, zooals de
gelegenheid tot omsingelingsbewegingen
duidelijk, dat men bezig is Moskou tot een beperkter slagvelden schier nimmer wordt ge
op de grootste schaal.
vesting te maken. Volgens berichten, die ge boden. Het verloop van den veldtocht in het
Aldus schrijft de „Militarische Korrespon- noemd telegraafagentschap bij het begin van Oosten heeft dit reeds ruimschoots bewezen.
Stichting „Nederlandsche
deniz aus Deutschland" in een artikel, dat zich den Duitschen veldtocht tegen de Sowjet-Unie Nergens is bij de Sowjetlegers gebleken, dat
zij
partij
hebben
getrokken
van
de
groote
uit
publiceerde,
was
reeds
eind
Juni
de
vlucht
uit
bezighoudt met de ontzaglijke afmetingen van
Volksdienst" op
gestrektheid. Want hiertoe zou niet alleen een
he tSowjet-gebied. De superioriteit van de Moskou begonnen.
veel
grooter
beweeglijkheid
van
de
troepengericht.
Duitscbe weermacht tegenover het bolsjewisti
Ook uit andere berichten blijkt, volgens den
sche leger is ten overstaan van de geheele correspondent, dat Stalin Moskou hetzelfde lot leiding behooren, doch vooral ook de heer
schappij in de lucht. Evenals heerschappij ter
wereld bewezen door de groote vecnietigiogs- wil doen ondergaan als Warschau .
Het A.N.P. meldt:
zee zonder heerschappij in de lucht onbestaan
slagen van Bialistok en Minsk en door de
baar
is,
zoo
is
ook
vrijheid
van
handelen
in
Naar wij van bevoegde zijde vernemen,
doorbraak door de Stalinlinie. Desondanks
groote gebieden te land zonder volledige beis een dezer dagen opgericht de stichting
meenen de tegenstanders van Duitschland den
heersching van het luchtruim niet mogelijk.
„Nederlandsche Volksdienst" (N.V.D.)
Sowjets nog zekere uitzichten op succesrijken
de gelegenheid omsingelingsbewegingen
Het is onjuist den veldtocht in het Oosten
Het doel der stichting is de verzorging
tegenstand te kunnen toeschrijven omdat de
op zeer groote schaal uit te voeren, zoo
te willen beoordeelen volgens maatstaven, die
van alle Nederlanders uit een oogpunt
uitgestrektheid van het gebied ^un vae nature
als overigens op geen enkel ander oorlogsgebaseerd zijn op de oude regelen van een
van volkswelvaart. Zij zal haar taak op
hulp biedt. Het Sowjetlege»- kan we! verslagen,
tooneel mogelijk is. Dank zij de onbe
verstarde oorlogskunst. De jonge Duitsche
vatten in den zin van een vrijwillige hulp
maar nooit definitief vernietigd worden, en
perkte heerschappij in de lucht, die het
weermacht zal ook hier de ervaring van het
organisatie ten behoeve van alle Neder
den Duitschen legers zal het evenzoo vergaan
Duitsche luchtwapen heeft bevochten, is
verleden
met
nieuwe
leerstellingen
verrijken
landers, wier uiterlijk bestaan en wier
voor den Sowjettegenstander
iedere
als destijds de armee van Napoleon aldus
en een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis
gezondheidstoestand te wenschen laten.
deze lieden.
hoop verdwenen zich de uitgestrektheid
der oorlogvoering toevoegen.
Binnenkort zullen nadere mededeelingen
De uitgestrektheid van het terrein van den
van het gebied ten nutte te maken.
over deze stichting worden gepubliceerd.
strijd is ongetwijfeld van uitermate grooten
Zelfs stelselmatige terugtrekkende bewe
invloed op militaire operaties. Ten tijde van
Napoleon, toen het voetvolk de snelheid van gingen of krachtverschuivingen in de diepte
De onderdeelen van het Duitsche luchtwapen,
den afloop van militaire bewegingen bepaalde van het operatiegebied zijn voor de Sowjeten relatief kleinere legers tegenover elkander legers niet uitvoerbaar. Dit wordt door het die aan het Oostelijk front strijdén, hebben Duitsche boordwapens en bommen honderden
stonden, is het wellicht een waagstuk geweest Duitsche luchtiwapen door onafgebroken ver vandaag de vernieling van de achterwaartsche slachtoffers onder voertuigen van allerlei aard
den wijkenden tegenstander in de oneindige nieling van verkeerswegen van allerlei aard, vërbindingèh der Sowjets met groot succes Aan de terugtrekkende colonnes werden door
uitgestrektheid van de Sowjet-Unie te volgen. die bovendien in de Sowjet-Unie slechts een voortgezet. Spoorlijnen werden onderbroken, bomtreffers zware, bloedige verliezen toege
Het groote gebied was indertijd gunstig voor zeer dun net vormen, stelselmatig verijdeld. stations verwoest, goederentreinen en trans bracht.
den verdediger. Hij kon ontwijken, zich op een Thans- verschaft de uitgestrektheid van het porttreinen vernietigd. Op de wegen maken de
De successen van een vrij groote formatie
afstand van den tegenstander houden en dezen
vaii het Duitsche luchtwapen, die in het Qosdwingen tot instandhouding van lange, onbe-.
ten teh strijde trok, omvatten eergisteren, naar
veiligde verbindingslinies. Hemzelf was het
het D.N.B. verneemt behalve 21 neergeschoten
mogelijk in de uitgestrektheid van het gebied
en 4 op den grond vernielde bolsjewistische
onder te duiken en onverwacht den vijandelij
vliegtuigen nog 10 vernietigde pantserauto's
ken etappendienst te onderbreken. Op deze
en 406 buiten gevecht gestelde voertuigen,
wijze werd destijds ook de opmarsch van Napo
waaronder 140 vrachtauto's. Op vele punten
leon naar het Oosten het slachtoffer van de
werden spoorlijnen onderbroken, twee goede
uitgestrektheid.
rentreinen werden in brand geschoten en twee
De afmetingen van het Sowjetgebied zijn
locomotieven door voltreffers vernield. Door
dezelfde gebleven. De middelen om haar te
aanvallen op artilleriestellungen der bolsjewiki
overwinnen zijp echter fundamenteel gewij
werden acht stukken geschut vernietigd. Bij
zigd. Het motorvoertuig op den grond en het
alle aanvallen, die dikwijls in vermetele scheervliegtuig in de lucht, overwinnen in enkele
vlucht werden gedaan brachten de Duitsche
dagen en uren afstanden, waarvoor vroeger
vliegtuigen den Sowjet-formaties op wegen en
maanden noodig waren. Thans kan de ontwij
spoorlijnen bloedige verliezen toe.
kende tegenstander nie! meer hopen zich van
Een stuk Duitsch luchtdoelgeschut, dat tij
den aanvaller te kunnen verwijderen als ge
dens den opmarsch met pantsertroepen ver
volg van het groote operatiegebied om bij een
doordrong temidden van den vijand, heeft in
gunstige gelegenheid zelf weer verrassend aan
48 ur van onafgebroken strijd 19 Sowjetvechtte vallen.
wagens vernietigd, waaronder drie zware ge
De snelle troepen van thans blijven den
pantserde verkenningswagens, voorts drie
terugtrekkenden vijand op de hielen zitten en
stukken geschut, drie mitrailleurs en acht
de luchtverkenning maakt het onmogelijk
vrachtauto's, naar uit de beschrijving van een
ongemerkt bewegingen uit te voeren. Al wor
oorlogscorrespondent blijkt. De bij deze actie
den de etappenlinies nog zoo lang, nooit slaagt
vernietigde Sowjet-infanterie is hieronder niet
men er in, ze in de flank ernstig te bedreigen.
begrepen.
Het uitgestrekte slagveld heeft in de eeuw der
Gevangenen, die aan het Bessarabische
motoriseering, der luchtverkenning en der mo
front worden binnengebracht, maken melding
derne berichtgeving zijn gevaren voor den aan
van de groote verwarring, die de snelle
valler volkomen verloren.
Duitsch-Roemeensche opmarsch bij de Sowjets
heeft doen ontstaan. De terugstroomende
Integendeel, de nadeelen,
waarmede
Sowjetformaties, zoo vertellen zij, zijn op vol
Napoleons veldtocht gepaard ging, zijn
komen verstopte wegen gestuit, met achter
thans voor de Duitsche leiding bij de ver
lating van hun gevechtsvoertuigen, den tros en
plettering van het bolsjewisme in gepro
alle overtollig oorlogstuig, zijn zij er ten slotte
nonceerde voordeelen veranderd. Het ont
doorheen gekomen. O pgelijke wijze is het den
OP INITIATIEF VAN DEN REGEERINGSCOMMISSARIS VAN AMSTERDAM, BURGE
zaglijke gebied der Sowjet-Unie schenkt
bespannen en gemotoriseerden colonnes ver
MEESTER E. J. VOOTE, hebben eenige honderden gemeente-ambtenaren gisteren een bezoek
UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllitlllllllllllllllllllllllllUllMllllllllllllllllllltlliniIHHIIIIIIHIHIIMItlHIMIIIIIIIIII
gaan. Talrijke voerlieden hebben eenvoudig
gebracht aan het onvolprezen „Frankendaal" om hun kennis te vermeerderen betreffende
hun voertuigen den sloot langs den weg inge
alles wat de stadskweekerij biedt. Het hoofd van de afdeeling Beplantingen, de heer J. R.
reden en zijn op de vlucht geslagen. Op een
Koning, vindt een aandachtig gehoor.
plaats was het verkeer bijzonder ernstig op
(Polygoon)
gestuwd. De politieke commissarissen hadden
de eenige brug, die in den sector aanwezig was
in de lucht laten vliegen om den terugtocht tot
Daar is de plaats van den man. Want
staan te brengen. Het scheelde niet veel, of de
het zijn slechts lafaards, die de gevaren
verbitterde Sowjetsoldaten hadden op de com
ontwijken, die, gebruik makende \an alle
A R G E N T I N I Ë EN V E R . S T A T E N
Hittegolf aan oostkust en in missarissen geschoten. Deze konden zich
mogelijke spitsvondige argumenten, zich
slechts door tijdige vluoht in veiligheid bren
onttrekken aan hun plicht op te treden
DOEN LAATSTE BEROEP
gen. De algemeene verwarring werd echter
midden-westen der V. S.
als beschermers van onze heiligste goe
volkomen, toen de eerste Duitsch-Roemeensche
O P P E R U EN E C U A D O R
deren.
af deelingen vla kbij de in de lucht gevlogen
Na wolkbreukachtige regens volgde
En dat onze kerken, onze beschaving
brug opdoken. Van den anderen oever schoot
en onze cultuur in gevaar zijn, dat de
Peruaansche studenten betoogen
de bolsjewistische artillerie op den wirwar,
te
Brewster
(N.Y.)
een
bolsjewistische barbaren ook hier niets
onverschillig wie zij trof. Honderden Sowjet
tegen Ecuador.
of niemand zouden ontzien, wie durft
sneeuwbui.
soldaten vielen ten offer aan de granaten van
dit nog ontkennen, na de verplette
hun eigen artillerie.
BUENOS AIRES, 26 Juli. (United Press).
rende bewijzen van de laatste weken?
NEW-YORK, 26 Juli. (D.N.B.) Het geheele
De minister van buitenlandsche zaken Gumazu
De moordbenden van Stalin doen haar
heeft een laatste beroep gedaan op Peru en midden-Westen en de staten aan de Oostkust
werk grondig. Niets is voor haar veilig.
Britsche vliegtuigen boven
Ecuador om de vijandelijkheden te staken en van de Vereenigde Staten, met inbegrip van
De chaos is haar doel. Een poel van
een
verzoeningspoging
door
Argentinië,
Brazi
ellende laten zij achter, overal, waar zij
New-York, worden op het oogenblik door een
Noord-Duitschland.
lië, Chili en de Vereenigde Staten toe te laten.
hun lusten kunnen botvieren, waar zij
hittegolf geteisterd. De temperaturen zijn tot
Volgens
het
D.N.B.
heeft
onderminister
onder bevel van hun Joodsche aanvoer
BERLIJN, 26 Juli. (D.N.B.). In den nacht
Sumner Welles Vrijdagavond in telegrammen 40 graden Celsius gestegen. De stad Brewster
ders branden en rooven. W>e waagt te
van 25 op 26 Juli zijn Britsche vliegtuigen
van
gelijkluidenden
inhoud
een
beroep
gadaaxi
in New-York beleefde na felle hitte en wolk- naar Noord-Duitschland gevlogen. Enkele toe
ontkennen, dat hier gevair dreigt; wie
op de regeeringen van Peru en Ecuadoi om
is zoo karakterloos om zich te onttrek
den strijd aan de grenzen te staken en het breukkrachtige regens het in dezen tijd van stellen drongen door tot Berlijn Door de op
ken aan zijn plicht, om als Nederlander
conflict langs den weg van onderhandelingen het jaar zeldzame natuurverschijnsel van een verscheidene plaatsen neergeworpen brisantonzen vrouwen en kinderen dezen poel
te beslechten. Welles legde er in zijn beroep flinken sneeuwval, die zoo aanhield, dat de en brandbommen werden woonhuizen vernield
van ellende te besparen?
den nadruk op, dat de regeering der Vereenig kinderen op straat sneeuwballen konden en verscheidene huizen beschadigd. Militaire
of militair-econimsche schade is niet ontstaan.
Daar waar het gevaar dreigt, daar aan
de Staten volledig het gisteren gedane 'oorOnder de burgerbevolking ontstonden verlie
het Oostfront is de plaats voor Nederstel van Argentinië steunt betreffende staking gooien.
zen aan dooden en gewonden. Vijf Britsche
landsche mannen, die pal staan voor de
van de vijandelijkheden Dt Vereenigde Sta
vliegtuigen werden door nachtjagers en af
toekomst van ons land en volk. Aan het
ten Brazilië en Argentinië zullen hun aanbod
weergeschut neergeschoten.
Oostfront, in de gelederen van het Vrij
om te bemiddelen niet kunnen verwezenlijken,
ARGENTINIË RATIFICEERT DE
willigerslegioen Nederland mag straks
wanneer de strijd in het grensgebied met ter
CONVENTIE VAN HAVANNA
uw plaats niet open blijven. Vandaag
stond ophoudt
zijn de eerste duizend strijders vertrok
In een speciaal telegram uit Quito, de hoofd
BUENOS AIRES, 26 Juli. (S. P. T.) De
ken. Binnenkort vertrekt het tweede
stad van Ecuador meldt het Peruaansche blad
„Cronica", dat eenige lichtingen zijn opgeroe Argentijnsche Kamer heeft heden de besluiten
contingent. Daar zult u bij zijn, omdat
VERDUISTER
VAN
pen In Lima worden groote studencenbetoo- vaD de conferentie van Havanna geratificeerd.
u weet, waar uw plaats is, omdat een
gingen voor de regeering en tegen Ecuador Hiermede is de conventie var Havanna voor
wan van eer. een waarachtig Nederlan
21.42
TOT
5.51
Argentinië bindend geworden. Zooalt destijds
der weet wat hij wil, weet wat zijn
gehouden.
Naar het D.N.B. uit San'iago de Chile ver is gemeld, hebben de Argentijnsche gedele
plicht is, weet, dat hij zich dient te
Zon op 5.51, onder 2142.
melden bij het
neemt, heeft de regeering van Chili de van geerden op de conferentie hun goedkeuring
Maan op 8.25, onder 22.31.
Argentinië gewenschte deelneming aan de be aan de genomen besluiten gehecht, op voor
Vrijwilligerslegioen
Nederland,
middeling in het conflict Peru—Ecuador van waarde, dat deze beslissingen door het parle
Eerste kwartier 31 Juli.
Koninginnegracht 22, Den Haag
de hand gewezen en beroept zich in een nota ment zouden worden geratificeerd. Dit is thans
geschied.
op de geldige internationale verdragen.

Vrijwillige hulp aan
Nederlanders

Gemeente-ambtenaren gaan er op uit!

N.V
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TOKIO

Er moeten nog verschillende technische details
worden uitgewerkt met name wat betreft proble
men welke door de plaatselijke autoriteiten in
Indochina zullen worden geregeld.

vtcTomfc.NKAWT

Nadeelen, waarmee Napoleon had te kampen,
zijn voor den Duitscher in groote voordeelen ver
anderd. — Luchtverkenning maakt plotselinge
bedreiging zelfs van langste étappenlinies
onmogelijk.
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VICHY, 26 Juli. (D.N.B.) Officieel
wordt bevestigd, dat de FranschJapansche besprekingen Vrijdagavond
hebben geleid tot een principieele
overeenkomst. Verschillende techni
sche details moeten nog verder wor
den uitgewerkt, in het bijzonder moet
nog een reeks problemen tusschen de
plaatselijke autoriteiten in Indochina
tot oplossing worden gebracht. De
daarvoor noodige onderhandelingen
zouden, naar Vrijdagavond te Vichy
verluidde, waarschijnlijk in Hanoi
worden gevoerd.

Gemeenschappelijke FranschJapansche verklaring
. VICHY, 26 Juli. (D. N. B.) Het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken
heeft hedenochtend vroeg, tegelijkertijd
met een communiqué van het bureau voor
de inlichtingen van de Japansche regeering
te Tokio, een communiqué gepubliceerd be
treffende de gemeenschappelijke verdedi
ging van Indochina. Dit Japansche commu
niqué luidt als volgt:
Sedert het sluiten van het in Augustus
1940 door den Japanschen minister van
buitenlandsche zaken, Matsoeoka, en den
i Franschen ambassadeur, Henry, onderteekende accoord zijn de vriendschappelijke
betrekkingen tusschen Japan en Fransch
Indochina verder verstevigd. Zij hebben
zich in verband met de overeenkomsten, die
daarop zijn gevolgd, snel verder ontwik
keld. Een volledige overeenstemming in de
opvattingen tusschen de twee regeeringen
is zoojuist na vriendschappelijke besprekin
gen betreffende de gemeenschappelijke ver
dediging van Indochina tot stand gekomen.
De Japansche regeering is vastbesloten
haar plichten te vervullen en de verant
woordelijkheden te dragen, die op haar
rusten tengevolge van de verschillende met
Frankrijk bestaande verdragen, in het bij
zonder krachtens de verplichting van de
Japansche regeering ten aanzien van de
eerbiediging der territoriale integriteit van
Indochina en de souvereiniteit van Frank
rijk over de Indochineesche Unie.
Doordat Japan heel zijn streven er op
richt de banden van de Fransch-Japansche
vriendschap nog nauwer aan te halen,
hoopt het bij te dragen tot de gemeenschap
pelijke welvaart der beide naties.
In de Fransche verklaring, die in aan
sluiting op de Japansche verklaring wordt
gegeven, wordt gezegd:
Sedert eenigen tijd heeft inderdaad de
kwestie der verdediging van Fransch Indo
china met het oog op de buitengewone om
standigheden het onderwerp gevormd van
onderhandelingen tusschen de Fransche en
de Japansche regeering. In den geest, die
de verklaring van 30 Augustus 1940 en de
diplomatieke acten van 6 Februari 1941
heeft geïnspireerd, zijn deze onderhande-

lingen geëindigd. Overeenkomsten, die op
het oogenblik nog worden bestudeerd, zul
len de modaliteiten voor de toepassing der
Fransch-Japansche samenwerking met het
oog op de gemeenschappelijke verdediging
van Fransch Indochina vastleggen binnen
het bestek van de eerbiediging der territo
riale integriteit van Indochina en der sou
vereiniteit van Frankrijk over alle deelen
van het gebied der Indochineesche Unie.

Roosevelt beveelt blokkeering
Japansche saldi
HYDEPARK, 26 Juli. (D. N. B.)
President Roosevelt heeft Vrijdag
avond bevolen de Japansche saldi in
de Vereenigde Staten van heden,
Zaterdag, af te blokkeeren.
Door het besluit van Roosevelt inzake
het bevriezen van de Japansche saldi wor
den volgens de ^Associated Press" ook
alle Chineesche activa in de Vereenigde
Staten getroffen.
In de verklaring van het Witte Huis
wordt gezegd, dat hoewel het China van
Tsjoengking een vriend van de V. S. is,
het op den specialen wensch van Tsjiang
Kai-sjek in het besluit is opgenomen om
de Chineesche regeering te steunen.
In een commentaar hieromtrent zegt de
,,Associated Press" dat Tsjoengking er ver
moedelijk in is ondergebracht om het besluit
effectief te maiken tegenover de door Japan
bezette gebieden.
Volgens de verklaring van het Witte Huls
vallen volgens dit besluit alle tfinancieele trans
acties benevens import- en exportovereenkom
sten onder de Japansche belangen; zij worden
onder de regeeringscomtróle van de V. S. ge
plaatst.
De Japansche activa in de V. S. worden
volgens een opgave van het ministerie van
handel der V. S. op $ 131 roillioen. geraamd
tegenover een tegoed van de V. S. in. Japan
van $ 217 millioen.
Uit de verklaring van het Witte Huis blijkt,
aldus verder de commentaar van de „Asso
ciated Press", dat de bevriezing zoo wordt ver
wezenlijkt dat Japan zal worden afgesneden
van benzine, olie en leveringen van materieel
die voor de oorlogvoering van belang zijn.
Ieder vertrek van Japansche schepen uit de
havens van de V. S. is door een besluit ver
hinderd-

Ook Engeland blokkeert
Japansche saldi
STOCKHOLM, 26 Juli. (D. N. B.)
Volgens een officieel communiqué van
den Britschen berichtendienst der Engelsche regeering, dat wordt gepubliceerd
door den Londenschen nieuwsdienst, heeft
het departement van financiën zich aan
gesloten bij de anti-Japansche maatrege
len van de Vereenigde Staten en alle saldi
van Japan in goud en effecten in Enge
land geblokkeerd.
Een soortgelijke actie in de andere
deelen van het Britsche wereldrijk wordt
voorbereid.

(Zie verder Laatste Berichten.)

Daar waar het gevaar
dreigt!

D

1?AA,RT" VAKI JEITjE LIGGING VAN INDOCHINA, dat thans in het Verre Oosten in het centrum van de
belangstelling staat. Op het kaartje is o.a. de baai van Camranh aangegeven, waar volgens een
onlangs gepubliceerd bericht uit Londen Japan een vlootbasis zou willen vestigen.

2

EERSTE BLAD

AVONDBLAD — ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 26 JULI 1941

-i

BINNENLAND
Kunst

voor

POSITIE VAN DE PLUIM
VEEHOUDERIJ

het

Regelingen, die niet juist zijn.

volk

W

Overheidszaak van de
eerste orde.

D

E voorzitter van den Bond van Neder
landsche Tooneelschrij vers, de dichter en
dramaturg August Heyting, heeft on
langs tn een bijeenkomst van dien Bond een
rede gehouden waarin hij opmerltte:
„Langen tijd heeft voor regeering en
volk Thorbecke's woord gegolden: Kunst
is geen regeeringszaak. Er wordt wel eens
beweerd, dat de gewone opvatting dier
woorden niet juist is. Zeker echter moet
een autoriteit, die van dc publieke tribune
af een leuze onder he1 volk slingert, ver
wachten, dat deze naa- haar eenvoudigsten uitleg wordt opgevat. En d a a r 
om is Thorbecke's leuze zeer
noodlottig geweest."
Inderdaad kan men aan Thorbecke's be
kende uitspraak verschillenden uitleg geven.
Het is echter de vraag, of de groote staats
man het even kwaad heeft bedoeld als vele
latere tegenstanders van overheidszorg op
kunstgebied, die zich op hem beriepen...
Waarschijnlijk heeft Thorbecke slechts be
scheiden willen zeggen, dat „iets zoo duur
zaams" als de kunst niets te wachten had
van „iets zoo wisselvalligs" als een toenmalige
regeering. Erger was, dat zij, die de kunst
als zulk een onveranderlijke grootheid be
schouwden, haar zoo hemelhoog verheven
achtten boven „het volk".
Niet,
dat Thorbecke en de zijnen geen
hart zouden hebben gehad voor de overgroote méérderheid van hun volk. die zij (doch
zonder kwade bedoeling) „den minderen man"
noemden. Zij hadden echte»1 geen h o o f d ,
geen juist begrip voor wat des volks, voor wat
volksch was. O m d a t z ij z i c h v a n „ h e t
volk"
een
dikwijls
verkeerde
voorstelling
maakten.

TITIJ hebben achteraf natuurlijk veel ge**
makkelijker praten, maar ook nü nog
zijn velen aan »ie oude misverstanden gehecht.
Zij maken onwillekeurig een groot en bijna
principieel vcB^hil tusschen .,den minderen
man" en... drB nderen. Daaraan heeft uiter
aard ook de )< J van den klassenstrijd, zooals
die nè. Thorbecke hier, evenals elders, is ge
predikt. niet weinig schuld.
Als men veel van hetgeen thans èinders
moet worden, op rekening stelt van het „oude
liberalisme" zoowel als van het marxisme,
dan dient daarbij echter het noodige 0:1de rscheid te worden gemaakt!
Het liberalisme uit Thorbecke's t^jd ging
ten minste uit van een werkelijkheid, al was
het dan een bedroevende, die in die dagen éü
te gemakkelijk werd aanvaard. Het marx'.sme
daarentegen, voorspelde, uitgaande van een
hoogst aanvechtbare theorie, een practisch onmogelijken „heilstaat". Beide stelsels vervie
len echter in de dwaling, dat kunst slechts
voor een bepaalde groep der bevolking van
belang kon zijn.
Volgens de marxisten waren dat: de leden
der „heerschende klasse", volgens de Anderen:
de „gegoeden en dus ontwikkelden".
Thorbecke en zijn geestverwanten betreur
den dien toestand. Zij hoopten hun „m'n leren
man" — voornamelijk door goed onderwijs —
langzamerhand hun eigen waardeering voor
„de kunst" bij te brengen. De marxisten
daarentegen achtten die scherpe scheiding tus
schen „het volk" eenerzijds en „de gegoeden
en ontwikkelden" aan den anderen kant, in
hun voordeel. Zij wilden immers een wereld
brand, die hün ,,proletariërs" tot „heerschende
klasse" moest maken, met alle baten van dien,
waaronder ook een kunst, die niet langer toe
gankelijk zou zijn voor de „onttroonde kapi
talisten".
TAE liberale opvatting was ongetwijfeld
U reëeler en menschelijker. Zij hield echter
o.a. geen rekening met het feit, dat alle waar
deering van kunst, Zelfs van klassieke meester
werken, aan betrekkelijk snelle wisselingen
onderhevig is en dat men daarom „het volk"
niet kan opvoeden tot „de kunst". Zeker niet
zoolang onder „hèt volk" slechts een bepaald
deel van het werkelijke volk wordt ver
staan en zoolang men zich van „de kunst"
slechts een formalistische voorstelling maakt
Daarom moesten ook, ondanks de beste b edoelingen,
alle
vroegere
instellingen
falen, die op zulk een basis of liever: zoo van
boven af „Kunst aan het Volk" wilden bren
gen.
Kunst was in de jaren, die achter ons lig
gen, voor velen een verstard en o n m a a tschappelijk begrip gewor.1en, een
soort gouden standaard van den geest.
Zooals echter nie t het goud, maar de
arbeid den rijkdom van een volk en de wel
vaart van allen bepaalt, zoo is het ook met
de kunst! Niet het verstarde, „wettig gedepo
neerde" (en daardoor boven en buiten iedere
wet gestelde) kunst-begrip, maar het
levende, altijd groeiende, telkens veranderende
product van handen en geeat, van ziel en
gemoed, de kunst als edelste vakwerk, als ar
beid van de hoogste orde, dit is de onver
vreemdbare, steeds zich vernieuwende g e e s telijke welvaartbron van een volk!

V

OOR velen van ons spreekt het tegenwoor
dig van zelf, dat alle kunst van nature
voor het g e h é 6 1 e volk is bestemd, al wordt
(en dat is ook maar gelukkig) uiteraard niet
ieder kunstwerk, of wat daarvoor doorgaat,
door iedereen in dezelfde mate gewaardeerd.
Kunst die, althans in beginsel, niet
voor het volk, voor héél het volk, bestemd zou
kunnen zijn, heeft feitelijk geen zin meer. Dat
beteekent eohter geenszins, dat een volk bij
meerderheid van stemmen zou moeten uit
maken, welke kunstwerken het verkiest en
wat het verwerpt. Daartoe is noodig ver
trouwde l e i d i n g en betrouwbare v o o r 
lichting. Noodig is evenzéér, dat de kun
stenaar, als arbeider van de hoogste orde, aan
spraak kan maken op bescherming en bij
stand van overheidswege.
Kunst is daarom wel degelijk een
regeeringszaak, een zeer belangrijke
zelfs.
Voor héél het volk onmisbaar als het dagelijksch brood. Uit de kunstgeschiedenis blijkt
duidelijk, dat voor alle volken te allen tijde
het uiten en het beleven van kunst een natuur
lijke, onmisbare functie is geweest. Wanneer
echter een aanmerkelijk deel van het volk

Commissie van deskundigen zal over
samenvoeging van gemeenten in
Noord-Holland adviseeren

ANNEER men weet, dat vóór dezen oor
log ons pluimvee ruim 800 millioen kg
graan en krachtvoer verbruikte, waar
van ongeveer 70 % van overzee moest worden
ingevoerd, dan zal het zonder meer wel duide
Uitspraken van de gemeenteraden over de voorgestelde
lijk zijn, in welke moeilijke omstandigheden
samenvoeging
alsmede verzoekschriften van bedrijven en
onze pluimveehouderij door het uitblijven van
particulieren brachten tal van nieuwe gezichtspunten, welke
die overzeesche aanvoeren — dat is dus de
blokkade — is geraakt! Niet alleen, dat de
van waarde kunnen zijn. — Slechts enkele plannen komen
voedertoewijzingen dan ook sterk moesten
voor onmiddellijke uitvoering in aanmerking.
worden ingekrompen en daarmede de pluim
veestapel tot ongeveer een vijfde van zijn
vroegeren omvang, doch ook de kwaliteit der
Dienst voor Noord-Holland te Haarlem, J. C.
voedersamenstellingen vertoont duidelijk de
Haspels, burgemeester van Enkhuizen, mr. A.
sporen van dezen tijd.
Koelma, gemeente-secretaris van Alkmaar;
Nu de eierproductie is gaan verminderen en
voorts als vertegenwoordiger van de afdeeling
de gewone pluimveehouders niet in de gelegen
Noord-Holland van de Vereeniging van
heid konden worden gesteld, hun stapel te ver
Nederlandsche Gemeenten, ir. L. S. P.
nieuwen, wordt de toestand binnenkort voor
Scheffer, hoofd van de afdeeling Stadsont
hen nog ongunstiger en is het dus volkomen
wikkeling bij den Dienst van Publieke Werken
verklaarbaar, dat men in die kringen verlan
te Amsterdam en ir. C. Thomése, hoofd
gend naar een betere steunregeling uitziet, dan
ingenieur-directeur
van
den
Provincialen
thans werd getroffen, eon wensch, waarop
In het laatst van het vorige jaar —
Waterstaat *'an Noord-Holland, terwijl aan
reeds van meer dan één zijde de aandacht werd
zoo meldt men ons van officieele zijde
de commissie als secretaris werd toegevoegd
gevestigd. De erkende fok- en vermeerderings— werd in tal van Noord-Hollandsche
de heer dr. J. Winsemius, sociaal-geograaf van
bedrijven zijn het minst aan een inkrimping
gemeenten groote beroering gewekt door
het Bureau van de Vaste Commissie voor uit
onderworpen geweest, hetgeen trouwens ook
een plan tot samenvoeging van gemeen
breidingsplannen en streekplannen in Noordvoor de hand ligt, daar deze bedrijven het
ten. In deze provincie op groote schaal.
Holland te Haarlem.
„laatste bolwerk" onzer pluimveehouderij vor
men, van waaruit straks de „nieuwe opmarsch"
Het plan beoogde de vereeniging van niet
Aan de commissie werd opgedragen:
zal moeten beginnen.
minder dan 91 gemeenten, welke tot slechts
Hoe logisch dit laatste ook moge klinken, 30 gemeenten zouden worden samengesmol
„Een geografisch,'sociografisch, econo
t ó c h w o r d t d a a r n i e t v o l d o e n d e n a a r g e h a n  ten. Het uitgangspunt van de voorgenomen
misch en stedebouwkundig onderzoek in
deld! Aan zoo'n laatste bolwerk moet im vereeniging
was
in
de eerste plaats de
te stellen betreffende de provincie Noordmers de meest mogelijke zong worden be wensch, om door samenvoeging van noodlij
Holland en de gemeenten, waaruit deze
steed; niets, maar dan ook niets mag wor dende of steunbehoevende
gemeenten met
gevormd is.
den nagelaten, om dit
k e r n-a p p a r a a t financieel sterkere levenskrachtiger eenhe
Bij dit onderzoek, waarbij overleg is te
zoo voortreffelijk mogelijk te houden. Daar den in het leven te roepen. Daarnaast gold
plegen met de directies van de provinvoor dienen de noodige maatregelen getroffen als motief, te komen tot besparingen op het
te worden en het is zéér te betreuren, dat de bestuursapparaat, die noodzakelijk zijn gewor
Ned. Centrale voor Eieren en Pluimvee, welke den door den toestand, waarin de overheids
dit onderdeel der agrarische overheidsbe financiën zijn geraakt.
moeiing verzorgt, daar blijkbaar anders over
Op korten termijn werden de desbetreffende
denkt. In plaats van het totale aantal dieren gemeenteraden geroepen zich over de voorge
vast te stellen, dat op die bedrijven mag wor stelde samenvoeging uit te spreken, met het
den aangehouden — zulks aan de hand van gevolg, dat een bonte schakeering van advie
het beschikbare pluimveevoeder en dan na zen werd uitgebracht. Naast gemeentebestu
tuurlijk alleen de béste fokdieren, welke in ren, die krampachtig aan het behoud van
ons land aanwezig zijn — heeft men de ver eigen .zelfstandigheid meenden
te
moeten
schillende bedrijven in enkele klassen ver vasthouden en voor behoud van het geldende
deeld, op grond van de uiteenloopende kwali territoir opkwamen, waren er anderen, die
teiten dezer bedrijven en de bepaling werd inderdaad steekhoudende argumenten
aan
gemaakt, dat de beste bedrijven minder be voerden voor een tndeeling, volledig ' afwij
hoefden in te krimpen dan de goede en de kende van de voorgestelde samenvoegingen,
of die op goede gronden pleitten voor een
goede weer minder dan de matige.
Hoe men in de huidige omstandigheden een wijziging van de gemeentegrenzen. Niet alleen
dergelijken maatregel heeft kunnen treffen, de voor samenvoeging aangewezen gemeen
zal wel steeds een r a a d s el blijven. Het be ten brachten echter hun adviezen uit; in tal
teekent immers, dat de beste bedrijven dieren van verzoekschriften van andere openibare
moeten offeren, ten einde de matige bedrij lichamen en van particulieren werden bezwa
ven nog maar een zeker aantal te kunnen ren of wenschen kenbaar gemaakt, ten aan
doen behouden! Hier heeft men dus de belan zien van al dan niet overwogen samenvoe
besturen
gen van den Nederlandschen pluimveest.apel gingen of grenswijzigingen. Ook
gemeenten, die niet behoorden tot de
(een hoogst belangrijk productie-apparaat) van
ondergeschikt gemaakt aan die van een be voor samenvoeging aangewezen gemeenten
paalde groep, welke getoond heeft, kwali vroegen uit eigen beweging bij de in overwe
tatief bij een andere groep van bedrijven ten ging genomen samenvoegingen te worden be
trokken en maakten dienaangaande hun wen
achter te staan en te zijn b 1 ij v e n staan.
Nu er een nieuwe inkrimping voor de deur schen en inzichten kenbaar.
Na een bestudeering van de ingekomen
staat,
hopen wij te mogen aannemen, dat
óók tot de Ned. Centrale voor Eieren en stukken kwamen Gedeputeerde Staten reeds
PROF. DR. H. N. TER VEEN
Pluimvee het besef zal zijn doorgedrongen, tot de conclusie, dat slechts zeer weinige van
(Polyfoto)
dat het algemeen belang nog steeds boven de voorgestelde plannen tot samenvoeging
een groepsbelang dient te worden gesteld en rijp waren voor onmiddellijke verwezenlij
dat dit laatste weer aan het groepsbelang king. Slechts enkele plannen kwamen naar
ciale bedrijven en de Kamers van Koop
ondergeschikt moet zijn. Men besefte daarbij hun meerling voor onmiddellijke doorvoering
handel en Fabrieken, behoort op den voor
terdege, hoe groot de verantwoordelijkheid in aanmerking. Eén dier plannen, n.1. dat tot
grond te staan de vraag, in hoeverre de
is, welke men in deze tegenover de Neder samenvoeging van de Langedijker gemeenteji,
huidige gemeentelijke indeeling en het be
landsche
pluimveehouderij
draagt en düs is zoo juist tot stand gekomen. De beschik
loop . der bestaande gemeentegrenzen,
king tot samenvoeging werd, zooals wij reqds
tegenover ons v o l k !
eventueel daarbij inbegrepen de provin
meldden, dezer dagen in de Staatscourant qjpciale grens, geacht kunnen worden, te vol
genomen.
doen aan de eischen, welke daaraan uit
deze behoefte aari kunst niet meer kent, dan
Commissie ingesteld.
een oogpunt zoowel van doelmatig overmoet er iets niet in den haak zijn!
fieidsbeheer als.van maatschappelijk be
Of de schuld in dat geval niet in de eerste
Het instemming van den secretaris
lang worden gesteld.
plaats bij de kunstenaars moet worden ge
generaal van het Departement van BinAls resultaat van het onderzoek worden
zocht? Wijgelooven dit niet! Het
nenlandsche Zaken, hebben Gedeputeerde
concrete uitgewerkte voorstellen ver
kunstenaarschap kan, (mede door verkeerde
Staten, zooals wjj reeds in het kort heb
wacht, zoowel omtrent wenschelijk geoor
ben gemeld, besloten een nader onderzoek
deelde samenvoegingen van gemeenten als
toestanden in den kunsthandel, de uitgeverij,
omtrent de gemeentelijke indeeling van
ten aanzien van in aanmerking komende
het impresariaat, de critiek enz.) wel in een
Noord-Holland te doen instellen door een
wijzigingen in het beloop van de onder
isolement geraken, dat ook voor de kunste
commissie van deskundigen, onder leiding
scheidene gemeente-grenzen, waardoor
naars op den duur noodlottig moet worden,
van prof. dr. H N. ter Veen, hoogleeraar
tot in verre toekomst de gezonde ontwik
maar elk volk heeft ten slotte de kunstenaars
in de sociale aardrijkskunde en landbe
keling der Noordhollandsche gemeenten
die het verdient.
schrijving aan de Universiteit van Am
en daardoor van de provincie kan worden
Dat hier te lande in dezen tijd, meer dan In
sterdam.
verzekerd;
de jaren die achter ons liggen, de terugkeer
Deze voorstellen zoo spoedig mogelijk
Tot leden dier commissie werden benoemd
tot een normale „Kunst voor het volk"
in te dienen, bijvoorbeeld door het onder
de heeren J. W. Boersma, secretaris van het
mogelijk wordt, is vooral te danken aan ge Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noor
zoek streeksgewijze te doen plaats
zondere opvattingen omtrent het wezen van derkwartier te Alkmaar, als vertegenwoordi
vinden."
H e t V o l k èn van D e Kunst.
ger van de Vereeniging van Noordhollandsche
In een op 25 dezer ter Provinciale Griffie te
Als men „het volk" maar niet langer be Waterschappen, ir. W. Fuhri Snethlage, direc
Haarlem gehouden bijeenkomst met de leden
schouwt hetzij als een klasse of kaste van teur van den Economisch-Technologischen
van Gedeputeerde Staten, de herren A. W.
vaderlandslooze proletariërs, hetzij als „den
Michels en J. Saai en den administrateur, chef
(in alle opzichten) minderen man" en als men
van de le afdeeling ter Provinciale Griffie, Th.
(Ingezonden Meaedeelmg.J
niet volhardt in de dwaling, dat de kunst een
Steman, werd de commissie door den commis
zeer bepaalde soort overdaad voor een zeer
saris der provincie, mr. A. J. Backer geïnstal
leerd met een rede, welke professor Ter Veen
bepaald soort menschen zou zijn, d a n i s d e
weg ten minste gebaand! En wel:
heeft beantwoord.
De commissie is onmiddellijk inet haar werk.
voor de kunstenaars om hun volk en voor het
zaambeden begonnen.
volk, o m zijn kunstenaars w e e r t e v i n d e n .

Prof. dr. H. N. ter Veen
leider van de
commissie

RECHTSPOSITIE VAN DE
VRIJWILLIGERS BIJ
HET LEGIOEN
Verordening van den Rijks
commissaris te wachten,
ook voor dienstneming bij
Duitsche
weermacht
en
Waffen. S.S.
GEEN VERLIES VAN HET
NEDERLANDERSCHAP
Met het oog op de talrijke aanmeldin
gen voor het Vrijwilligerslegioen Neder
land, heeft de Rijkscommissaris zich ge
noopt gezien maatregelen van principieele
beteekenis te nemen omtrent de rechts
positie der leden van dit legioen.

De officieele afkondiging daarvan in het
Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, kan ieder oogenblik worden
verwacht. In dit verband leek het doelmatig
eenige vragen op te helderen die betrekking
hebben op de rechtspositie van de jonge Ne
derlanders. die zich reeds voor het begin van
den strijd tegen het bolsjewisme ter beschik
king
van
de Duitsche weermacht en de
Waffen-S.S. hebben gesteld, of hun verbinte
nis nu geëindigd is, dan wel of zij nog in
dienst zijn van de Duitsche weermacht of de
Waffen-S.S.
In de eerste plaats scheen het van belang
de betrekking te waarborgen van alle vrij
willigers, of zij nu leden van het legioen zijn
of niet. Dit vraagstuk zal worden opgelost
door alle dienstbetrekkingen voorloopig te
laten voortduren, zoodat zij onder geen voor
waarde van de zijde van den werkgever kun
nen worden opgezegd.
Indien de vrijwilliger in overheidsdienst is,
blijft hij tenminste viervijfde van zijn salaris
ontvangen; bij gehuwde werknemers stijgt dit
percentage naar de grootte van het gezin. Wie
vijf of rneer kinderen bezit, heeft aanspraak
op het totale bedrag van het salaris. Indien de

vrijwilliger in particulieren dienst is, staat het
den werkgever vrij den vrijwilliger diens in
komsten te blijven uitbetale'i of niet; doet hij
dit, dan heeft hij tegenover den staat aan
spraak op schadevergoeding ten bedrage van
de percentages, die de staat aan vrijwilligers
in zijn dienst toekent.
Een ander probleem, dat eveneens van belang
is voor alle vrijwilligers —- of zij leden van het
legioen zijn of niet — is de toepasselijkheid
van de artikelen 101 tot 103 van het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht (die slaan op
het vrijwillig in krijgsdienst treden bij een
buitenlandsche mogendheid, welke met Neder
land in oorlog is). Bekend is, dat vooral met
verwijzing naar deze bepalingen gepoogd is
vele jonge Nederlanders af te houden van toe
treding tot de Duitsche weermacht, de WaffenS S of het vrijwilligerslegioen Nederland.
Bij verordening zal derhalve worden
bepaald, dat deze dienst niet onder ge
noemde strafbepaling val', en niemand
deswege strafrechtelijk ter verantwoording
kan worden geroepen.
Het vraagstuk van het onderhoud der ge
zinnen van de Nederlanders, die vrijwillig
dienst doen in de Duitsche weermacht of de
Waffen-S.S., is — naar men weet — reeds
zoodanig geregeld, dat dezen vrijwilligers een
kostwinnersvergoeding van precies denzelf
den omvang als de Duitsche soldaten krijgen,
wordt toegekend. Met het oog op de gewij
zigde rechtspositie van het Vrijwilligers
legioen leek het evenwel doelmatig voor dit
vraagstuk ter zake der gezinnen van legionnairs een afzonderlijke regeling te ontwerpen,
die zich overigens in dezelfde richting zal be
wegen. De uitbetaling van de kostwinners
vergoeding aan de verwanten der legionnairs
zal door het hoofdkwartier van het legioen
geschieden, de beslissing omtrent toekenning
der vergoeding zal bij den bevelhebber van
het legioen liggen. Er zal gezorgd worden,
dat de verwanten der legionnairs op precies
dezelfde wijze worden behandeld als de ver
wanten der Duitsche soldaten.
Verder is noodzakelijk gebleken in verband
met toetreding tot het legioen de kwestie van
artikel 7, paragraaf 1 ten vierde van de wet
op het Nederlandsche Staatsburgerschap te
regelen. Deze bepaling luidt, dat het Neder
landsche Staatsburgerschap verliest wie zich
zonder verlof van de Kroon in „vreemden

UITBREIDING ROTTERDAM
De „Staatscourant" van gisteren bevat
thans de beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenlandsche
Zaken van 24 Juli 1941 betreffende wijziging
van de grenzen der gemeenten Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen, Rozenburg, Schiplui
den, Berkel en Rodenrijs, Capelle aan den
IJssel en Barendrecht en opheffing van de
gemeenten IJsselmonde, Hillegersberg, Schiebroek, Overschie, Kethel en Spaland'ea Vlaardinger-Ambacht.
Aan Rotterdam toegevoegd de gemeenten
Hillegersberg,
Overschie, Schiebroek,
be
houdens een aan de gemeente
Berkel
en
Rodenrijs toe te voegen gedeelte, en IJssel
monde, behoudens een aan de gemeente Baren
drecht toe te voegen gedeelte, zoomede ge-,
deelten van de gemeenten Barendrecht,
Capelle aan den IJssel, Berkel en Rodenrijs,
Kethel en Spaland en Rozenburg.
Aan Schiedam toegevoegd gedeelten van de
gemeenten Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht,
Kethel en Spaland, Overschie en Rotterdam.
Aan Vlaardingen toegevoegd gedeelten van
de gemeenten Schiedam en VlaardingerAmbacht.
Van deze grenswijzigingen, welke in hoofd-,
zaak inhouden een uitbreiding van Rotterdam
hebben wij reeds meermalen uitvoerig melding
gemaakt
Voorts wordt de gemeente Schipluiden ver
groot met een gedeelte
van VlaardingerAmbacht en de gemeente Berkel en Roden
rijs met een gedeelte van de gemeente Schie
broek.
Zoo spoedig mogelijk na het in werking
treden dezer grenswijzigingen wordt de ge
meenteraad van Rotterdam aangevuld met
vier leden, n.1. één lid van elk der zittende
raden der gemeenten
Hillegersberg, Over
schie, Schiebroek en IJsselmonde, welke ge
meenten, evenals Kethel en Spaland en Vlaar
dinger-Ambacht, ten gevolge van de grens
wijzigingen op 1 Augustus worden opgeheven.
De zittende raad der gemeente Vlaardin
gen wordt vervangen door een
nieuwen
raad, waarvan deel uitmaken 19 leden van
den zittenden raad en vier leden van den zittenden raad der gemeente Vlaardinger-Am
bacht.
De burgemeesters
der gemeenten Hille
gersberg, Kethel en Spaland, Overschie en
IJsselmonde, alsmede de burgemeester-secre
taris van de gemeente Schiebroek en die van
de gemeente Vlaardinger-Ambacht zijn met
ingang van den datum van grenswijziging uit
hun ambt eervol ontslagen.

GELIJKTIJDIGE VACANTIES IN
DEN PAPIERHANDEL
De N.V.V. Persdienst schrijft ons: In den
papiergroothandel is besloten dezen zomer een
proef te nemen met een gemeenschappelijke
vacantieperiode. Een 13-tal firma's heeft haar
klanten laten -weten, dat haar zaken van 4 tot
18 Augustus gesloten zullen zijn wegens vrijaf
van alle vertegenwoordigers en het grootste
deel van het kantoor- en magazijnpersoneel: de
minimale bezetting, welke overblijft, zal net
voldoende zijn voor de behandeling van spoed
gevallen.
De vacanties van het overige personeel zul
len zich over een tijdverloop van 3 i 4 weken
uitstrekken.
Van de enkele papierhandelaren, die zich dit
jaar nog niet by deze regeling konden aanslui
ten, hebben verschillende zich niettemin in be
ginsel bereid verklaard er zich naar te richten
en b.v. hun reizigers in dezelfde weken
vacantie te geven.
Ook de papierfabrikanten hebben hun In
stemming met het plan betuigd en toegezegd,
waar mogelijk, er rekening mede te zullen
houden.
Het tijdstip van deze proef is op het goede
oogenblik gekozen.
Het is thans stil in de meeste drukkers- eh
papierbedrijven.
De verwachting is dus gewetügd, dat de
proef naar wensch zal slagen. BLijkt dit inder
daad het geval dan kan zij een volgend jaar
allicht op breedere schaal worden herhaald.

NEDERLANDSCHE KINDEREN
NAAR DE OOSTMARK
In verband met het dezer dagen gepubli
ceerde bericht, dat op Vrijdag 8 Augustus on
geveer vierhonderd Nederlandsche kinderen
voor een vacantieverblijf naar de Oostmark
zullen vertrekken, wordt ons van bevoegde
zijde verzocht, mede te deelen, dat de daar
voor ln aanmerking komende kinderen reeds
zijn aangewezen en dat uitbreiding van dit
aantal, gelijk reeds in het bericht werd opge
merkt, ln de gegeven omstandigheden n i e t
mogelijk is.

NAAR LOEVESTEIN

Op 17 Augustus zullen twaalf afdeelingen
van de Nederlandsche Reisvereenlging, nl. de
afdeelingen Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den
Haag. Delft, Dordrecht, Gouda, Rotterdam,
krijgs- of staatsdienst" begeeft.
Utrecht, Breda, Tilburg en Den Bosch, een
Daar toetreding tot het legioen deel
grooten boottocht maken naar het historische
neming aan den gezamenlijken Euroslot Loevestein. De deelnemers komen bijeen
peeschen strijd tegen het bolsjewisme be
te Rotterdam; er wordt gewandeld naar de
teekent, die evenzeer zaak der Nederlan
Oosterkade, waar de boottocht bfcgint.
ders als der Duitschers is, kan bij de
De tocht gaat langs Nieuwe Maas en Noord
legionnairs geen sprake zijn van „vreem
naar Dordrecht, waar de deelnemers der af
den" krijgs- of staatsdienst.
deelingen Breda, Tilburg en Den Bosch aan
tocht
De betrokken verordening van de Rijks boord komen. Vervolgens wordt de
commissaris zal derhalve bepalen, dat ge voortgezet over de Merwede naar Loevestein
noemde bepaling geen toepassing vindt op de dat onder deskundige leiding wordt bezichtigd.
Na de bezichtiging keeren de deelnemers
leden van het vrijwilligerslegioen. Deze ver
ordening zal ter opheldering van alle tot dus weer per boot naar Rotterdam terug.
ver gerezen onzekerheden met terugwerkende
kracht op 22 Juni 1941 in werking treden.
Doelmatig is gebleken, met de regeling van
JONGETJE ONDER HOOIKAR
de kwesties van staatsburgerschap der leden
van het legioen een overeenkomstige regeling
GERAAKT
voor de Nederlandsche leden van Duitsche
weermacht en Waffen-SS te verbinden. Naar
Bij het spelen geraakte gisteravond het
men weet, hebben bepaalde Nederlandsche in 4i-jarig zoontje van den heer C. Vos aan den
stanties zich tegenover deze mannen op boven Dieskant onder Empel (N.B.) onder een ge
genoemde bepalingen beroepen en zich op het laden hooikar. Een der wielen
ging
het
standpunt gesteld, dat deze mannen voortaan ventje over de borst, met het gevolg, dat het
als staatloozen te behandelen zijn.
spoedig aan hierdoor verkregen wonden over
leed. (A.N.P.)
Om de daaraan verbonden inconvenienten te ondervangen zal eveneens bij bij
zóndere verordening van den Rijkscommis
saris worden bepaald, dat in geval van
C.A.O. IN HET LOODGIETERS- EN
dienstneming in de gelederen van Duitsche
FITTERSBEDRIJF
weermacht en Waffen-SS slechts dan ver
lies van het Nederlandsche staatsburger
Bij beschikking van het College van Rij'ksbeschap intreedt, als de vrijwilliger daarvan
middelaars zijn op verzoek van den Bedrijïsraad
uitdrukkelijk afstand doet.
voor Loodgieters, en Fittersbedrijf als gemach
De betrokken bepaling van de Nederlandsche tigde van den bond van Loodgieters- en Fitterswet op het Staatsburgerschap treedt dus in dat patroons in Nederland, den Ned. R.-K. bond van
en Fittiersipatroons en Verwarmingsopzicht buiten werking. Ook deze verordening Loodgietersmingsinstallateurs, den Algemeenen Nederland
zal in werking treden met terugwerkende schen Metaalibewerkersbond in Nederland, eenlga
kracht en wel tot 10 Mei 1940.
bepalingen, deel uitma-kende van de landelijke
In beide gevallen zal worden gezorgd, dat C.A.O. voor het loodgieters- en fittersbedrijf in
de vrijwilliger een documentair bewijs voor Nederland, gesloten tusschen de bovengenoemde
zijn positie als staatsburger krijgt, resp. zich bonden, voor de werkgevers, die voor derden
loodgieters- en fibterswerkzaamiheden verrichten,
te allen tijde kan verschaffen.
en voor de werknemers, voor zoover zij lood
Als men deze maatregelen in onderling ver gieters en fitters zijn in dienst van deze werk
band overziet, dan blijkt dat voor de sociale, gevers, verbindend verklaard.
economische en staatsrechtelijke behoeften
0e algemeen verbindend verklaarde bepalin
van alle vrijwilligers in aanzienlijke mate Is gen zijn niiet van toepassing op smedenpatroons,
gezorgd. De bedoeling van al deze maatrege voor zoover zij voor hun loodgieters en fitters,
len is den strijdenden mannen de zekerheid te werkzaamheden verrichtende, als waarop de
onderwerpelijke overeenkomst betrekking heeft,
verschaffen, dat hun persoonlijke en familie gebonden zUn aan de landelijke C.A.O. voor het
omstandigheden tijdens dezen strijd en nader smedenbedrijf.
De
verbindendverklaring
ge
hand onder alle omstandigheden zijn gewaar schiedt voor het tijdvak van 1 Augustus 1941 tot
borgd.
en met 28 Februari 1942,

(Ingezonden Mededeeling.)

In de 3 van Noordwijk
zijn tot 11 Augustus geen
kamers

meer

beschikbaar

In ons Hotel

T

ZANDVOORT
hebbèn wij voor

JULI EN AUGUSTUS
nog eenige kamers en apparte
menten vrij

Volledig Pension
f 6.15 - f 8.95

telef. 2141 - De Directie
L. van Sterkenburg

HERVORMDE GEMEENTE TE
HENGELO
Derde predikantsplaats gesticht.
Toezegging van beroep
aan ds. K. Strijd.
De Synode der Ned. Herv. Kerk heeft het
verzoek van den kerkeraad der Ned. Herv.
Gemeente te Hengelo (O.) om toekenning van.
het recht ingevolge artikel 23 van het regle
ment'op de predikantstractementen met het
oog op de stichting van een derde predikants
plaats ingewilligd. ' Dit artikel luidt: „Voor
nieuwe predikantsplaatséri in de bestaande of
in nieuwe gemeenten, gesticht na de invoering
van dit reglement, wordt eerst het recht op
de uitkeeringen bedoeld in art. 18a, b en c,:
verkregen, indien de Synode dit goedkeurd,
na den Raad van beheer te hebben gehoord".
(De uitkeeringen waarvan hier sprake is
betreffen het minimum-tractement, de vrije
woning, de 12 tweèjaarlijksche verhoogingen
en de kindergelden).
Het is, zooals wij reeds eerder hebben ge
meld, op grond van een overeenkomst tusschen
de richtingen het voornemen, dat de nieuwe
predikantsplaats door een predikant van vrij
zinnige richting zal worden bezet. Toezegging
van beroep is reeds gegeven' aan ds. K. Strijd
te Oisterwijk (Br.).

DOOR TRAM AANGEREDEN EN
ZWAAR GEWOND
Daar het paard schichtig werd en terzijde
sprong is gisternamiddag te Heerenveen de
40-jarige Th. Adema uit Oudehaske, die zich
met zijn patroon, een veehouder uit Haskerhorne, met een boerenwagen naar het land
wilde begeven om te melken, aangereden door
een tram, komende uit de richting Joure.
Adema werd zeer zwaar gewond en in.bedenkelijkén toestand naar het ziekenhuis te
Joure vervoerd. Het paard kreeg zulke zware
wonder, dat het moest worden afgemaakt; De
veehouder kwam met den schrik vrij.

Radio-Programma's

Voor Zondag
HILVERSUM I, 4,15,5 m. 8,00 Gewijde muziek
(gr.pl.). 8,30 B.N.O.: Nieuwsberichten. 8.45 Gra
mofoonmuziek.
10,00
Kerkdienst.
(Voorbereid
door de Christelijke Radio Stichting) en orgelbe
speling. iZOO Melodisten en soliste. 12.45 B.N.O. s
Nieuws- en economische beriahten. 1,00 . Uitzen»
ding van het Nederlandsche Veroona voor Sibbekuiïde: Boek- en tljdschriftenbespreking. 1.15
Fluit en piano. 2,00 Gramofoon. 215 RadiotooneeL
3.00 Klaas van Beeck en zijn orkest. 3.30 Bont
programma. 5-So Voor de jeugd. 6.00 Gramofoon*
muziek. 6,15 Sylvestre Trio. 7.00 Viool met piano-»
begeleiding en gramofoonmuziek, 8.00
B.N.O.:
Nieuwsberichten. 8,15 Spiegel van den dag, 830
Romancers, het kleine Omroep-Mannenkoor en
de Harmonie Zusters. 9.30 Berichten (Engelsch),
9.45 BN.O.: Nieuwsberichten. 10,00 B.N.O.: Uit
zending in de Engelsohe taal: „An american seeï
Holland".
HILVERSUM II, 301,5 m 8,00 Gramófoonmiuziek. 8.30 B.N.O.i Nieuwsberichten. 8.45 Gramofoonmuziek. 9.00 Vroegdienst.
(Voorbereid . door
het Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité). 10,00
Zondagmorgen 'zonder zorgen, 12,00 Cursus: Eens
Chriatens Reize naar de Eeuwigheid in dezen tydi
(Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting).
12.15 BaChcantate (e.o.). 12.45 B.N.O.: Nieuws: en
économische berichten. 1.00 Ensemble Rentmees
ter. 2,00 Causerie: Mijn ervaringen in de Sówjet»
Unie. 2.15 Verk. opera „Die lustigeji Weiber von
Windsor". 3.45 Gramofoonmuziek. 4,00. Wijdings
woord (Voorbereid door de Christelijke Radio
Stichting.) 5.30 Sportuitslagen A.N.P. 5.35 Kamblers. 6.00 Voordracht. 6.10 Muslquette. 6.45 Sport
van den dag. 7,10 Cabaretprogramma. 8.00 B.N.O.:
Nieuwsberichten. '8,15 Residentie-orkest en solist.
8.45 Gramofoonmuziek. 9.05 Residentie-orkest en
solist. 9.25 Voordracht. 9.45 B.N.O.: Nieuiwsbe*
richten. 10,00—10.16 Voor de oudera.

Interessante grepen uit
het programma.
E r n s t i g e m u z i e k . Operaliefhebbers luiste
ren vandaag van 14.15—14.45 uur, Hilv. II, naar
een studio-uitvoering van Otto Nicolai's „Lustige
Weiber von Windsor", o. 1. v. Otto Glastra van
Loon. Het avondconcert van 20.15—21.45 uur,
Hilv. II, wordt verzorgd door het ResidentieOrkest, o.l.v, Antonio Votto. O.m, wordt gebracht
de „Deutsche Rapsodie" van H. Groverman en
„Les Préludes"
van LiSZt, terwijl de pianist
Eduardo del Pueyo het a dur concert van Liait
zal spelen.
Bachs cantate 127, uitgevoerd door
het beroemde Tomaner koor, o.l.v. prof. Juliv'
Ramin, wordt van 12.15—-12.45 uur uitgezonden
uit Leipzig en is op dien tijd te beluisteren op
den zender Hilv. II.
V o o r d e j e u g d . Van 17.30—18.00 uur, Hilv.I.
gaan Wim en Loes met een imker een bijenkorf
bezichtigen, waarbij hun iets verteld wordt van
het leven en het werken der bijen.
Flaatstvervanger van den hoofdredacteur!
mr. J. van Galen, Bentveld. Chef van Dienst: J'
de Nobel. Zandvoort, Eerste redacteur Binnen
land : F. de Jonge,. Amsterdam. Eerste redacteur
Buitenland:
F. C. H. Meeuwsen,
AmsterdamFinanciën en Economie: J. Fahrenfort, Heem
stede. Kunst en letteren: H. Rutters, M. H. &
Uyldert, Chr. de Graaff, Amsterdam. Onderwijs
en Kerk: dr. J. A Schröeder, Amsterdam. Spo1*'
G. J. N UI and, Amstelveen. Foto-redactie: A
Yardin Millord, Amstelveen.

(Ingezonden Mededeeling.)
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AVONDBLAD — ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 26 JULI 1941
BUITENLAND

FINLAND

TURKU'S MUSEUM EN MIDDEL-

Stalins erfenis

E

SCHADIGD
(Van onzen correspondent.)
H e l s i n k i , begin Juli.
Vliegers der Sowjet-Unie hebben evenals in
den winteróorlog 1939—'40 ook ditmaal weder
groote schade toegebracht aan het vermaarde
middeleéuwsche slot te Turku (Abo), dat als
museum is ingericht. Zooa's wij onlangs nog
mededeelden, hadden de in 1940 geworpen
bommen uit wetenschappelijk oogpunt eerder
nuttig werk gedaan, want zij leidden tot
nieuwe belangwekkende vondsten tijdens de
restauratie van den beschadigden vleugel van
den burcht, zoodat de inventaris rog kon wor
den uitgebreid. Er werd zelfs een nieuwe
museumafdeeling geopend, welke 24 Mei j.1. in
gebruik werd genomen.
Ditmaal was het oudste deel van het slot
aan bombardementen blootgesteld. Historische
voorwerpen, die niet meer vervangbaar zijn,
werden vernield. Bovendien werd de slotkerk,
die van het jaar 1705 dateert, in aanzienlijke
mate door de ontstane branden geteisterd. De
inventaris van dez; kerk kon niet gespaard
blijven. Wel heeft men bijtijds de uit cultuur
historisch oogpunt waardevolle museumschat
ten in veiligheid kunnen brengen, waaronder
een aantal schilderijen uit de zestiende eeuwN

SOWJETLEGATIE UIT HELSINKI
VERTROKKEN

FRANKRIJK

BRANDEN OP GRAANVELDEN
VAN ALGIERS EN
MAROKKO
LISSABON, 25 Juli (S.P.T.) De branden
die op de graanvelden in Algiers en Marokko
woeden, nemen grootere afmetingen aan. Uit
Casablanca wordt gemeld, dat in de omgeving
van Sous el Aruba een vuurhaard woedt, die
zich snel uitbreidt. Er zijn reeds slachtoffers
gevallen. Het vuur wordt door troepeneen
heden met kracht bestreden.

GAILLET ADVISEUR VAN
WEYGAND
VICHY, 25 Juli. (S.P.T.) De Fransche
eoonoom Gaillet is bij decreet van de regeering
tot adviseur van generaal Weygand benoemd
in zake alle economische vraagstukken, die
tusschen Noord-Afrika en het moederland be
staan.
In politieke kringen te Vichy ziet men in
deze benoeming een streven van de regeering
om de economische hulpbronnen van NoordAfrika in sterkere mate dienstbaar te maken
aan de levensmiddelenvoorziening van het
moederland dan tot nu toe het geval is geweeêt,

U bent aan Uzelf Terplicht een oorlog»schadeverzekering te sluiten bij de Ond.
Ned. Molest Verz. Mij. gevestigd ta Sneek.
•Over het op 30 Juni 1941 afgeloopen halfjaar kunnen alle schaden
worden betaald.
• Er behr\ft geen omslag te wor
den geheven.
• Van

de voorschotheffingen kan een

belangrijk gedeelte worden gereser
veerd

voor schadebetaling in het

Tolgend halfjaar.

Voorschotheffing f 0.60 per f 1000.per halfjaar. Groote risico spreiding.
ONDERLINGE NEDERLANDSCHE

MOLEST
VERZEKERING

MIJ.

Snetk, Oude Koemarkt 35
A'dom, Keizersgracht 399

Actieve vertegenwoordigers gevraagd.

WORKER"

VERBOD

„DAILY

TOEGELICHT

Communisten gebrek aan

JMDSIE 1M<D1B1EN)A

loyaliteit verweten.
STOCKHOLM 25 Juli (D.N.B.)
Volgens
den Londenschén correspondent van de „Nya
Dagligt Allehanda" heeft de Britsche minis
ter van binnen]andaohe zaken, Morrison, in
het Lagerhuis medegedeeld, dat het bestaande
verbod van het orgaan der Britsche commu
nistische partij ,de „Daily Worker", ook in de
toekomst niet zal worden opgeheven. Een
van de redenen van het verbod van dit blad is
de principieele houding van de communisti
sche partij en van het blad ten opzichte van
de Britsche oorlogspolitiek geweest, die een
gebrek aan loyaliteit te zien gaf. Ook onder
de tegenwoordige omstandigheden is nog geen
bewijs beschikbaar, dat een dergelijke loyali
teit aanwezig is.

PORTWIJN
Het fijnste product van de Douro

SPANJE

LAGERHUIS KEURT BRITSCHE
LEENING IN V.S. GOED
STOCKHOLM. 25 Juli. (D.N.B.) Volgens
den Londenschen berichtendienst heeft het
Lagerhuis vandaag de wet aangenomen, die
een Britsche leening in de Vereenigde Staten
ten bedrage van omstreeks 106 millioen Pond
mogelijk maakt.
Dit wetsontwerp gaat thans voor verdere
behandeling naar het Hoogerhuis.

/

HELSINKI, 25 Juli. (S.P.T.) De leden van
BRITSCHE MINISTER VERWACHT
Lissabon zijn aangekomen, zijn in den loop
de Sowjet-legatie in Helsinki hebben Don van Vrijdag met bijzondere treinen naar
derdagmorgen de Finsche hoofdstad verlaten.
MOEILIJKEN WINTER
Duitschland
vertrokken.
De
hulpkruiser
Het geheele personeel, dat uit 130 personen „Westpoint" zal in den loop van Zaterdag
bestond, werd onder sterk politiegeleide in met de uit Duitschland en Italië gearriveerde
STOCKHOLM, 25 Juli (D.N.B.) De Brit
5 autobussen naar het station gebracht. Het Amerikaansche consulaire ambtenaren de sche minister van binnenlandsche veiligheid,
geheele stationsgebouw en de omliggende terugreis naar de V.S. aanvaarden.
Herbert Morrison, heeft, volgens Reuter, op
straten waren eveneens door de politie afge
een vergadering van de Labour Partij gezegd:
S.P.T. meldt, dat de Duitsche consulaire ,,De moeilijkste winter, vol moeite en strijd,
zet. De bevolking nam een vijandige houding
aan, doch nergens is het tot ongeregeldheden ambtenaren en hun gezinnen pas Donderdag die ons land ooi' heeft geteisterd, staat ons te
gekomen.
middag laat het schip konden verlaten, daar wachten. De Engelschen moeten tegen iedere
de aankomst te Lissabon van de Amerikaan moeilijkheid zijn opgewassen. Luistert niet
sche consulaire ambtenaren uit Duitschland, naar het sirenengezang van optimisten, wie
was vertraagd. De laatste van de drie speciale het ook zijn mogen. Wij staan tegenover een
PORTUGAL treinen met Amerikanen is pas om vier uur geweldigen vijand, die in den vorigen oorlog
's middags de Spaansch-Portugeesche grens vier jaar lang een vreeselijken strijd heeft
gepasseerd. De eerste speciale trein met de gestreden en die thans stellig niet minder sterk
DE „WESTPOINT" VERTREKT
Duitsche consulaire ambtenaren met hun ge is."
HEDEN WEER NAAR V.S.
zinnen heeft Lissabon kort voor middernacht
„Göteborgs Posten" meldt in een bericht
verlaten. De andere speciale treinen zullen
uit Londen, dat de komende week in Enge
in
den
loop
van
den
volgenden
dag
volgen.
Duitschers en Italianen op
De Italianen, die met het zelfde schip hebben land een verordening van het Britsche minis
weg naar huis.
gereisd, zijn reeds uit Madrid vertrokken en terie van voedselvoorziening in werking treedt,
bevinden zich op weg naar de Fransche grens. welke bepaalt, dat alle kleine kruideniers
LISSABON, 25 Juli. (D.N.B.) De Duitsche De consulaire ambtenaren van de Vereenigde zaken, waarbij minder dan 25 vaste klanten
consulaire ambtenaren die met den hulpkrui Staten, die uit Italië kwamen, zijn reeds te staan ingeschreven, voortaan geen gedistribu
eerde goederen meer zullen krijgen. De klan
ser „Westpoint" uit de Vereenigde Staten te Lissabon aangekomen.
ten van deze kleinhandelaars zullen naar de
groote levensmiddelenzaken worden overge
heveld. Dientengevolge moet een buitengewoon
groot aantal kleine kruidenierszaken haar
deuren sluiten.
De omvang van deze „massaslachting" van
^_| kleine zaken, zoo verklaart de Londensche
correspondent van het blad, blijkt het duide
lijkste uit het feit, dat alleen al in de stad
Manchester 546 kleinhandelaren door de be
palingen van deze verordening worden getrof
fen.

Merkwaardige vangst van een IJmuider logger

DRIE MILLIOEN MANNEN EN VROUWEN
VOOR INDUSTRIE NOODIG.
LONDEN, 25 Juli. (S. P. T.) De Britsche
minister van arbeid, Ernest Bevin, heeft gis
teren een campagne ingezet voor het werven
van arbeidskrachten voor de Engelsche in
dustrie. Hij verklaarde, dat drie millioen man
nen en vrouwen voor de oorlogsproductie noodig waren.

IN

POLITIEK

AGRARISCHE

SPANJE

WORDT

GE-

REORGANISEERD

MADRID, 25 Juli. (S.P.T.) Het dagblad „El
Pueblo" publiceert het bericht, dat men in
Spanje voornemens is een volledige reorgani
satie van de Spaanscthe agrarische politiek in
te voeren, die voornamelijk ten doel zal hebben
de opbrengst van landbouwproducten te verhoogen. Hieronder zullen o.m. een reorgani
satie van het pachtwezen en een wijziging der
eigendomsverhoudingen vallen.

HOE HET SPOORWEGONGELUK IN
SPANJE GESCHIEDDE
MADRID, 25 Juli. (D. N. B.) Over het
reeds gemelde spoorwegongeluk op de lijn
Oviedo—Madrid wordt nog het volgende
medegedeeld:
In den nacht van Donderdag op Vrijdag
vertrok van het station La Pola een locomo
tief, die onderweg moest stoppen, daar ten
gevolge van den hevigen storm een boom op
de rails was gevallen. Terwijl men nog bezig
was den boom van de spoorlijn te verwijderen,
liep de sneltrein uit Gijon La Pola binnen. Bij
de ernstige botsing, die hierdoor ontstond,
werden de twee locomotieven totaal vernield,
alsmede de tender van den sneltrein, het
restauratierijtuig, de slaapwagon, de wagons
eerste klasse en het postrijtuig. Ongeveer 25
zwaar gewonden en elf dooden werden gebor
gen. Van de zwaar gewonden waren er drie
bij aankomst in een ziekenhuis overleden.

ONBEKEND VLIEGTUIG IN ZEE GESTORT.
BILBAO, 25 Juli (S.P.T.) Een vliegtuig
van onbekende nationaliteit is 30 mijl ten
Noorden van Cabo Machichano, voor de
Sgaansche kust, in zee gestort. Ooggetuigen
zagen het toestel naar beneden duiken en in
zee vallen. Terstond werden dan ook door de
havenautoriteiten van Bilbao en Bermeo red
dingsbooten uitgezonden om de bemanning
van het toestel te redden. Urenlang hebben
deze booten in de nabijheid van de plaats,
waar het toestel is neergekomen, een onder
hoek ingesteld, maar noch van het vliegtuig,
noch van de bemanning is ook maar het ge
ringste spoor gevonden.

DE LOGGER IJM 148 (Derika V) heeft dezer dagen een oud anker, dat ruim 2000 kg
weegt, in het net gekregen. Op het gemeentelijk terrein te IJmuiden, waar de „vangst"
voorloopig is neergelegd, wordt het anker aan een onderzoek onderworpen.
(Stevens)

KORTE GOLF

E

EVA

R stroomt koude morgenlucht naar binnen,
als Eva van Rhijn wakker wordt. „Eva
heeft de frissche lucht-manie", zegt kou
welijke Maja Gelder, die de kamer beneden
haar bewoont.
— Vandaag ben ik jarig, vandaag ben ik
twee-en-twintig —, denkt Eva, Leo weet, dat
dat ik vandaag jarig ben, denkt ze vlak daarop.
Misschien zal hij iets doen, bloemen sturen,
zelf komen. Misschien ook zal hij niets doen...
Ze fronst een beetje, springt energiek uit haar
bed en laat de koudwaterkraan loopen. Ze pro
beert de gedachte aan Leo te onderdrukken.
Natuurlijk lukt dat: een modern mensch heeft
zichzelf in bedwang.
Ze borstelt haar korte, blonde haren, maakt
ze nat, kamt ze glad achterover. Ze ziet er nu
uit als een intelligente jongen, als ze haar
hoornen bril op heeft, heelemaal. Maar dien
draagt ze alleen op college. Ze schiet in haar
donkerblauwe badjas van mannelijke snit —
van kimono's houdt ze niet — en opent de
deur tusschen slaap- en zitkamer.
De kamer is nog rommelig en ongezellig:
gebruikte theekopjes en volle aschbakjes zwer
ven rond. Op haar bureau, naast het witte Minervabeeld, deponeert mevrouw altijd de acht
uur-post. Nu zijn er een stapel brieven en drie
postpakketten. Het grootste is uit Roermond,
van haar vader. Uit de bureaula neemt Eva
een schaar en knipt het touw los. De werken
van Schopenhauer, in leer gebonden. Daar had
ze om gevraagd. Een kort briefje erbij, een
briefje van een eenzelvigen, eigenaardigen
ouden man: „Ik wensch ej geluk met je tweeen-twintigsten geboortedag, omdat dat nu een
maal gebruikelijk is. Zonderlinge gewoonten
houden wij, menschen, er eigenlijk op na. Je
ziult het mij wel niet euvel duiden, als ik er
niet voor over kom! Je vader.''
Eva zucht. Nee, het is niet uit teleurstel
ling: ten eerste wist ze wel, dat de oude no
taris het niet in zijn hoofd zou halen, zijn kan
toor en zijn boeken te verlaten, ten tweede
zou ze niet weten, wat ze met hem beginnen
moest, want ze wil vanavond een fuifje hebben
met haar vriendinnen.
Ze zucht maar even, en knipt het tweede
pakket los, van oom Otto. Een zilveren toiletf

stel, discreet glanzend in étui van lichtblauwe
zijde. Goede, dikke, royale oom Otto, eenige
broer van haar jonggestorven moeder, waar
aan ze maar vage herinneringen heeft, maar
wier portret haar in de diverse huurkamers
vergezelt. Oom Otto geeft altijd van die luxu
euze geschenken, meer of minder bruikbaar,
maar steeds duur en nooit leelijk.
Er zijn brieven van schoolvriendinnen, een
van tante Lies, een van den candidaatnotaris
van haar vaders kantoor: een steilen, pezigen,
eerzuchtigen, hardnekkigen jongeman, dien
Eva afsnauwt, maar die er in volhardt, haar
attentie te bewijzen. Dat is de laatste brief.
— Dat is de laatste, denkt Eva, maar ze kijkt,
alsof ze nog iets zoekt.
Meteen wordt er geklopt, en mevrouw, „de
jonge, beschaafde weduwe van goeden huize,
die op eersten stand kamers aanbiedt aan
meisjesstudenten", — zoo stond het in de ad
vertentie — opent de deur en staat er, iets te
jeugdig, iets te aanminnig lachend, en strekt
beide handen uit.
,,Eef je," — ze tutoyeert de bij Laar inwonen
de meisjes nadrukkelijk, om daarmee haar bij
zondere positie van niet-gewone hospita te onderstreepen: „Eefje, kind, van harte gefelici
teerd, en many happy returns of the day. Hier
zijn een paar bloemetjes van mij, en hier" —
ze lacht oolijk — „een zoo juist gebrachte
bloemenhulde."
Een warme blos stijgt in Eva's jongensge
zicht; er komt iets glanzends in haar oogen,
en haar wat te groote, flinke handen scheuren
het papier weg van de felroode anjers, die door
het vloei heenschemeren. „Mies Verschuren,
met nog veel dank voor je hulp," staat op het
kaartje. Een meisje, dat ze hielp met haar
examen. Niet van Leo de Raedt, nee, hoe
kwam ze op de idee...
„Oh oh," plaagt mevrouw, „vuurroode an
jers. weet je wel wat dat zeggen wil In bloe
mentaal?"
„Ze zijn van een meisje," zegt Eva maar
gauw, om de rest te coupeeren.
Dan komt Maja Gelder de trap op, met een
roze cyclaam. „Eef, van harte." Ze schudt
Eva's hand. „O, wat een beeldige anjers,"
„Van Mies Verschuren." zegt Eef vlug, en
pientere kleine Maja heeft een snellen blik.
„Ga je mee, heb jij ook om half tien col
lege ?"
„Ja, wacht, even een stuk koek nemen.''
„Ontbijt jij ook nooit?"

JAPANNERS HOUDEN BRITSCH
SCHIP AAN

SJANGHAI, 25 Juli. (D. N. B.) Het Britsche
schip „Hilde Moller" met ongeveer 6000 ton
katoenen goederen en machineonderdeelen aan
boord, welke volgens de douaneverklaring be
UITBREIDING ZWARTE LIJSTEN
stemd waren voor Calcutta en Rangoon, is
door de Japansche marine-autoriteiten vastge
DER V.S.
houden, toen het schip de haven van Sjanghai
wilde verlaten Het schip werd gedwongen de
NEW YORK, 25 Juli. (D.N.B.) De Ameri lading te lossen, nadat van Japansche zijde
kaansche regeering zal de zwarte lijst uit was geconstateerd, dat deze goederen in wer
breiden tot firma's in Japan, China, Thailand, kelijkheid het eigendom waren van Tsjoengking
Zweden, Zwitserland, het bezette gebied van en bestemd waren voor Tsjoengking. De kapi
Frankrijk, Spanje, Portugal en Finland, zoo tein van het schip gaf toe. dat het van Japan
meldt Associated Press.
sche zijde voorgeschreven onderzoek der goede
Beraadslagingen van dezen aard zouden ren voor het vertrek van het schip door de
thans worden gehouden.
Engelschen is omzeild.

„Nee, och, zoo'n gedoe, als je het zelf doen
moet."
Eva schiet snel in haar jas. Een hoed zet
ze niet op. Van haar bureau grijpt ze een paar
schriften. „Klaar."
Ze loopen samen over het plein, duiken in
de smalle straat die rechtstreeks naar de uni
versiteit leidt. Voor het gebouw en bij het
fietsenrek staan groepjes jonge menschen te
praten. Een meisje loopt op Eva toe.
„Ha, die Eva! Hartelijk geluk! Straks, op
college, krijg je het cadeau van de jaarclub."
Op college, terwijl professor Landsma ge
wichtig oreert over de avonturen van den listigen vos Reinaierde, „die ginc sitten over
sinen steert, en sprac: „Sijt ghij in huus, Bruneert?", dames en heeren, zoo zeldzaam
beeldend is dit gezegd, u ziet den vos voor
u...", schuiven ze met schoolmeisjespret Eva
het cadeau van de jaarclub toe: een luxe uit
gave van „Beatrijs", met houtsneden en een
achttiende-eeuwsche uitgave van Justus van
Effens „Spectator".
Eva, fluisterend, bedankt, inviteert de heele
jaarclub voor een bowl vanavond op haar
kamer.
Eigenlek heeft ze college tot één uur, maar
om twaalf uur verdwijnt ze. Ze gaat naar
haar kamer, om te kijken of er toch nog
bloemen gekomen zijn van Leo de Raedt of
een briefje, bekent ze zichzelf.
Leo de Raedt, drie maanden geleden leerde
zij hem kennen bij het roeien. Hij is chemicus
bij den Keuringsdienst. Hij is rustig en een
voudig en... en ik ben gek op hem..., denkt
Eva, maar ik heb eigenlijk heelemaal geen
reden om aan te nemen, dat hij dat ook op
mij is, is hij vriendelijk en al vroeg hü mij
een paar keer mee. En ik ben niet zoo erg
mooi... och, onzin, ik ben heelem&é-l niet
mooi en ik ga door voor geleerd, daar houden
mannen meestal niet van, geloof ik. Ik voel
me dikwijls zoo ellendag eenzaam, denkt Eva,
zoo alleen, tegenwoordig. Zou dat de liefde zijn
of zou iedereen dat hebben?
Onderwijl is ze aangeland bij haar huis
deur. Als ze de trap naar haar kamer be
stijgt, weet ze ineens zeker, dat er iets zal
zijn en de laatste treden neemt ze met drie
tegelijk. Maar op haar kamer is het dagmeisje
bezig stof te zuigen.
„Is er nog Iets voor mij gekomen, dat ie
weet, Leentje?."

Parijs blijft Parijs.

E

EN hengelvergunning is in Parijs voor
dames niet noodig, zij mogen zooveel
visschen als zij willen, terwijl de
heeren lid moeten zijn van een erkende
hengelclub: zijn zij dit niet, en visschen zij
toch, dan zijn zij in overtreding. Zulk een
verordening meet met twee maten, maar zij
is galant, en in Parijs is iedereen galant,
van den prefect van politie af, tot den
apache toe.

De Parijsche dames zullen dit gebaar
weten te apprecieei*n, vooral omdat het
hengelen haar sinds lang tot een tweede
natuur is geworden: de aan den haak ge
slagen heeren kunnen er van meepraten.
De aan den haak geslagen visschen praten
echter nergens van mee; zoo roerden zij
nog hun vinnen in de Seine, zonder te ver
moeden dat zij in een historische rivier
spartelden, en zoo liggen zij amechtig in
den „banneton", oftewel het bunnetje, dat
de vrije vischliefhebsters hebben meegeno
men om er haar eiwitrijken buit in op te
bergen.
Straks wordt er wellicht nog een Parijsche
vereeniging tot bevordering van het hengelen
door dames opgericht, want ook bij de
voedselvoorziening helpen alle beetjes, en de
lichtstad zal daveren, niet van het' licht,
want dat is gerantsoeneerd, maar van het
visscherslatijn der hengelende Parisiennes.
Laat het aan haar over met een woorden
vloed, waarvan uw ooren tuiten, haar vischv'errichtingen wereldkundig te maken, en
een verschalkten stekelbaars te omschrijven
met een gloed en een verve, waardoor het
diertje uitdijt tot een baarlijken walvisch.
Vraagt men mij op eer en geweten of het
hengelen een echt-vrouwelijke bezigheid mag
heeten, en of ik het schoone lied „Mina,
neem jij je hengel in je hand" ooit heb kun
nen waardeeren, dan moet ik ontkennend
antwoorden. Ik vind het niets voor vrouwen
om een gevierendeelden wurm aan een
scherp haakje te prikken, en zelfs als zij
deeg gebruiken als aas, moeten zij toch, als
de dobber is gezonken, en zij triomfantelijk
„qa mord!" roepen, den spartelenden 'visch,
die den haak door zijn kieuwen heeft ge
kregen, losmaken en opbergen, en dit is
voor de meeste vrouwen, die ook in Parijs
gillen als zij een muis zien, een ietwat
luguber karweitje.

HET VERRE OOSTEN

VEREENIGDE STATEN

T\E conclusie, waartoe kenners van het voor-

*-* malige tsaristische Rusland, komen is geen
andere, dan het constateeren van het feit, dat
de huidige onderdanen van de Sowjets wel
zeer verschillen van de .Russen van 1914. Deze
bestaan niet meer, zij zijn uitgeroeid en aan
hun nakomelingen heeft men hun ziel, hun
waren volksaard ontnomen: zij zijn opgegroeid
onder een op dwang gebaseerd regiem, waar
door zij voortleven onder een angstpsychose,
welke weer de oorzaak is van afstomping.
Kenners, zooals de befaamde Duitsche
schrijver Brehm, betwijfelen aan de hand van
de thans in de Sowjet-Unie opgedane ervaring,
zelfs, of de tegenwoordige genêratie in het
rijk van Stalin ooit weer gezond kan worden!
Het zal dus niet de minst belangrijke taak
der Duitsche autoriteiten zijn bij de herorde
ning van de gebieden der Sowjet-Unie de ge
slagen en mishandelde millioenenbevolking de
zegeningen van een welgeordend Westersch
bestuur deelachtig te doeri worden.

Verzekert
Uw bezit!

DOOR BOMMEN BE

(Ingezonden Mededeeling.)

GROOT-BRITTANNIË

HANDHAVING

EEUWSCH SLOT OPNIEUW

EN der kenmerken van de IXiitscne oor
logvoering is, dat men niet uitsluitend
acht slaat op de
krijgsverrichtingen,
jtia« eveneens tijdig rekening houdt met de
problemen, voortvloeiend uit de consolideering
der behaalde successen.
Men wil in Berlijn gereed zijn, wanneer het
oogenblik is aangebroken, dat de stem van het
jtanon kan zwijgen en Europa kan gaan denKen aan de oplossing der vraagstukken, welke
^ Trede zal opleveren.
De Duitschers hebben voldoende leergeld
betaald met het Verdrag van Versaillos, dat
immers de resultante was van op elkaar bot
sende politieké e* economische belangen tegen
stellingen onder de overwinnaars, zonder dat
werd gelet op de natuurlijke rechten der over
wonnen volken, waardoor de kiem werd gelegd
voor een nieuw conflict, hetwelk thans wordt
uitgevochten Uitlatingen en verklaringen van
den Filhrer en diens naaste medewerkers dui
den erop, dat Duitschland deze fout niet zal
herhalen en door tijdige voorstudie zal zorg
dragen, dat Europa niet opnieuw zal blijven
verontrust door een „monument van politiekeconamisch onverstand", zooals het Verdrag
van Versailles terecht is genoemd.
Een aanwijzing voor hetgeen zal gebeuren
met «de erfenis van den Sowjet-dictator vinden
we in een zoo juist uit Berlijn ontvangen be
richt, dat er na den oorlog geen Sowjet-Unie
meer zal bestaan.
Wanneer het bolsjewistisch bewind zaï zijn
vernietigd en de machthebbers der Radenrepu
bliek ten val zullen zrjn gebracht, zal Duitsch
land in Oost-Europa een nieuwe ordening in
voeren, welke beter zal beantwoorden aan de
verhouding van het geopolitieke monstrum,
dat de Sowjet-Unie tot nu toe is, tot bet ove
rige Europa en waardoor de natuurlijke rijk
dommen van dat enorme gebied dienstbaar
zullen worden gemaakt aan de behoeftebe
vrediging van ons gebeele werelddeel.
Begrijpelijkerwijze blijven wagen over het
toekomstige burgerlijke bestuur in het Ooste
lijk gebied voorloopig onbeantwoord, terwijl
nog evenmin nadere bijzonderheden kunnen
worden gemeld over de vormen, welke de be
trekkingen van het Groot Duitsche Pijn met
de aloude Russische landen zullen aannemen,
maar voor het oogenblik is van bgteekenis.
dat men in Berlijn niet stil zit, teneinde ge
reed te zijn de „boedelbeschrijving" van Sta
lins erfenis zonder vertraging te kunnen doen
plaats vinden.

. Voor wélke problemen de Duitschers door de
zich voor onze oogen voltrekkende onvermij
delijke ineenstorting van een systeem, dat ge
loofde de moderne technische mogelijkheden
dienstbaar te maken aan het nihilisme van een
bolsjewistische wereldrevolutie, worden ge
steld, blijkt o.m. uit een nadere beschouwing
van^ja^waren aard van het veelgeprezen
,,paradysyïer arbeiders".
Ruinyfwintig jaren hebben de bolsjewieken
den tij/ gehad otn draaglijke sociale toestanden
voor 170 millioen menschen in het leven te
roepen, maar de marxistische ideologie is in
Moskou sterker gebleken dan de nuchtere wer
kelijkheid, zoodat de praktijk aan de theorie is
opgeofferd. Het resultaat van de mislukking
der bolsjewistische sociale politiek wordt ge
kenmerkt door een toestand van ellende onder
Jhet proletariaat, welke culmineert in een on
gekende duurte van de noodzakelijke levens
benodigdheden, naast een laag loonpeil en een
slechte rechtspositie van den arbeider.
In Sowjet-lkringen heeft het „experiment"
steeds een bijzondere voorliefde gehad, ten
koste van een gezonde sociaal-economische
ontwikkeling, hetgeen niet is te verwonderen,
als we overwegen, dat Stalin, als aanhanger
van een integraal Marxisme, de theoretische
critiek op het bestaande maatschappelijk stel
sel in daden heeft moeten omzetten.
Ook al ontzegt men den Sowjet-machthebbers den goeden wil niet, alleen de resultaten
tellen en deze zijn niet anders dan schrikwek
kend. Zij hebben hun stempel gedrukt op de
aangezichten der door de Duitschers gemaakte
gevangenen.

(Ingezonden Mededeeling.)

„Nee, juffrouw, niks."
„Nu komt er ook niks meer," denkt Eva,
„tenzij hij vanavond persoonlijk zou komen.
Hopen is een hardnekkig ding," bespot ze
zichzelf.
's Avonds, met alle schemerlampen aan, is
Eva's kamer erg gezellig. Dat vindt de heele
jaarclub. De slaapkamer is leeggeruimd oin te
dansen. Eva's koffergramofoontje en de vrij
sterke bowl brengen er wat stemming in.
Maja Gelder, van beneden, heeft veel gramofoonplaten. Het zijn voor het meerendeel sentimenteele liedjes, dat is Maja's smaak, of
schoon ze er niet naar uitziet.
Menschen zijn nooit zooals ze er uitzien,
denkt Eva, terwijl ze luistert naar de weeke
stem, die zingt: „Du solist der Kaiser meiner
Seele sein..."
Om half tien wordt er geklopt. Eva veert
op. „Ja."
Het is alleen maar mevrouw, die met een
lachje van verstandhouding zegt, dat meneer
Erikson „van hiernaast" heeft geklaagd over
de gramofoon, of het niet wat zachter kon.
„Niks van aantrekken," adviseert Maja,
„dat geduvel altijd."
„Daar zit je voor op kamers."
„O, laten we er niet over doorzagen. Hier,
een sigaret, neem nog een glas."
„Proost, Eef, kijk eens wat vroolijk."
Eva lacht en doet dwaas.
„Post molestam senectutem, post jucundam
juventutem, nos habebit humus..."
Om half twee stapt de jaarclub op. Eva
blijft alleen, bladert nog wat in „Schopen
hauer, haar vaders cadeau. Andere dikke
boeken staan statig in de groote boekenkast.
Op het bureau — een gewoon, flink bureau,
niet zoo'n damesprutsding, heeft Eva geeischt •— staat Pallas Athene en een filoso
fisch uiltje zit aan haar voeten. En de Grieksche godin, het symbool der wijsheid, dat in
bijna geen studentenkamer in deze universi
teitsstad ontbreekt, kijkt streng naar deze
Eva, litt. cand....
Die nu haar hoofd op het bureau legt, rake
lings en onvoorzichtig vlak langs het steenen
beeld heen, en die groote ouderwetsche meisjestranen schreit. Tranen van eenzaamheid.
Tranen om die, éénen man, die niet eens
feliciteerde.
MARLENE VAN HAAFLAND.

(Nadruk verboden. — Auteursrecht voorbehouden.)
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"PJAT Parijs onder alle omstandigheden
Parijs blijft, kan men ook opmaken uit
den wedstrijd, die onder het motto „L'élégance des cyclistes" wordt georganiseerd
door het boulevardblad „Paris-Midi". Van
het uitroepen van schoonheidskoninginnen
is Parijs een beetje beu, maar een concours,
waarbij fraaie prijzen worden uitgereikt
aan de dames, die het elegantst op haar
fiets zitten en er het aardigst uitzien, is
weer eens iets anders, en ik benijd mijn
Parijsche collega's, die in de jury zitten.
Natuurlijk hebben alle bekende mode
huizen dit buitenkansje aangegrepen om te
toonen dat zij er nog zijn, en om te demonstreeren hoe fraai zij wielrijdsters kunnen
uitdossen. Maar met dat al heeft deze pro
paganda voor sierlijke toiletten op de fiets
een bedenkelijken kant. Hoe aardiger,
fraaier en opvallender de dames er uitzien,
hoe meer men zijn oogen zal uitkijken in
een richting, die daartoe aanlokt, en ook
onderling zullen de fietsende dames elkaar
scherp en critisch opnemen, en nu en dan
de macht over haar stuur verliezen. Ik mag
er niet aan denken dat de modehuizen, die
voor „L'élégance des cyclistes" in het vuur
komen, wel eens fietsende mannequins zou
den kunnen aanstellen om de belangstelling
levendig te houden en den omzet te stimivleesva.
„Veiligheid voor alles" wordt in Parijs
gemakkelijk vervangen door „Élégance vóór
alles", want dat is zoo de aard van het
beestje, en wat kan een Parijsch oog meer
verlangen dan een modieuze vrouw op een
sierlijke fiets? Het eenige wat voorloopig
uit den toon zou moeten vallen, zijn de ban
den, die er met al die pleisters en stukken
erop, uitzien als gerafelde vaatdoeken. Maar
dat is slechts een tijdelijke handicap voor
het élégance-vertoon der fietsende Parisien
nes, die u ongetwijfeld zullen bewijzen, dat
zij haar kleeren ook goed weten te dragen
terwijl zij peddelen over de Champs Elysées.

DE

STRIJD

IN

NOORD-AFRIKA

Duitsche verkenningen bij Tobroek
en Solloem.
BERLIJN, 25 Juli (D.N.B.) Soldaten van
het Duitsche Afrikacorps hebben op 23 en 24
Juli ondanks hevige zandstormen, verdeeld in
stcottroepen, de Britsche stellingen bij To
broek en ten Oosten van Solloem verkend.
De Britten ontweken op afzonderlijke plaat
sen een contact met de Duitsche troepen.

HOPKINS

CONFEREERT

MET

MAISKI

De te Londen vertoevende adviseur van Roosevelt, Harry Hopkins, heeft een onderhoud
gehad met den Sowjet-ambassadeur, Maiski,
zoo meldt „United Press", waarbij de Ameri
kaansche hulp voor de Sowjet-Unie werd be
sproken.
In welingelichte kringen te Londen acht
men het mogelijk, dat hooge Sowjet-ambtenaren naar de Vereenigde Staten zullen gaan,
Mogelijkerwijs zal dit Litwinov o.a, zijn.
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AVONDBLAD - ALGEMEEN HANDELSBLAD

Amsterdam
Inlevering van metalen
De Regeeringscommissarls voor Amsterdam
maakt bekend dat de inleveringsplichtigen
van metalen, woonachtig op de volgende
adressen, zijn opgeroepen op Maandag 28 Juli.
De inleveringsbureau's zijn geopend van
9—12.30 uur en van 13—18 uur.
Adressen der Inleveringsplichtigen:
Geiard Terborgstraat
1—57 en 2—42.
Grevelingenstr. 6—38
Van Hogendorpstraat
1—31 en 37—249.
Heinzestraat 3—25
Herman Gorterstraat
1—33 en 36.
HèLndelstraat 1—21.
Herman Hejjermansweg 5—27 en 2—16
Hondecoeterstr. 5—21
en 2—30.
Hasebroekstraat
31—123.

Hazenstraat 37

/.

Inleverlngs bureau:
)
, Jan van Eijckstr. 21.
)
{ De Kempenaerstr. 11.

S

Jan van Eijckstr. 21.

Bilderdijkpark 18.

le. Jan v. d. HeijdenHemonystr. 34—38. | straat 161.
Jekerstraat 86.
Hunzestraat 94—130.
Haarlemmerweg
571—651.
Haarlemmervaart
B 360, 375—377.
Velserweg 2.
Hofwgckstr. 4—12.
Heer Halewijnstraat
22.

Hemweg 2—12Ó. 105
en 139—179.
Havenpad 1—2.
Jan Hanzenstr. 1—3, )
13—141 en 14—94, [
106—112.
)
Jacob v. Lennepkade )
136—374.
)
Jan Pieter Heijestr. j
41—59 en 40—50. )
Joh.
Vermeerstraat
15—87 en 2—52
J. W. Brouwersstraat
3—25 en 2—40.
Jan Luijkenstr. 7—51
102, 106 en 108.
Joh.
Verhulststraat

Waddendijk 2.
Bilderdijkpark 18.
Nassaükade 342 a.
Bilderdijkpark 18.

Leidscheplein 28—30
en 33—35
Leidschekade
73—
107
Leidschegracht 111—
113

Overtoom 16

Lutmastr. 206—266
en 1—57, 59—229

Meerhuizenplein 4a

Linnaeushof 32—10Ü
Laplacestraat 1—91
en 2—84

Copernicusstraat 38

Lombokstr. 1—35
Lampongstr.
1—23 i
en 2—22
Langkatstraat 1—11
en 2—12
Lodewijk
Boisotstr.
1—19 en 2—6
Leimuidenstr. 33—51
en 2—50
Laanweg 35—61
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Kunst van Bataks, Dajaks
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Nes 57

Tentoonstelling
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Waddendijk 2

Hygiëaplein 7

Buiksloterweg 109
Hygiëaplein 7

Sparrenweg 11
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Rijksmuseum, Stadhouderskade. 13—17 uur.
Stedelijk Museum, P. Potterstr. 13, 124—17 uur.
Mus. Ai. Kunst, P. Potterstraat (ged.), 12}—17 u.
Koloniaal Museum, Linnaeusstraat, 12—17 uur.
Hort. Botanicus, PI. Middenlaan 2, 10—12 en 2—4 u
Mus. Amstslkrlng, O. Z .Voorburgwal, 13—17 u.
Veiligheidsmuseum, Hobbemastr. 22, 13—16 u.
Scheepvaartmuseum, De Lairessestr. 13—16 u.
Mu». v. d. Arbeid, Rozengr 224 A, 13—16 uur.

het

„De
Koloniaal

Oud-Maleiers"
Instituut.

Van de kunst van de Dajaks, de Batiks en de
Toradja's wier otnwikkeling, ondanks het feit,
dat zij in de binnenlanden van drie verschillende
eilanden Borneo, Sumatra en Celebes ontstaan
is, in groote lijhen vrijwel identiek is geweest,
wordt dezen zomer een tentoonstelling gehou
den in het Koloniaal Instituut. Vanmiddag ii
deze expositie voor het publiek geopend.
Het materiaal voor deze tentoonstelling —
voor een niet gering gedeelte afkomstig uit
het bezit van het Museum zelf — is geordend
en opgesteld door de heeren Rietveld en J. H.
Jager Gerlings. Men heeft de verzameling over.
koepeld door den naam „De Oud-Maleiers", een
term, die anthropologisch niet geheel verant
woord is. Uit het vasteland van Zuid-Oost-Azië
zijn in het verre verleden volkeren den Indischen archipel binnengedrongen, die zich ver
mengden met de oorspronkelijke bevolking, hen
verdreven of uitroeiden.
Zoowel de Oud- als de Jong-Maleiers behooren
tot de volkeren, die den archipel zijn binnen
gedrongen. De Oud-Maleiers vestigden zich
evenwel in de binnenlanden en bleven daardoor
vrij van de verschillende invloeden, die de kustvolkeren ondergingen. Behooren beide groepen
dus tot dezelfde immigratie-golf, cultureel ont.
wikkelden zij zich geheel verschillend. De JongMa'eiers kwamen, omdat zij, wonende aan de
kusten van den archiiel het beweeglijke, het
zeevarende element vormden, voortdurend in
contact met andere volkeren. De Oud-Maleiers
vormden daarentegen een tot op zekere hoogte
afgesloten gemeenschap, welker cultuurbezit
niet werd aangevuld door het contact met
andere volken en dus langzamerhand „stolde".
De filtratie van de Westersche beschaving in
gebieden, die tot voor kort vrijwel afgesloten
waren van de buitenwereld, brengt veel wijzi
gingen tot stand en er valt te vreezen, dat veel
van het cultureele bezit der Oud-Maleiers op
den duur zal verdwijnen.
De voorwerpen, die in het Koloniaal Instituut
zijn geëxposeerd, laten zien hoe de kunstuitin
gen van deze volken waren doordrongen van
het animistische geloof, dat uit de grijsheid
der tijden tot hen is gekomen. »
. Van groote beteekenis is dan ook de taal
der symbolen. Het ruit-symbool met de krullen,
den fregat-vogel voorstellend, is in groote Dajaksche doeken verwerkt maar is ook terug
te vinden bij de Toradja's. De Dajaksche kunst
is warrig en grotesk, zij werkt met een over
daad van krullen; de houtsnijders maken vrees
aanjagende maskers, maar scheppen ook
prachtige schalen met ornamenten, waarbij
gewone beenen knoopjes uit Europa worden
gebruikt om de oogen van een of ander mon
ster suggestief weer te geven...
Van de Bataks ziet men steenen beeldjes, de
bescherm-fetishen van de kampongs. Opval
lend zijn de tooverstaven, die prachtig bewerkt
ztjn en alle eén monsterdier toonen, zich met
gapenden muil buigend over een menschelijk
hoofd. Ditzelfde motief vindt men ook elders
in Azië, maar ook in de totempalen van de
Indianen van Britsch-Columbië. In vitrines zijn
voorts allerlei toover-voorwerpen to bewonde
ren, voorzien van symbolen. Ook ligt daar het
beroemde wlchelboek van H. N. van der Tuuk.
Wie eens op zijn gemak óp deze tentoonstel
ling ronddwaalt zal trouwens nog veel meer
bijzonderheden ontdekken; de voorouder-ver
eering, de initiatie van de jongemannen, het
vond alles zijn weerslag in de kunstuitingen
van deze Oud-Maleiers. Met een vaak onver
gelijkelijk vakmanschap schiepen zij hun beeld
jes en gebruiksvoorwerpen, weefden zij hun
doeken, doch de heele ornamentiek is door
drongen van symboliek.
De mensch blijft mensch — ook bij de OudMaleiers. En de vrouwelijke ijdelheid zou men
ook daar niet vergeefs zoeken. Maar de Batakvrouwen, die oorsieraden droegen met een ge
wicht van een kilo per stuk (wie het niet gelooven wil, kijke maar eens in een der vitrines)
zullen toch wel in heel sterke mate ondervon
den hebben, dat wie mooi wil gaan, een beetje
pijn voor lief moet nemen.

Dwars door een werelddeel

met de camera door het land van Boeddha en Brahma*

Chasséstraat 59
Waddendijk 2
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No. 26. — Wim Das, die ook overal pijn voelt, krijgt niet eens gelegenheid om
Bruintje te antwoorden; reeds grijpen de Doornkabouters hem beet en voordat de
arme Wim het weet, wordt hij van achteren gegrepen om straks te worden mee
gesleurd. Ook Bruintje wordt gepakt en als het beertje begrijpt, wat er met zijn
vriendje en hem gebeurt, ziet htj een soort krokodil met scherpe dorens op den rug
uit de aarde naar boven komen.
Dan roept een van de Doornkabouters tegen zijn makkers:
„Allemaal aan 't werk! En vlug!! Jullie weten, wat dit tweetal te wachten staat
bij onzen Doornkoning. Daar zullen ze iets anders krifgen dan heerlijke limonade en
koek met zoeten honing!"
Het kruipende dier is intusschen het tweetal genaderd; wijd spert hij den bek, het
maakt eerst een sissend geluid en krijscht dan luid:
,,Ha, ha! Daar hebben wij weer een paar gevangenen voor onzen vorst! Op weg
mannen! Geen oogenblik meer gewacht! Door de lange, donkere gang moeten deze
verspillers van de gouden druppels spoedig worden weggebracht!"
(Morgenochtend vervolg.)

BRIGADIER J. J. VAN LEUSDEN

ZONDAGSAGENDA

JUBILEERT

Ned. Herv. Gem. N. Z. Kaïpel Rokjn 78 Duitsdhe
dienst, 11 u. VIkar Röth. Pro Rage Ka,pel, Andr,
Schelfhoutatr. 3®, 10 u. d». Ph. F. F&ber; 6è u. ds.
Q. v. d. Woord.
Evang. Luth. Gem. Oude Kerk (Sipui) lOi u. ds.
J. P. van Heest; 12 u. ds. J. P. van Heest, H.
Doop.
Maarten-Lu,tiherkerk
(Dinteistraat 134)
10J u. ds. J. J. Simoev Oude Mannen- en Vrouwen
huis (N. Keizersgracht 120) 10| u. ds. W. J. Kooi
man. Kapel West (Oabotstraat 33) 10è u. prof.
dr. P. Stegenga Azn. Noord (KaJlkoenstraat 11)
10i u. J. L. J. Meiners, prop.

De heer J. J. van Leusden, brigadier van
politie en voorzitter van de afdeeling Amster
dam
van
den Ned. Politiebond, herdacht
gisteren den dag, waarop hij 25 jaren geleden
zijn intredè deed . in het Amsterdamsche
politiecorps. In Krasnapolsky is hij gehuldigd.
De heer H. Kraan, mede-bestuurder van
den Bond bood namens de afdeeling een gou
den armbandhorloge aan.
De hoofdcommissaris van politie, kolonel
S. Tulp, bood den jubilaris met een complimenteerend speechje, een fraai bloemstuk aan.
Commissaris G. H. Jutte, chef van het
politiebureau-Singel — waar de heer Van
Leusden werkzaam is — huldigde hem
namens het geheele personeel van dat bureau
en liet zijn woorden vergezeld gaan van een
vulpenhouder voor den jubilaris en bloemen
voor z(jn vrouw. Nog velen voerden het
woord of kwamen ter receptie.
Aan het einde van de receptie heeft de heer
Van Leusden een dankwoord gesproken.

VERJAARSSTEMMING IN
„CALIENTE"

„Weest

HhnutLSBLAD
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Baldwin
Na even zwijgen zei Dolores:
,,Zoo -hebben we het niet gezien."
„Zoo zien maar weinig menschen het... tot
bet te laat is-"
„Ik zou hem kunnen schrijden...", overdacht
ze hardop. „Maar nee... misschien is het toch
beter van niet. Als hij niet meer boos op me
is..; wie weet, of hij dan niet doet, wat u
denkt... me hier komt zoeken... Maar... Ut
scbaam me zoo... ik ben zóó oneerlijk ge
weest..."
„Je wist" zei Eldredge, „dat bet zoo niet
door kon gaan. Vroeg of laat had je hem de
waarheid moeten vertellen. Misschien heb je,
onbewust, daarmee rekening gehouden. Maar
toch... sportief is het niet geweest, om hem
in dien waan te laten, dat zijn illusie verwezen
lijkt was."
„Nee," gaf ze na even aarzelen toe. „En
toch waren we zielsgelukkig."
,,Dat komt wel weer in orde," troostte hij
(haar. „En nu gaan we zakelijk redeneeren.
Vannacht blijft je hier en rust goed uit. En
morgen... als je een raad van me wilt aan
nemen... era je naar je familie."
„Naar de nichten!" Ze schudde het hoofd.
„Maar die weten niets! Niet eens, dat we ge
scheiden leven. Ze denken, dat ik een poos
uit logeeren ben geweest."
,,Ze moeten weten, wat er aan de hand is,"
rtfcd hij baar ernstig. „Daar hebben ze recht
op! Zelfs als Peter en jij besluiten, bij elkaar
te blijven."

Een paar minuten later nam mrs. Eldredge
Dolores onder haar hoede en bracht haar naar
de gezellige logeerkamer, waar alles al voor
haar in gereedheid was gebracht. Met glan
zende oogen kwam ze beneden.
„Wat een kind nog! Niet veel ouder dan
onze eigen dochter!"
„Nee," stemde Eldredge met een zucht toe.
„Dat is Juist de moeilijkheid."
Hij ging naar zijn studeerkamer en stuurde
Peter een telegram. Het adres had Dolores
hem gegeven. Het telegram luidde: , Bij aan
komst te New York kom eerst bij mij."
Peters afwezigheid van De Punt had een
dag langer geduurd, dan hij had verwacht.
Hij had den man, dien hij zocht, gevonden, en
had hem zijn plannen voorgelegd. De agent
had zijn opdrachtgevers getelegrafeerd en
Peter had moeten wachten tot het antwoord
kwam. Dat was gunstig geweest. De agent
had opdracht gekregen, om de situatie ter
plaatse te gaan opnemen en, als de plek hem
aanstond, op het aanbod in te gaan. En dus
had Peter den man meegebracht en de ge
heele reis had hij kunnen zingen, zoo zeker
was hij van het feit, dat een aardig kapi
taaltje met hem meereed.
Het gezicht, waarmee Farlowe hem wel
kom heette, was ernstig, maar Peter zag het
niet. Hij stelde zijn metgezel voor en vroeg
gret'e: „mrs. Comstook??"
Het was een lange rit geweest en hij was
moe. Maar hij wou haar dadelijk bij zich heb
ben, wou haar vertellen, dat zijn zakelijke gedachtengolf hem niet misleid had.
„Is naar New York," vertelde Farlowe hem.
„Wat?"
De caféhouder gaf hem de envelop. Peter
ging naar het raam, ritste haar open. las het
briefje van Dolores. Het geld stopte hij zonder
erbij te denken in zijn zak. De agent, die met
Farlowe stond te praten, kuchte ongeduldig.

Peter keek hem aan, of hij den man voor den
eersten keer van zijn leven zag... herkende
hem opeens en kwam naar hem toe.
„Dank u wel", zei hij tegen Farlowe en
dan tegen den agent : „Zullen we dan nu maar
meteen gaan, mr. Robinson... even het terrein
bezichtigen'"
Hij besprak logies in het kleine café'tje en
besteedde de rest van den dag aan een gron
dige inspectie van het terrein. Robinson be
keek alles, maar hield zijn meening nog voor
zich.... Eerst moest hij een uitgebreid verslag
uitbrengen eji den prijs vaststellen... Dat
kostte tijd... zelfs per telegram.
Toen Peter het telegram van Eldredge
kreeg, scheurde hij het meteen in stukken.
Waarschijnlijk was Dolores. bij hem geweest
en had hein weten over te halen, om op zijn
besluit terug te komen... Wat had hij er dan
noodig? Gaines kon de noodige schikkingen
treffen...
Den brief van Gaines had hij haastig door
gekeken. De bewering van Gaines over een
telegram van hem aan Dolores verbaasde
hem wel, maar hij had andere dingen, om
over te denken. De eenige conclusie, waartoe
hij kwam was, dat het telegram in Palm
Beach was bezorgd na haar weggaan met
heen. Alle kans, dat het al dien tijd, met den
brief, op haar had liggen wachten.
En de brief van Dolores ? Hij las er alleen
dit uit: dat ze nu wist, dat ze nog getrouwd
waren en dat hij haar dus, met zijn gerede
neer, voor den gek had gehouden. Daarom
was ze boos, onverzoenlijk weggeloopen... om
Eldredge te gaan vragen, zijn besluit te
herzien.
O, als hij maar verstandig was geweest!
Als hij haar alles had verteld... maar haar
tevens gesproken had over zijn liefde en zijn
behoefte aan haar tegenwoordigheid... misschieu had ze hem dan begrepen! Ze gaf Im

mers toe, dat ze gelukkig was geweest! Mis
schien was ze dan bij hem gebleven... had ze
begrepen wat hij al weken wist: dat de ware
vrijheid alleen dé&r is, waar je van elkaar
houdt...
Nee, hij kon haar niet meer onder de oogen
komen. Hij voelde zich te veel gekwetst. Te
teleurgesteld, te woedend op zichzelf over het
geen hij nü zag als een laf ontwijken van de
waarheid. Als ze hem wou spreken... of bij
zich wou hebben, hoefde ze hem maar te
schrijven,., dan kwam hij dadelijk. En onder
wijl had Eldredge waarschijnlijk toegegeven.
Verbaasde hem niets... hoe kon iemand wei
geren als Dolores iets vroeg?
Robinson begreep zijn gebrek aan belangstel
ling in den verkoop van het bewuste stuk land
verkeerd. Hij deed een behoorlijk bod en Peter
leek wel niet te luisteren: hij stond naar de
zee te kijken en had de allure van iemand, die
verzonken is in gedachten. Zuchtend gaf de
agent toen zijn poging, om er een zaakje van
te maken op en deed het hoogste bod dat zjjn
opdrachtgever hem had toegestaan!
Peter nam z(jn eer3te speculatiesucces heel
kalm op. Wat had je aan succes, als geen
dierbare oogen je trots aankeken en geen ge
liefde mond je als belooning kuste. Een suc
ces, dat je met niemand deelde, had veel van
een mislukking, vond Peter verbitterd.
HOOFDSTUK XXII.
Het was lente in Nieuw Engeland, een zon
nige, koele lente, een lente, die de stoere om
trekken met mistsluiers en geurende bloemen
verzachtte, die het stugge, granieten hart be
kleedde met een groen waas en lila en blauw
grijze schaduwen.
Dolores stapte uit en bleef getroffen staan.
De bekende geur van het stadje omgaf haar
opeens, een geur, samengesteld uit zon en

Hertt. Evang. Luth. Gem. Kloveniersburgwal 50,
10J u. ds. B. E. J. Bik; Weeshuiskerk, Heerenmarkt,
10è u. J. F. Wiotoard; Lmtherkapel, Euterpestr. 86,
ÏOJ u. dr. J. E. B. Blasé; Regatekapel, Tomindstr.
10, lOè u. D. Scholtz; Elimkapel, Fr. Hendrikstr.
13, 7 u. ds. B. E. J. Bik.
Vrijz. Ned. Herv. N. Waalsche Kerk, Keizers
gracht 676, 101 u- ds. B. J. Aris.
Geref. Kerk (H. V.), Kerkstraat 342, 10 en 5} u.
ds. P. G v. d. Hooff; Parkikerk, 10 u. da. M.
Hinlopen; 51 u. ds. E L Smellk; Zuidwtfk Kapel
10 u. ds. E. L. Smellk; 51 u. ds. M. Hinlopen.
A. M. V. J. Centr. Oeb. AM.V.J., Vondelstraat 8,
101 u. ds. K. H. E. Giravemeyer; Aimst. Lyceum,
Valeriuaplein, 101 u. dr. E. Emmen, Onderwerp ln
bedde diensten: Christus in ons hart.
Remonstr. Geref. Gem. Oude
Kerk,
Keizers
gracht 102, 1Q1 u. mej. ds. H. J. W. Modderman;
Nieuwe Kerk, Dlepenbrockstr. 20, geen dienst.
Vrije Gemeente, 101 U- ds. P. v. d. Veer.
Doopsgez. Gem. Singelkerk, Singel 452. 101 u.:
ds. O. L. v. d. Veen, Oosterparkkerk, Oosterpark,
10i u.: dl. G. Heeringa.
Nieuwendam, Meerpad 9, 101 U.: ds. P. Keunlng.
Oud-Katholieke Kerk, Brouwersgracht 132, 10i
u.: H. Dienst; Ruysdaelatraat 39, 101 II. id.
Firet Church of Chrlst, Scientlet, Rich. Wagnersitraat 32, 10 u.: Ned. dienst en Zondagsschool.
111 U.: Eng. dienst. Onderwerp: Waarheid.
Hertt. Apost. Zendingsgem., Bloemgracht 98, 10
en 5 u., godsdienstoefeningen.
Vrije Kath. Kerk, Deurloostr. 17, 101 u.: H. Mis.
Chr. Geref. Kerk. PI. Muidergracht 18ö, 10. u.:
ieesdlenst; 7} u.: ds. L. S. den Boer.
Baptisten Gem., Kerkstr. 201, 10 u. ds. B. Plan
ting. Kerkschip „Salem", Ranonkelkade, 6 u.: ds.
B. Planrtiftg.
De Christengemeenschap, Muzieklyceum, Albert
Hahnpl. 2, 101 u.: Menschenwljdlngsdienet.
Genootschap der Vrienden (Quakers), Raphaëlplein 2, 10i u.; dienet.
Stichting voor Buitenkerkelijke Religie. Gebouw
„Voor den Werkenden Stand", Kloveniersburgwal
87, 10J uur. Voorganger: J. C. v. d. Hoeven.
Evangelisatie „Bethel", 71 u. 's av.: evangelische
samenkomst; s>pr. O. de Boer, Jac. Cornelisse en
anderen.

Een jaar geileden werd, in de laagste verdie
ping van het geweldige gebouw aan de Lijnbaansgracht 241, waar het Leidsohepleintheater zijn foyers heeft, het cabaret „Caliente"
geopend. „Caliente" met zijn origineele bar,
die uitziet op de „patio", met zijn reuzencactussen, die dank zij flinke scheuten ultra,
violetlicht in deze omgeving het aonder zon
netje kunnen stellen, heeft zioh in het eerste
jaar van zijn bestaan reeds een eigen plaats
in uitgaand Amsterdam verworven. Ter ge
legenheid van den eersten verjaardag is een
apart cabaretprogramma samengesteld, waar.
in uiteraard het lattjnsch-Amerikaansche ele
ment niet ontbreekt. Het ensemble „Los Trobadores" speelt met veel élan eenige rumba's en
doet zijn best de waarheid te bewijzen van de
Spaansche variant op het „Böse Menschen
haben keine Lieder": „Donde hay müsica no
JUBILEA.
hay mala gehte... De charmante Hansje Tous.
De heer J. C. Wanders, procuratiehouder bij
saint zingt een paar leuke liedjes, the Black
Sisters laten zien wat tapdansen wel kan zijn, den textielhandel van Alph. Ëlsentourg, N. Z.
Michel SéLrosi voert zijn toehoorders op geest Voorburgwal 165, zal op 1 Augustus den dag
driftige wijze mee naar het land van poesta, herdenken, waarop hij 25 jaar geleden bij de<ze
paprika en csArdas en wat er dan nog aan de firma in dienst trad.
ver jaarsstemming mocht ontbreken, dat vullen
Op 1 Augustus a.s. zal de heeT W. F. Engel,
de beproefde leden van het Caliente-orkest
Frederikstr. 2. <ien dag herdenken, waarop hij
onder leiding van Joop Termeulen wel aan.
60 jaar geleden b(j de familie Bertram in
dienst kwam.
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHii

Palmgracht 74

Frederiksplein 37

Bruintje Beer en Wim Das bij de Doornkabouters

en Toradja's

PI. Franschelaan
3—31 cn 4—42
Celebesstraat 80
PI. Doklaan 4—48
Pieter Nieuwlandstr.
Polderweg 8
85—97
Pontanusstr. 38—68
Chasséstraat 59
Postjeskade 63—265
Arubastraat 14
Piet Gijzenbrugstraat
5—25
Arubastraat 14
Purmerweg 1—15
)
Waddendijk 2
en 2
i
Buiksloterweg 109
Retiefstraat 2—120 ) Polderweg 8
en 1—61
i
Spaarndammerstraat
50—140 e- 9—73 ) Oostzaanstraat 17
Nes 57
Spaarndammer'
plantsoen 2—36 en (
1—31
'
Sumatraplantsoen
)
Kattenburgerkade 5a
54—90
; Bataviastraat 24
Soembawastr. 31—55 )
straat
) Waddendijk 2
Stompetorenstraat
\
1—71 en 22—24
Fagelstraat 85
Tidorestraat 9—63
Bataviastraat 24
Tematestraat 1—51
en 2—48
-Texelplein 1—15 en
2—14
Pieter Aertszstr. 106 Texelweg 1—55 en
2—72
Waddendijk 2
Tiengemetenstraat
1—13 en 2—16
Terscheftingstraat
1—35 en 2—48
De inleverlngsplichtige kan ec i ander als
Copernicusstraat 38
gemachtigde aanwijzen om aan de oproeping
te voldoen.
Wanneer de inleverlngsplichtige uitstedig
is, moet hij niettemin vóór of op uiterlijk
9 Augustus aan zijn inleveringsplicht voldoen.
Celebesstraat 80
Indien een inleverlngsplichtige zich naar
buiten gaat begeven, en hij heeft nog geen
oproepingskaart ontvangen, dan kan hij zich
Waddendijk 2
aan het naastbijzijnde inleveringsbureau ver
voegen om aan zijn inleveringsplicht te vol
doen. Hem wordt alsdan een oproepingskaart
kaart uitgereikt, terwijl de later ontvangene
als niet ontvangen kan worden beschouwd.
Ook wanneer de inleveringpslichtige niet
over metalen beschikt, welke ingeleverd moe
ten worden, is hi) verplicht zich met de op
roepingskaart aan het inleveringsbureau te
vervoegen.
_
Buiksloterweg 109

TWEEDE BLAD

VAN ZATERDAG 26 JULI 1941

zout en bloeiende seringenboomen... krachtig
vitaal en fri3Ch-zoet.
Ze nam een taxi en gaf den man het be
kende adres. Gedurende den heelen rit zat ze
onbeweeglijk, met ineengeklemde handen.
Wat zouden ze zeggen? Het was heel eigen
aardig, maar nu ze hier terug was, overviel
haar opeens een hevig verlangen naar al het
oude, bekende. En toen ze weg was, toen er
kilometers ruimte, mijlen van ondervinding
en heele afstanden van tijd zich bevonden tusschen haar en het rustige stadje; waar ze zoo
veel jaren had gewoond... toen had ze geen
heimwee gevoeld...
Ze had tegen Eldredge gezegd:
„Ik durf niet terug."
„We durven geen van allen terug", had hij
geantwoord, „en maar zoo weinigen van ons
krijgen de gelegenheid."
„Maar ik noet-hun toch iets vertellen!"
„Natuurlijk. Heb je dat nóg niet geleerd....
dat je in dit leven niets kan doen zonder er
andere, onschuldige menschen in te betrek
ken,.. op de een of andere manier?"
Nee, daar had ze nog nooit aan gedacht, ,
Ze kwam met leege handen terug... letter
lijk zoowel als figuurlijk. Alles wat ze bezat
was achtergebleven bij Asta..., stond op haar
kamer in de oude. theeschenker ij. Och, dat
was alleen maar een kwestie van even schrij
ven... en de dingen,, die ze meegenomen had
oaar Palm Beach stonden bij Alma of in de
tent op De Punt. Een golf van verlangen
sloeg door haar héén. Die kleine bruine tent
met haar zeildoeken deurtje, dat de wind en
het geluid van de zee en het ritselen vao de
palmen nacht en dag binnenliet...
Ze had den nichten een telegram gestuurd.
Ze wisten dus, dat ze kwam, maar niet met
welken trein. Dat had ze niet kunnen ver
dragen... als ze de twee oude dametjes aan
het station had zien staan. Tóen ze den chauf
feur had betaald en het pal opliep, het pad

MUSEA (28 JULI)
Rijksmuseum, Stadhouderskade. 10—17 uur.
Stedelijk Museum, P Potterstraat 18. 10—17 u.
Mus. Ai. Kunst, P. Potterstr. (ged.) 10—17 uur.
Koloniaal Museum, Linnaeusstraat. 10—17 uur.
Hort. Botanicus. PI MlddenL 2. 10—12 en 2—1 u.
Mus. Amsteikrlng, O z Voorburgwal, 10—17 uur,
veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22. 10—16 il
Scheepvaart Museum, De Lairessestr. 10—16 uur.
Museum v. d. Arbeid. Rozengr 224A 10—16 uur,
Bljb. Mu*. v. Oudheden, 10—12 en 14—17 uur.

naar de gastvrije voordeur en het groote, vier
kante huis met zijn breed „platje" voor zich
zag, dacht ze: „Wat zonderling, dat er niets
veranderd is!" De tuin lag zich te koesteren
in de warmte van de middagzon, de blaadjes
van de bloeiende perzikboomen dwarrelden
naar omlaag en de oude schommel kraakte en
steunde zachtjes in de bries... een spook
achtig geluid, leek het Dolores.
Voor ze de hand kon opheffen om aan de
bel te trekken, ging de voordeur open. En
daar stond nicht Carolyn, zenuwachtig en op
gewonden, met nioht Clara, als gewoonlijk de
beheerschtheid in eigen persoon, naast haar.
Ze trokken haar naar binnen en verwelkom
den haar met moederlijke teederheid.
„Dolores!"
Was ze heusch een jaar weg geweer»?
Kwam ze niet, heel gewoon, van een paar
weken logeeren in Boston terug?
Achter in de vestibule stond Letty, vriende'tik en glimlachend als gewoonlijk. Misschien
kon ze helpen? En Martha was natuurlijk in
de keuken... het was theetijd. Neen, er was
niets veranderd.
Toen de deur dicht was werden de nichten
opeens een en al bedrijvigheid.
Ze zou wel trek hebben in een kopje thee.
Ze moest maar meteen naar boven gaan om
haar handen te wasschen, ried nicht Carolyn
•sakeUlk. Voor den zooveelsten keer viel het
Dolores op, hoe intens blauw de oogen achter
de brilleglazen waren.
•
,,Je kamer is in orde," vertelde nicht Clara
haar tevreden
Dat ls reppen geweest, om
die schoon te krijgen... Je had ons wel wat
langer van te voren kunnen schrijven."
Haar toon was dezelfde gebleven... strenggeduldig, of ze tegen een kind sprak. Neen,
er was inderdaad niets veranderd.
(Wordt vervolgd.)
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Herman Heyenbrock

KUNST

zeventig jaar

Van Eycks „Rechtvaardige Rechters"
Zal

het

gestolen

vermaarde

gevonden

?

paneel

Gentsche

altaarstuk,

— Sensationeele
den

B r u s s e l , Juli.
Op het oogenblik herdenkt men In verschil
lende Belgische steden het feit, dat de groote
Vlaamsche schilder Jan van Eyck vijfhonderd
jaar geleden overleden is.
Te Brussel is in het Koninklijk Museum een
bescheiden maar interessante tentoonstelling
ingericht van meest fotografische reproducties
van het werk van den meester. De groote
attractie is er een copie van het „Lam Gods",
welke in het bezit is van de stad Antwerpen!
Zooals men weet, is er in de Vijdtkapel vaii
de Sint-Baafskerk te Gent thans niets meer te
zien dan het ijzeren geraamte, waarin tot voor
dezen oorlog het origineel van dit meesterwerk
van Jan van Eyck bewonderd kon worden.
Dat wilde zeggen: wat er van overgebleven
was, nadat, in den nacht van Dinsdag 10 op
Woensdag 11 April 1934, twee paneelen van
het veelluik waren gestolen, waarvan er
slechts een, dat Johannes den Dooper voor
stelt, weer terecht is gekomen. Het paneel met
de „Rechtvaardige Rechters" bleef sindsdien
onvindbaar.
In het Brusselsche dagblad „Het Laatste
Nieuws" vertelt De Ceulener thans nog eens
wat hg te weten is gekomen over dien sensationeelen diefstal. Hij verklaart tevens dat hij
er van overtuigd blijft, dat men eens het ont
brekende paneel zal terugvinden en dat het
hoogstwaarschijnlijk niet vernietigd is.
In dien bewusten nacht is in de Sint-Baafs
te Gent, in het hartje van de prachtige oude
stad, ingebroken. Me nvond 's morgens een
deur van de kerk open en uit de Vrjdtkapel,
waar de kunstminnenden uit alle deelen d?r
wereld het „Lam Gods" kunnen bewonderen,
bleken twee paneelen uit het ijzeren raam te
zijn genomen. Alle nasporingen van de
recherche en van tal van particuliere detec
tives en amateurs bleven
• • vruchteloos.
Wat het publiek destijds niet vernam, is,
dat de bisschop van Gent al spoedig een brief
v
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(Van onzen correspondent.)
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hij niet. Hg stierf zonder dat de vriend ver
nam waar de schat verborgen was.
Was deze man de dief, of wist hij alleen
waar het paneel zich bevond? Met goedvin
den van den voorzitter van de rechtbank van
Dendermonde stelden de vrienden van den
overledene een onderzoek in in zijn woning
te Wetteren. Daarbij kwam o.a. een uitvoe
rige correspondentie met den bisschop van
Gent aan het licht over het teruggeven van
de twee paneelen. Men vond ook het ont
vangstbewijs van een voorwerp, dat weer af
gegeven was aan een bewaarplaats voor ba"age' dit keer aan het station van het na
burige Gent. Men geloofde reeds het ontbre
kende paneel te hebben teruggevonden, maar
groot was de ontgoocheling toen dit voor
werp slechts een schrijfmachine bleek te zijn;
de machine waarop de correspondentie met
den bisschop getikt was, en die de koster
blijkbaar niet meer in zijn bezit wilde heibben
voor het geval dat er ooit huiszoeking bij
hem zou worden gedaan.
Men vond verder vele detectiveverhalen
in de woning en aanwijzing omtrent groote
financieele moeilijkheden waarin hij verkeerd
had. In zijn correspondentie met den bis
schop had hij o.a. verklaard, niet zelf den
diefstal te hebben gepleegd maar de panee
len, „met gevaar voor zijn leven, uit de han
den der dieven te hebben gehaald". Daarvoor
wilde hij beloond worden. Volgens „Het Laat
ste Nieuws" bleek ook dat hij een eerste be
looning ontvangen heeft, nadat hij het eerste
paneel terugbezorgd had. Over het tweede
werd men het blijkibaar niet tijdig eens.
Deze gewezen koster, die zich zoo gaarne
verdiepte in detectiveverhalen, en die het
geheim van de schuilplaats van het ontbre
kende paneel van het „Lam Gods" mee in het
graf nam, bleek een specialist te zijn in het
verbergen van waardevolle voorwerpen. Zoo
herinnert zich de pastoor van Wetteren nog,
dat, toen de oorlog in 1914 uitbrak, ineens
tal van dergelijke voorwerpen uit zijn kerk
verdiwenen waren. De koster had ze verbor
gen, maar bracht ze na den oorlog weer
terug.
In zijn stamcafé te Wetteren had de gewe
zen koster zyn kameraden dikwijls, aan de
hand van een teekening, uitgelegd hoe z.i.
de diefstal in de St. Baafskerk
gepleegd
moest zijn. Hij heeft hun echter, helaas, nooit
verteld, hoe en
waar de dief de paneelen
moest hebben verborgen.
Nu zal men waarschijnlijk moeten wachten
tot een toeval het paneel weer aan het licht
brengt.

DWORSJAK-HERDENKING
Ten .opzichte van de herdenking van de hon
derdste verjaring van Dworsjaks geboortedag
(8 Sept.) zullen verscheidene muziekinstel
lingen in ons land zich ook niet onbetuigd
laten. De Haagsche Toonkunstafdeeling geeft
in December een uitvoering van Dworsjaks
„Stabat Mater" (op. 58) en „Te Deum" (op.
103) onder leiding van mr. Johannes den Her
tog. Later in het seizoen geeft deze afdeeling
uitvoeringen van Bachs „Matthaeuspassie" en
Berlioz' „La Damnation de Faust".

Het Centraal Tooneel, directeur Cees Laseur,
zal van Zaterdag 26 Juli tot en met Donderdag
31 Juli in het Centraal Theater te Amsterdam
volksvoorstellingen geven van Leonard Huizinga's blijspel „Adriaan en Olivier". Daar het
gezelschap met dit stuk op tournee gaat in de
provincie, zullen dit de laatste voorstellingen
te Amsterdam zijn.

„ELCKERLYC"

„ELCKERLYC"

V.l.n.r.
Rika
Henk
Hopper
UTRECHT.
(„Kennisse"),
TE
TE
UTRECHT.
— V.l.n.r.
Rika
Hopper
(„Kennisse"),
Henk
(„Elckerlyc"), Janny van Oogen („Duecht").
—

Schaer

(Foto: De Keizer)

in zgn geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden over dit stuk opmerkt: „Wat
krygt het Vanitas Vanitatum hier een aangrij
pende beteekenis! Onmeedoogend wordt de
Middeleeuwsch zinnespel in
mensch teruggeroepen tot de eenige werkelijk
den Kloosterhof.
heid, die alles beheersdht: de Dood, die zijn
ontzettend licht spreidt over alles waarin de
mensch belang had gesteld en die de eenige
(Van onzen correspondent).
absolute waarde aangeeft van de dingen tegen
U t r e c h t , 2 5 J u l i . over de eeuwigheid".

„Elckerlyck" te Utrecht

Elokerlyc, een der meesterstukken van ons
tooneel, behoort tot die middeleeuwsche zinnespelen, die ook heden ten dagen hun actu
aliteit nog niet hebben verloren. In „Elckerlyc", dat is iedereen, wordt de groote opvat
ting uitgebeeld van het menschelijk leven dat
in de parabel der talenten ligt. „Hoe dat
elckerlyc mensche werd ghedaeoht Gode rekeninghe te doen". Vol wijding vangt het aan:
„God sprekt" en klaagt over de verdorven
heid der menschen. In Zijn verbolgenheid
roept Hij den Dood tot zich en zendt hem tot
Elckerlyc om hem op te vorderen tot de pelgrimagie die niemand ter wereld voorbij kan
om rekenschap af te leggen. Fraai uitgedoscht
en zich van niets bewust, verschijnt Elcker
lyc, een man in de kracht zijner jaren levend
naar zijn begeert. Dan treedt Dood hem tege
moet: hij komt van God en eischt rekenschap.
Rekenschap? Daar heeft Elckerlyc nooit over
gedacht. Hij wil den Dood omkoopen, maar te
vergeefs. Dood ontziet „goet, schat noch
have, Paus, hertoghe, coninc noch grave". Het
eenige waarin Elckerlyc slaagt is, dat hij
enkele uren respijt krijgt om zich te „bespre
ken" en om iemand te zoeken, die hem bij die
pelgrimagie wil vergezellen. Beurtelings wendt
hij zich tot Gheselscap, tot Maghe en Neve,
maar geen van hen is bereid de laatste reis
met hem te aanvaarden. Dan keert hij zich
tot zijn Goet. Maar dit verwijt hem dat hij er
een slecht gebruik van heeft gemaakt. Den
arme werd nimmer iets gegeven, alles werd
ten eigen nutte aangewend.
Ten einde raad denkt Elckerlys aan zijn
Duecht maar deze ligt zwaar ziek te bed. Zij
kan alleen niet opstaan maar zendt hem haar
zuster Kennisse. Zoo komt Elokerlyc tot in
keer. Kennisse voert hem tot Biechte ea peni
tentie, Dan herrijst Duecht en staat den be
keerling bij wanneer hij tot den priester gaat
om het H. Sacrament en het H. Oliestel te ont
vangen. Daartoe zetten hem de Vijf Sinnen
aan. Welgemoed keert hij terug, bereid den
laatsten tocht aan te vangen. Maar zijn laatste
vrienden: Schoenheit, Gracht, Vroescap laten
hem eveneens in den steek. Kennisse blijft b\j
hem tot aan den dood; Duecht alleen verge
zelt hem voor God.
Treffend juist is wat prof. dr. J. van Mierlo

DE ROLPRENT
en die niettemin den kleermaker voor den
edelman aanziet. Zoó ontstaat de fijn-komische
situatie, dat Rühmann zich tusschen twee aan
KLEEREN MAKEN DEN MAN
bidsters geplaatst ziet waarvan de aardigste
(Hertha Feiler) zich niet deftig genoeg vindt
Heiriz Rühmann in een komisch voor den (gewaanden) 'graaf, die zelf heelecostuum-stuk.
maal niets voelt voor de aanstellerige deftig
heid van „de astrologische" juffer.
„Kleider maehen Leute" is op èlle manieren .
Rühmann wandelt door deze film met zijn
een costuum-stuk. Deze film speelt niet alleen neus in den wind, dood-verlegen, en daardoor
in een romantischer tijd toen de dames zich schijnbaar doodkalm, aan iedereen verzeke
met crinolines tooiden en de heeren zoo moge rend „Bin kein Graf", zóó kortaf dat iedereen
lijk nog breedvoeriger toilet maakten, het is dit den besten adelsbrief vindt.
bovendien een film waarin de hoofdpersoon
Dat „Kleeren maken den man" op bijna klas
kleermaker is.
sieke volksmotieven geïnspireerd is bemerkt
Heinz Rühmann is hier maar een eenvoudige, men, behalve aan de voortreffelijke muzikale
provinciale kleermakersgezel. „Bin kein Graf", illustratie van Bernhard Eichhorn, het best
verzekert hij zelf onophoudelijk. Maar hij aan de eenvoudige en menschkundige moraal.
wordt het slachtoffer van een misverstand, al De arme snijdersgezel wordt ontmaskerd en
moet worden gezegd dat zijn eigen verlangen hij krijgt precies zooveel narigheid te slikken
om zelf óók eens een deftig heerschao in een als hij door zijn ijdelheid heeft verdiend. Maar
deftig costuum te zijn, daaraan niet vreemd is. zijn deugd (want hij heeft ten slotte geen
„Kleider machen Leute" is een even boeien misbruik gemaakt van de situatie), wordt
de als vermakelijke bewerking van motieven evenzeer beloond. Graaf zal hij niet worden, al
uit Gottfried Keilers „Leute von Seldwyla". is de echte graaf bereid hem te adopteeren;
De regisseur en scenario-schrijver Helmut maar hij krijgt toch de allerliefste burgerdoch
Ka/utner heeft er een kostelijke variant op het ter, wier verschijning door Hertha Feiler zeer
klassieke „kleermakers-epos", het önheldhaf- aantrekkelijk wordt gemaakt.
tige heldendicht van „Snijder-mek-mek-mek"
van gemaakt. In dit geval staan twee onpleizierige meester-kleermakers met geitensikken
tegenover den braven, weinig heLdhaftigen,
maar ietwat ingebeelden en zelfs gladgescho
ren snijdersgezel. En omdat Heinz Rühmann
hier de kleermakersknecht is die de groote,
voor een jonkman van zijn stiel wel wat al te
gewaagde avonturen beleeft, is aller sympathie
natuurlijk aan zijn kant. En daarmee tevens
aan de zijde van de lieflijke Hertha Feiler, hier
de bekoorlijke burgerdochter uit het naburige
Goldach. De inwoners van Seldwyla hebben de
diepste minachting voor die van Goldach en
deze verachting is wederkeerig. Niettemin
wint de arme kleermakersgezel uit Seldwyla
het hart van de gegoede burgerdochter uit
Goldach.
Rühmann, door zijn baas op staanden voet
ontslagen omdat hij, in een vlaag van hoog
moed, een burgemeestersrok naar zijn eigen
fatsoen heeft gesneden, wordt door de weinig
intelligente Goldachers voor een graaf uit het
buitenland gehouden. De knecht heeft namelijk
de burgemeesterskleedü aangehouden omdat
zijn loon hem onthouden werd. Als hij dan
door de bergen zwerft wordt hij, wegens zijn
elegante verschijning, voor den vreemden
graaf aangezien.
Waarom er een echte graaf uit het buiten
land romantisch zwervend naar Goldach wilde
gaan, dat is weer een andere geschiedenis, te
lang om hier na te vertellen. Wij willen er al
leen van zeggen, dat dit een romantische pa
HEINZ RÜHMANN EN HERTHA FEILER
rodie op het tweede plan oplevert, met Frits
in de hoofdrollen van de Terra-film „Kleeren
Odemar als de echte graaf en Hilde Sessak als
maken den man".
èen astrologisch juffer, die zeker weet dat die
(Terra-Foto — Oity-Theater)
graaf „door de sterren" vaar haar bestemd is,

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn.
dat het een hachelijke onderneming is voor
iederen regisseur dit stuk niet alleen met juist
begrip, maar ook met die piëteit en wijding
ten tooneele te brengen, welke het onderwerp
vergt. Wij gelooven dat Ad. Hooykaas 'hierin
voor een zeer groot gedeelte is geslaagd. Op
nieuw beleefde men in de middeleeuwsche
sfeer van den Kloosterhof tusschen 'le indruk
wekkend imposante buiten muren van de Dom
kerk en de statige Gothiek der kruisgang wij
ding, bezinning en bovenal schoonheidsontroe
ring. Sereen klonk de zang van een onzicht
baar koor dat het spel inleidde. Statig en ge
dragen was de stem Gods (Johan Fiolet),
waarbij de regie gebruik had gemaakt van de
mogelijkheid deze stem inderdaad van uit den
hoog ete doen weerklinken. De spreker stond
onzichtbaar opgesteld op een der kerkdaken.
Voor den hoofdpersoon Elckerlyc (Henk
Schaer) zal ieder die gisteravond de eerste
der reeks voorstellingen bijwoonde
slechts
groote bewondering hebben gehad. Aangrij
pend in zijn angst, ontzetting en verdriet, ge
laten en berustend na zijn inkeer, vol extati
sche zuiverheid in zijn gang naar het graf.
Met groot stijlgevoel, een bewogen mimiek en
een prachtig stemgeluid heeft deze speler zijn
uiterst moeilijke rol vervuld. Ook, „die Doot",
voorgesteld door Henry van Andel beschikte
over goede kwaliteiten, al is het te begrijpen,
dat een jong acteur die pas de Tooneelschool
heeft verlaten, nog aan uitdrukkingsmogelijk
heden en zeggingskracht kan winnen.
Bab Wysman die in Lanceloet de hoofdrol
vervulde konden wij thans als Gheselscap
beter waardeeren. Met veel bravour en on
stuimigheid beloofde hij in den aanvang alles
wat Elckerlyc hem zou willen vragen, al was
het een tocht naar de hel, maar toen het erop
aan kwam zijn woord gestand te doen, was
hij de eerste die zijn vriend den rug toekeerde.
Janny van Oogen bleek een lieflijke „Duecht"
die later toen zij van haar liestoel, waarop
men haar had binnengedragen, was herrezen,
sterk wist te ontroeren in haar bijstand aan
den tot sterven gedoemde. Goer gerespel kre
gen we te zien van Joseph Schoch die als
,,'t Goet", op lichtelijk bedineerenden en iro
niseerenden toon bijzonder reliëf aan dit kleine

Rühmann is altijd op zijn best in geestig
werk dat niet te döl-kluchtig is, zoo ook in
deze film, die tegen het slot waarin een groote,
persifleerende, maskerade voorkomt (een soort
hekel-spel aan het adres van den sympathie
ken Hochstapler) een fantastisch tempo krijgt.

CITY THEATER

„DE RECHTVAARDIGE RECHTERS". —
Het gestolen en nog steeds onvindbare paneel
van het vermaarde Gentsche altaarstuk „De
aanbidding van het Lam".
(Archief. Foto St. Baafskathedraal, Gent)

had ontvangen van iemand, die hem mede
deelde, dat de twee paneelen in zijn bezit en
onbeschadigd waren, maar dat hij er een millioen frank voor vroeg. Onderhandelingen
moesten eerst gevoerd worden via de adver
tentiepagina's van een Brusselsch avondblad.
Met toestemming van het Gentsche gerecht,
werd die weg ook bewandeld en de anonieme
brievenschrijver
bleek bereid, te bewijzen,
dat hij de paneelen in zijn bezit had. Een
maand na den diefstal bracht hij het ééne
paneel, voorstellende Johannes den Dooper,
netjes ingepakt naar de bewaarplaats voor
bagage van het Noorderstation te Brussel en
stuurde daarna het ontvangstbewijs aan den
bisschop, die op deze wijze den volgenden dag
weer in het bezit kwam van één der twee ont
brekend epaneelen van zijn grootsten schat.
Eerst vele maanden later, 11 Mei 1935, ver
nam het publiek, uit een aanplakbrief van den
procureur des Konings te Gent, dat de dief
van de twee beroemde paneelen „bekend"
was: dat een der twee reeds terecht was —
het heette „teruggevonden" — en dat 25.000
frank werd uitgeloofd voor wien het andere
terug zou brengen of daartoe zou mede
werken. De dief zelf zou inmiddels gestorven
zijn.
Gestorven was een vroegere koster van de
kerk van Wetteren,' dife een dubbel leven had
geheid en door speculaties rijk geworden maar
ook weer in moeilijkheden was gekomen. Hij
had zich ook op de politiek geworpen en had,
tijdens een politieke vergadering te Dendermonde, een beroerte gekregen, waaraan hij
25 November 1934 stierf.
Toen hij zijn einde voelde naderen, had hij
eerst om een priester gevraagd, dien hg iets
zeer gewichtigs wilde
mededeelen, daarna
aan een vriend gezegd, dat hij het ook hem
wel kon toevertrouwen. Hij bracht het echter
niet meer verder dan de woorden: „Ik ben
de eenig-i, die weet waar het „Lam Gods" zich
bevindt... Het bevindt zich..." Verder kwam

rolletje gaf. Rika Hopper onderscheidde zich
door haar welluidende stem in de rol van Ken
nisse. Mevrouw Aja Schilp—Jansen was als
„Biechte" en mevrouw Marie Gilhuys Sasbach
als de „Vijf Sinnen" voor haar taak berekend.
Dio Huysmans verdient uitzonderlijke ver
melding als Cracht, een indrukwekkende
Schilder van den arbeid, stichter
figuur, sterk en zelfbewust.
van het Museum van
Wanneer we thans enkele bezwaren naar
voren brengen, spijt het ons te moeten zeggen
den Arbeid.
dat de voorstelling als geheel eenigszins te
lijden heeft gehad onder de omstandigheid dat
de regisseur voor sommige bijrollen van dilet
ONDAG, 27 Juli, zal het zeventig jaar
tanten gebruik heeft gemaakt. Is dit voor een
geleden zijn, dat Herman Heyenbrock,
stuk als het onderhavige waarvan het finan
de schilder en teekenaar met pastel van
cieele risico door de gemeente wordt gedragen
wel volkomen verantwoord? Aan de groote voorstellingen uit de grootindustrie en stichter
lijn heeft het weinig afbreuk gedaan, maar in en directeur van het Museum van den Arbeid,
dien ook deze minder groote rollen door be te Amsterdam geboren werd.
roepsspelers waren bezet, had men kunnen
Zijn jeugd bracht hij te Rotterdam door,
spreken van een evenement. Alle middelen
daartoe waren in het hoofdmateriaal aanwezig. waar hij, na goed te zijn opgevoed, bij baasjes
Wij hebben wederom genoten van de zeer ver werkzaam was, bloemen en engeltjes in cafés
zorgde uitspraak van het middel-Nederlandsch, en paarden en vorstelijke personen in een
van de pracht der costumes, de fraaie, intieme
omgeving, een juiste opvatting van stijl- en circus moest schilderen. Hij bezocht enkele
spelmogelijkheden. Hachelijke momenten, wan jaren de Rotterdamsche Academie, werd tookele of kritieke situaties kwamen niet voor. neeldecorateur en journalistiek teekenaar en
Ook het koor dat aan het slot opnieuw zijn
functie uitnemend vervulde onder leiding van ging vervolgens in Noordwijk, dan in Blaricum
Mees van Huis heeft tot verhooging van het naar de natuur werken.
plechtig karakter van dit spel bijgedragen.
Den keer in zijn leven bracht een reis, die
hij met Jan de Waardt in 1898 naar de Borinage, het Belgische mijnendistrict, ondernam.
„Daar heb ik een nieuwe, een andere wereld
GOOISCHE SCHILDERSleeren kennen", heeft Heyenbrock later ver
klaard. „Wat wist ik, Rotterdamsche jongen,
VEREENIGING
van het somibere bestaan der mijnwerkers; van
Zomertentoonstelling bij
het zwoegen in de fabrieken, het staan voor
de vuren, het sjouwen met rjzer of lood, dag
Hamdorff.
in, dag uit! In den beginne was ik lamgeslagen
In tegenwoordigheid van vele belangstel door zóóveel ellende; maar gaandeweg besefte
lenden is Zaterdagmiddag in de Kunstzaal ik, welk een grootsche gedachte ten grondslag
van Hotel Hamdorff te Laren N.-H. de zomer
ligt aan den arbeid van zooveel duizenden,
tentoonstelling geopend van werken van leden
wier namen niemand kent, wier levens vervan de Gooische Schildersvereeniging.
De voorzitter van de Gooisohe Schilders
vereeniging, de kunstschilder W. A. Knip uit
Blaricum, sprak een openingsrede uit, waarbij
hij in zonderheid de burgemeesters van Laren
en Blaricum jhr. H. L. M. van Nispen van
Sevenaer en J. J. Klaarenbeek welkom heette.
Onze vereeniging, zoo zeide de heer Knijp,
streeft er naar haar tentoonstelling zoo be
langrijk mogelijk te maken door daar het
beste te brengen waartoe onze leden in staat
zijn. Spreker hoopte dat de bezichtiging der
tentoongestelde werken de overtuiging mocht
schenken dat men in dit opzicht niet heeft
misgetast.
Voordat de heer Knip de tentoonstelling
voor geopend verklaarde vond hij nog gele
genheid te verwijzen naar de op deze expositie
gehangen werken van den vriend en collega
Bernard van Beek, die in het voorjaar van
1941 is overleden. Een groep van zijn laatste
werk is hier als uiting van eerbied voor zijn
kunst en vatj vriendschap voor zijn persoon
bijeen gebracht. Twee nieuwe leden, Jord van
Calker en Kürpershoek exposeeren voor de
eerste maal in Hamdorff.
De tentoonstelling die tot 8 September ge
opend blijft bevat ruim vijftig werken van de
navolgende, inzenders: Bern. A. van Beek, J.
Dooyewaard, W. Dooyewaard, Jord van Cal
ker, C. M. Garms. W. G. F. Jansen, Toon de
HERMAN HEYENBROCK
Jong, H. Hulsbergen, A. G. Hulshoff Pol, W.
(Archief — Eigen foto)
A. Knip, G. Koekkoek, T. H. L. Kiirpershoek,
Sal Meijer, T. Moll, Willem van Nieuwenhoven, Willem Noordijk, tnej. Pieck, J. G. Rit- glijden in het eentonige rhythme van den
sema, G. F. van Schagen, J. Soherrewitz, plidht..."
Amt. P. Schotel, D. Schulman, L. StutterSindsdien heeft Heyenbrock er naar geheim, W. H. Siniger Jr., mevr. E. van de Veld streefd den arbeid in de mijnen, in hoogovens,
—Van Erussel, C. Vreedenburg en prof. H. J. fabrieken en werkplaatsen naar waarheid,
Wolter.
zonder romantische dramatiseering, weer te
geven. Zijn reis naar de Borinage werd ge
volgd door talrijke zwerftochten, door Neder
land, Duitschland, Engeland, Zwitserland,
DEENSCHE FILMPRODUCTIE
Frankrijk, België en Luxemburg. Nadat hij op
drachten van de Krupp-, de Le CreusotIn Denemarken worden in den loop van dit fabrieken e.d. had ontvangen, werd hij ook in
seizoen 16 nieuwe films vervaardigd. Nordisk Nederland de erkende industrieschilder.
Film produceert thans o.m de populaire klucht
Aan de gevoelens, die hem bezielden, heeft
van Johanne Luise Heiberg „Een Zondag op Heyerbrock in een, ruim dertig jaar geleden
Amager" met Hans Kurt en Ingeborg Brams in het tijdschrift „De Beweging" verschenen
in de hoofdrollen. De regie is toevertrouwd aan artikel, „Het licht van de aarde" getiteld,
Emanuel Greger.
uiting gegeven. Hij raakt er in geestdrift over
de grootheid der menschen, die hij in de won
deren der industrieele kathedralen, zooals hij
de fabrieken noemt, verheerlijkt. Hij prijst
deze grootheid inzonderheid hierom, dat de
menschen die niet ten geschenke hebben ge
kregen, maar zelf eerlijk hebben verdiend.
Wanneer hij een hoogoven of een mijnschacht
verlaat, is het hem te moede zooals hij eens
uit de Pinakotiheek te München in het daglicht
terugkeerde, nadat hij de schilderijen gezien
ihad van de ongenoemde, onbekend gebleven
monniken. Zooals deze cultuurdragers uit de
middeleeuwen beschouwt hij ook de arbeiders:
„helden in massa geëerd, als individuën ver
geten".
Door de noodzaak zich voor zijn. werk tel
kens nauwkeurig van het productieproces,
dat zich voor zijn oogen afspeelde, op de
hoogte te stellen,' en zijn groote belangstel
ling van nature voor de herkomst van alle
grondstoffen en het ontstaan en de geschiede
nis van elk gebruiksartikel, heeft "Heyen
brock zich een alomvattende technische ken
nis verworven. Allengs bracht hij ook een ver
zameling bijeen van allerlei zaken, die op den
arbeid betrekking hebben, zooals delfstoffen,
werktuigen, halffabricaten en eindproducten.
Langen tijd lagen zij opgestapeld in de ruime
deel van zijn huis „Fluos" te Blaricum, dat
hij veertig jaar geleden eigenhandig ge
bouwd heeft, maar na e.r ore 3 in gebracht te
hebben ging hij er Nutslezingen over houden
en in 1922 werden zij in het Stedelijk Mu
CAMILLA HORN, WILLY FRITSCH EN
seum te Amsterdam tentoongesteld. De be
PAUL DAHLKE in de Ufa-film „Die keusche
langstelling bleek groot (de expositie trok
Geliebte".
ongeveer twintigduizend bezoekers) en een
vereeniging werd opgericht met' het doel de
(Foto Ufa-v. Harbou — Rembrandt)
collectie, onder den naam Museum van den
Arbeid, in stand te houden. Eerst werd zij
ondergebracht in enkele zalen van het Vei
ongerept bezit van zijn echtvriendin, en de ligheidsmuseum; in 1929, nadat de verzame
man uit de Congo na een vermakelijk spel van ling, ook door bijdragen van anderen, gesta
kat en muis de jonge danseres voor haar dig gegroeid was, verhuisde zij naar een voor
verdere leven gelukkig mag maken.
malige school, aan de Rozengracht hoek MarTourjansky toont zich ook ditmaal een nixstraat, door het gemeentebestuur van
regisseur van formaat, iedere scène „zit", en Amsterdam beschikbaar gesteld.
er zijn scènes, die filmpjes zijn op zich zelf,
In den loop van de jaren is het Museum
zooals de mislukte opera-repetitie, en de uit van den Arbeid, dank zij ook de medewer
bundige fuif in het atelier van den schilder, king van industrieelen en andere particulie
voor wien de danseres poseert.
ren, nog belangrijk uit~ -.breid en heeft het
Camilla Hom en Willy Fritsch zijn nog be verbeteringen ondergaan, en nog dagelijks be
trekkelijk jong, maar als filmartisten toch steedt Hevenbrock zijn gaven en krachten er
reeds oudgedienden, die hun lange reeks aan. Men kan er niet alleen veel nuttigs lee
succesrollen nauwelijks nog kunnen overzien. ren; men komt er onder den indruk van het
Zij kennen het klappen van de zweep nog vernuft van den mensch en van de onuitput
altijd. Opmerkelijker echter zijn de prestaties telijke rijkdommen van de natuur, welker
van de jongere krachten in de huidige Berlijn- voortbrengselen en krachten hij heeft leeren
sche filmwereld, het debuut van de knappe gebruiken, want de mensch vermag niets bui
tooneelspeelster Maria Landrock als film ten de natuur; bovendien echter worden er
actrice is in „Die keusche Geliebte" allerge de oogen geopend voor het feit, dat er tus
lukkigst, van haar zal m™ nog wel hooren. schen allen arbeid verband bestaat, m.a.w.
Af en overtuigend is ook het spel van Carl dat de eene mensch van den anderen afhan
Kuhlmann, die zich in de rol van den bankier kelijk is.
onder alle omstandigheden een houding weet
Sinds kort heeft Heyenbrock nog een
te geven. Paul Dahlke noemden wij reeds, en nieuwe taak op zich genomen. Hij is een der
er zijn verder een groot aantal artisten (o.a. oprichters en is directeur geworden van het
Hans Schwartz jr., Kurt Meisel, Karl Platen, Gooische Museum te Hilversum.
Wilhelm Bendow. Hubert von Meyerinck, Leo
Ook aan het vereenagingsleven heeft de
Peukert en Herbert Ernst Groh), die den sociaal voelende kunstenaar krachtig deelge
hoofdrolspelers uitnemend ter zijde staan.
nomen. Hij is o.a. een ijverig bestuurslid van
Daar voorts de dialoog knap is geschreven, de
kunstenaarsvereeniging
Laren—Blari
en Lothar Brühne voor aardige wijsjes zorg cum, die hij heeft helpen oprichten. Onder de
de (waarbij de wals „Frauen und Liebe"), collega's is de rondborstige en kernachtige,
kan men deze film over de geheele linie wel de levenskrachtige en levendige Heyenbrock,
geslaagd noemen, en haar bij het publiek die gaarne zijn gesprek met een kwinkslag
warm aanbevelen.
kruidt, zeer gezien.

REMBRANDT-THEATER

„DIE KEUSCHE GELIEBTE"
Liefde en winstbejag te Brussel.

Deze film voert ons naar Brussel, waar
vijftig jaar geleden de heeren hun haar wat
langer lieten groeien dan tegenwoordig, en
snorren en knevels als echt-mannelijke ver
sierselen beschouwden. De dames droegen veel
tule en kant, en waren trotsch op een smal
middel, de Brusselaren hielden van een goed
leven, en in het milieu, dat de regisseur Tourjansky op het doek heeft gebracht, wordt niet
op geld gekeken. Een der hoofdpersonen is
een bankier, die met niets is begonnen, een
fortuin heeft vergaard* en een knappe vrouw
heeft getrouwd; een andere is een grootgrond
bezitter in de Congo, naar Brussel gekomen
om van het leven te genieten, en het nuttige
aan het aangename te paren door den bankier
en zijn relaties te interesseeren voor koloniale
beleggingen. Waar kapitaal van hand tot
hand gaat, en scherpzinnige financiers de
koppen bij elkaar steken om te overleggen
hoe zij nog rijker kunnen worden dan zij
reeds zijn, is de sluwe visscher in troebel
water nooit ver af, en in dit geval spijt het
ons bijna dat deze sinjeur op het eind van
het lied van een koude kermis thuiskomt,
want hij is één van die onverschillige en iet
wat ironische avonturiers, met wien men uit
de verte wel graag kennis maakt als hij de
allures heeft van een Paul Dahlke, geknipt
voor zulk een rol. en schurkachtig op het
sympathieke af.
Met dat al blijven de financieele manipu
laties en commercieele plannen bijzaak, want
een rijk man uit de koloniën, die zoo vroolijk
en welbespraakt is als Willy Fritsch, raakt
in een wereldstad vroeg of laat verward in
de valstrikken der liefde.
Willy ontmoet een jonge danseres (Maria
Landrock), die tot zijn verbazing den juisten
afstand weet te bewaren tusschen zichzelf
en aanbidders, die zich verbeelden dat iedere
danseres dadelijk bereid is Amors dwaaltuin
binnen te huppelen. Hij ontmoet ook een jeugd
vriendin (Camilla Hora), getrouwd met den
schatrijken bankier (Carl Kuhlmann), en aan
gezien Camilla en Willy elkaar onmiddellijk
aanspreken met jij en jou, denkt de echtge
noot er het zijne van, en probeert Paul Dahlke
door afpersing dertig duizend frmcs rijker te
worden. Dat bedrag is de prijs voor zijn stil
zwijgen, en het scheelt niet veel of hij incas
seert het.
Maar er zijn eigenlijk geen schuldige ge
lieven (al zijn er wel twee goede oude kennis
sen, die door den cinomatografischen loop-der
omstandigheden den schijn tegen zich krij
gen), zoodat de afperser toch achter het net
vischt, de bankier zich kan verheugen in het
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De

huizenmaatschappijen

NIJVERHEID

de

en

belastingheffing
Uitwerking van de hoogere zakelijke belastingen op
de waarde der vaste goederen.
voor aanzienlijke verliezen kon behoeden, thans
veel minder gewicht in de schaal kan leggen
tengevolge van de waardevermeerderingsbelas
WAARSCHIJNLIJK
ting, bedragende 50 % van de winst (bij win
sten grooter dan ƒ 3.000), welke bjj verkoop
(Van een medewerker.)
wordt gemaakt. Een verlies op het eene object
zal dus to veel minder* mate dan voorheen
E bezitters van onroerend goed in het al met winst op andere objecten kunnen worden
gemeen en die van huizen in het bijzon gecompenseerd.
der, beleven op het oogenblik weinig ple
zier van hunne beleggingen. Immers hun wor
den voortdurend nieuwe lasten opgelegd, ter
wijl de huurders in alle opzichten worden ge r\E waardevermeerderingsbelasting gaat,
spaard. In principe is n.1. huurprijsverhooging ^ evenals het stelsei van erfpacht, dat to de
boven het peil van 9 Mei 1940 niet geoorloofd, grondpolitiek van de gemeente Amsterdam en
zoodat de verhoogingen van de op de onroeren ook van Den Haag, tot ontwikkeling is ge
de goederen drukkende belastingen, zooals de komen, van het principe uit dat „niet verdien
grondbelasting en in eenige steden ook reeds de" winst, dus winst welke aan iemand op an
de straatbelasting, ten volle door den eigenaar dere wijze zou toevallen dan door eigen ar
moeten worden gedragen, terwijl de niet on beid, aan de gemeenschap behoort ten goede
aanzienlijke verhooging van de onderhouds te komen. Wij geven gaarne toe dat het huikosten niet op den huurder kan worden ver zenbezit speculatieve elementen in zioh bergt
haald. Zeker is het noodzakelijk, teneinde in en dat het inderdaad een onsociale toestand is,
flatie te voorkomen, om een aantal prijzen te wanneer een enkel individu slapende rijk kan
fixeeren, ja, het is noodzakelijk dat dit met worden, doch anderzijds is een belegging in
zooveel mogelijk prijzen gebeurt. Wij zullen huizen een reëele aangelegenheid, even reëel als
dan ook niet den maatregel van het fixeeren een belegging in andere vermogensdeelen. Deze
van de huurprijzen critiseeren, overtuigd als belegging wordt nu, door de werking van deze
wij zijn dat inflatie, met daarmede gepaard belastingwet, minder safe, dus minder aantrek
gaande ongebreidelde prijsverhooging, in de kelijk; dit zal t.z.t. terdege zijn invloed op de
kiem moet worden gesmoord; wel willen wij bouwnijverheid doen gelden. De huizenmaat
echter aan de hand van de vastgestelde ver schappijen worden dus, zooals wij hierboven
ordeningen betoogen, dat de huiseigenaren, reeds opmerkten, in bijzondere mate door deze
en speciaal de huizenmaatschappijen, wel in belasting getroffen. Hierbij moet men beden
zeer bijzondere mate de lasten van dezen tijd ken, dat deze maatschappijen uit haar aard een
te dragen krijgen. Gaan wij deze maatregelen economische functie vervullen. Zij brengen be
legging in onroerende goederen onder het be
•successievelijk nog eens na:
reik van hen, die financieel niet krachtig ge
De grondbelasting werd met 100 opcenten
noeg z(jn om zich zelf een gevarieerd huizenverhoogd, wat met zich medebrengt dat de
bezit aan te schaffen of niet terzake kundig
contribuabelen aan deze belasting omstreeks
genoeg zijn om een dergelijk bezit te beheeren.
45 % meer zullen moeten opbrengen. Nu is het
En een constante vraag van de zijde van de
ongetwijfeld waar dat deze belasting tot nu
huizenmaatschappijen stimuleert de bouwnij
toe niet onoverkomelijk was. De hoofdsom verheid.
werd nl. vastgesteld aan de hand van de be
lastbare opbrengst, door de belastinginspectie
te schatten en deze belastbare opbrengst ia to
de meeste gevallen lager dan de netto-huur HE instelling van de waardevermeerderingswaarde. Wij brengen echter, to herinnering
belasting is voor velen een welkome ge
dat, toen aan het einde van den vorigen oor legenheid geweest om te pleiten voor een af
log werd voorgesteld om, teneinde de staatskas schaffing van het erfpachtstelsel. Onlangs
te stijven, de opcenten op de grondbelasting werd een voorbeeld aangehaald (to het maand
te verhoogen, daartegen veel oppositie kwam. blad het Eigendomsrecht) van een woning te
De grondbelasting, zoo redeneerde men, is een Amsterdam, welke tengevolge van een exces
zakelijke belasting, welke slechts het objeot, sief hooge erfpacht zelfs een negatieve waarde
ml. het onroerend goed to het oog houdt en de had verkregen; door de bijzondere omstandig
financieele omstandigheden van het subject, heden was de negatieve waarde weder to een
I.c. den huiseigenaar, niet to
aanmerking
neemt. Bij deze belasting wordt er dus geen
rekening mede gehouden of men zijn huis ver
(Ingezonden Mededeling.)
hypothekeerd heeft of niet. Nu heeft een
zakelijke belasting de neiging om, zooals men
dit noemt, amortiseerend te werken, nl. om de
verkoopwaarde van de objecten met de gekapi
taliseerde waarde van de belasttngverhooging
te verminderen. Ben verhooging der belasting
heeft dus veel weg van een vermogensheffing,
MAKELAARS EN TAXATEURS
waaronder slechts te lijden heeft degene die
BOUWKUNDIGE
eigenaar was ten tijde van de verhooging en
niet eventueele volgende eigenaars; zij hebben
KEIZERSGRACHT 421 - TEL 37521
immers de verhooging reeds to den koopprijs
gecalculeerd. Men meende toen, niet ten on
AdtrUrustceed ook Uw Uuüzen.
rechte, dat deze maatregel talrijke huizenbezit
ters, tevens hypotheeknemers, to moeilijkheden
zou kunnen brengen, daar de onderpanden to
•waarde zouden dalen, wat het verkrijgen van
eventueele nieuwe hypotheken zou bemoei
lijken.
Deze overwegingen gelden uiteraard evenBeer met betrekking tot de thans vastgestelde
verhoogtag der opcenten. In versterkte mate
zullen deze overwegingen gelden wanneer, zoo
No. 1450.
als de plannen zijn, de huiseigenaar niet alleen
met een verhooging van de grondbelasting,
Een dramatische partij uit den hangenden
maar ook met een verhooging van de straat
Max Euwe-zeskamp.
belasting wordt geattaqueerd. De Rijkscom Wit: L. Prins.
Zwart: drs. A. D. de Groot.
missie voor overleg Inzake de gemeentebegrooCaro-Kann-verdedlging.
ttogen heeft nl. den Gemeentebesturen, b(j
1. c2 e4, c7—c6; 2. d2—d4, d7—dö; 3.
monde van Gedeputeerde Staten doen aanzeg c4Xd5, c6Xd5; 4. c2—c4, Pg8—f6; 5. Pbl—
gen, dat zij, alvorens zy voor rljkssteun kun c3, e7—e6; 6. Pgl—f3, d5Xc4;
nen aankloppen, de gemeentebelastingen zoo
Kramer speelde in zijn tweekamp met dr.
veel mogelijk dienen te verhoogen; to het bij Euwe 6
Le7 en werd met 7. c4—c5 in
zonder komt daarvoor volgens de Commissie gesloten. In aanmerking komt 6
Lb4.
de straatbelasting to aanmerking. Wanneer
7. LflXc4, Lf8—e7; 8. 0—0, 0—0; 9. Ddl—
men nu weet dat volgens de gemeentewet de e2, b7—b6;
£traatbelasting een „billijke bijdrage" moet
Veld b6 pleegt te warden gereserveerd ais
zijn in dé kosten, welke de gemeente maakt doortochtsveld van Pb8 op weg naar d5. De
voor aanleg en onderhoud van wegen en alles tekstzet beteekent een voorbijgaande verzwak
wat daarmede verband houdt, zooals rioleerlng king van den damevleugel, waarvan wit ge
en straatverlichting, m.a.w. de kosten van één bruik kan maken.
10. Pc3—e4 (dreigt Pf6:f Lf6:, De4 enz.),
van de voornaamste diensten, welke de ge
Fb8—c6; 11. Tfl—dl, Lc8—b7 (?);
meente aan hare inwoners bewijst, en wan 10
Ook 11
Bb4 zou minder gelukkig zijn
neer men to aanmerking neemt dat de Hooge
Pd5
Raad eens heeft uitgemaakt, dat de „«billijke bij geweest (wegens 12. Pe5), maar 11
drage" op Kp hoogst het totaal van deze was min of meer bevredigend, zij het ook, dat
wit met 12. Ld2, gevolgd door Tacl en even.
kosten mag omvatten, dan begrijpt men welke
tueel Lc4—d3—bl een aangenaam aanvalsspel
gevaren hier voor den huiseigendom dreigen. kon ontplooien.
Deze eigendom kan dus theoretisch de kosten
12. Pe4—g5,
van dezen geheelen voornaamsten dienst van
Met de dreigingen Pf7: en Pe6:, die zwart
de gemeente voor zijn rekening krijgen. De niet goed beide kan keeren, zie 12
Kh8,
amortisatie van de grondbelasting, welke wjj 13. Pe5, Pe5:; 14. de5:, Pd5; 15. Dh5, enz.
hierboven signaleerden, zal dan gepaard gaan resp. 12
Lc8; 13. Pe5, Pd4:; 14. Dd3
met een amortisatie van de straatbelasting, Pf5; 15. Df3, Dc7; 16. Lf4 ten voordeele van
eventueel nog gepaard met amortisatie van wit.
andere zakelijke belastingen (zoo heeft de ge
Dus besluit zwart een offer te provoceeren.
meente Amsterdam reeds de brandverzeke12. ...M—Jl6; 13. Bg5Xe6, f7Xe6; 14.
rtogsbelasttng verhoogd), met alle onrecht Lc4Xe6f, Kg8—h8; 15. d4—d5, Pc6—b4; 16.
vaardige gevolgen voor den huidlgen huis Pf3—e5.
Zwart.
eigenaar en speciaal voor den huiseigenaara
b
c
d
e
f
g
h
hypotheeknemer. Afgezien nog van de vermin
dering der netto-inkomsten, zal de financieele
«
IWI
positie der huizenmaatschappijen, welke ge
meenlijk met veel vreemd kapitaal werken,
WM
aangetast worden.
4m.
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positieve waarde omgeslagen. Men oordeelde
dat het nu wel een kromme toestand was dat
bij verkoop van dit pand waardevermeeringsbelasting zou moeten worden betaald. Inder
daad is dit ook vrij dwaas, maar men bedenke
dat dit allerminst een gevolg is van het erf
pachtstelsel als zoodanig, maar van het feit
dat de canon, zooals in de meeste gevallen,
veel te hoog is. Voor een vermindering der
canons is dan ook alle reden en in eenige ge
vallen wordt daartoe te Amsterdam reeds
overgegaan, maar een pleit tot afschaffing van
het erfpachtstelsel op grond van het in
stellen dezer belasting, kan niet worden volge
houden.
Het huurprijsopdrijvingsbesluit en het huurbeschermingsbesluit, welke besluiten de ver
huurders van huizen aan handen en voeten
binden, zullen wij niet to finesses bespreken.
Slechts wijzen wij erop dat het eerste besluit
de huurprijzen op het peil van 9 Mei 1940
fixeert (ook de verhooging van de onderhouds
kosten tengevolge van de oorlogsomstandig
heden kan, zelfs niet ten deele, op den huurder
worden afgewenteld). Het huurbeschermingsbesluit somt limitatief drie gevallen op waarin
de verhuurder ontruiming van het vertiuurde
kan eischen, nl.:
Ie. in geval van onbehoorlijk gebruik of van
wanbetaling;
2e. wanneer de verhuurder dringend het
goed voor eigen gebruik noodig heeft, (dit ter
nadere beoordeeling van den rechter);
3e. wanneer de verhuurder het goed noodig
heeft om te kunnen voldoen aan een vordering
of verplichting van overheidswege.
De ontruiming kan dus niet zonder meer ge
vorderd worden, wanneer de huur is geëindigd
krachtens de bepalingen van het huurcontract;
de huur blijft dan volgens de contractsbepallngen voortduren. Maar ook wanbetaling
maakt op zich zelf ontruiming nog niet moge
lijk. Deze ontruiming kan nl. niet gevorderd
worden wanneer de wanbetaling, de economi
sche belangen en de maatschappelijke behoef
ten van beide partijen, naar billijkheid to aan
merking genomen, als van geringe beteekenis
kan worden beschouwd.
Hier staat tegenover, dat de hypotheekren
ten eveneens op het peil van 9 Mei 1940 ge
fixeerd zijn.
Onderstaand hebben wij enkele gegevens op
genomen betreffende drie huizenmaatschap
pijen, waarvan de aandeelen geregeld ter
beurze worden verhandeld. Zooals wij boven
reeds opmerkten, kunnen de verhoogingen van
de diverse belastingen en kan ook de stijging
van de onderhoudskosten in het geheel niet op
de huurders worden afgewenteld. Deze verhoo
gingen zullen dus in haar vollen omvang op
de winst- en verliesrekeningen komen te druk
ken. Wij hebben to ons staatje bij de bereke
ning van de netto-inkomsten, alle posten welke
met de oorlogs- of andere bijzondere omstan
digheden verband houden en dus incidenteel
geacht kunnen worden, niet in aanmerking
genomen. De inkomsten van de maatschappij
Stadhouderslaan blijken wel zeer aan den lagen
kant te zijn, het dividend van 4 % kan daar
uit to het geheel niet voldaan worden. De
maatschappij heeft echter toch een bevredigend
resultaat weten te behalen, omdat zij bijzon
dere inkomsten heeft gehad ten bedrage van
ƒ 329.500 (n.1. o.a. ƒ 21.900 winst verkochte
panden, ƒ 2.700 koerswinst kasgeldbelegging,
ƒ 69.200 winst terzake van afgeschreven vor
deringen en ƒ 234.900 winst op deelnemingen),
welke niet meer terugkeeren. Deze bijzondere
inkomsten werden grootendeels tot verster
king van de reserves aangewend, zoodat de
reservepositie, zooals uit het staatje blijkt,
gunstig is. Van een loonende exploitatie van
het huizenbezit zal echter dit jaar wel geen
sprake kunnen zijn.
Bij de cijfers van de Nationale Belegging
Vast Goed dient nog aangeteekend te worden
dat het dividend van 7 % to het afgeloopen
jaar, tengevolge van de bijzondere omstandig-
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IV/fEN moge opmerken dat de eigenaar van
^
onroerende goederen zijn tol moet betalen
voor de huidige financieele moeilijkheden en
dus zakelijke belastingen moet betalen, welke
niet met zijn persoonlijken vermogenstoestand
rekening houden. De houder van obligaties
wordt immers eveneens op deze manier ge
troffen door de couponbelasting en de houder
van aandeelen door de winstbelasting. De
moeilijke positie van de huizenmaatschappij
en komt dan echter to het bijzonder naar voren.
Immers, behalve dat zakelijke belastingen op
hunne eigendommen verhaald worden met alle
gevolgen van dien, moeten zij tevens winst
belasting betalen en worden zjj dus feitelijk
dubbel belast.
Een moeilijke omstandigheid, welke ook
weder in het bijzonder voor huizenmaatschap
pijen geldt, is het feit dat een vérgaande risicoyerdeeling to het huizenbezit, welke vroeger
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Wit.
Er dreigt nu voornamelijk a2—a3 en als
het aangevallen paard speelt: Pg6t, Kh7, Dc2
enz. Op grond hiervan kan geen der beide
paarden op d5 slaan. En op 16. ...De8 volgt:
17. d6, Ld6: (Ld8 dan 18. d7! en wint); 18.
Td6:, Pe4; 19. Lh6:, Pd6: (19. ... gh6: dan
20. De3 en nu 29. ... Kg7; 21. Td7t. Kf6;

(Ingezonden Mededeelmg.)

MEDICINAAL
NORIT CACHETS

tecjfen maag- èn' ^rRvstoornissen. .
3eze c^qhvts n^ken de mond niet zwart

heid, dat het kapitaal in den loop van het jaar
werd bijgestort, niet ƒ 36.050, doch slechts
ƒ 14.000 heeft vereischt. Zooals men weet is in
den loop van dit jaar weder een bedrag van
ƒ 200.000 aan gewone aandeelen uitgegeven.
Uit het staatje blijkt ook dat bij Gem.
Eigendom en bij Nat. Belegging Vast Goed
de marge tusschen netto-inkomsten en het be
drag dat het huidig dividend vereischt, niet
zeer groot is. Bedenkt men hierbij, dat eenerzijds de netto-inkomsten zullen dalen wegens
Onroerende goederen
Vreemde middelen (hypotheken en/of obligatieleeningen)
Percentage vreemde middelen van onroeren
de goederen
Netto-huur (vóór afschrijvingen)
Huidig dividend vereischt:
Statutaire reserves en reserves tegen waar
devermindering
Percentage reserves v. onroerende goederen

W ALLSTREET-BERICHTEN
Kleiner beroep op de kapitaal
markt.
De verwachtingen omtrent het beroep op
de kapitaalmarkt voor de financiering der be
wapening zijn volgens het Amensbureau niet
vervuld.
Aanvankelijk hebben de nieuwe uitgiften
inderdaad een stijging ondergaan, doch daarna
zijn zij gedaald.
Particuliere uitgiften
(in mill. dollars)
Nieuw geld Conv. Totaal
le kwartaal 1940
113
453
566
2e
„
1940
159 ' 378
537
3e
„
1940
182
399
581
4e
„
1940
277
766 1.043
le
„
1941
171
613
784
2e
„
1941
194
418
612
De producenten van oorlogsmateriaal
toonen weinig geneigd te zijn de kapitaals
uitgaven voor eigen rekening en risico te
verrichten, maar geven er de voorkeur aan
het risico met de regeering te deelen. Zij
maken dan ook dankbaar gebruik van de
gelboden gelegenheid staatscredieten op te
nemen, op gunstige voorwaarden.
Het aanbod van fondsen voor Engelsche
rekening is zeker evenmin zonder invloed ge
bleven en daarom hebben de Ver. Staten blijk
baar besloten den verkoop voor Engelsche
rekening te remmen door beleening van ef
fecten. De leening, welke Amerika aan En
geland verstrekt is feitelijk het eerste crediet to geld, dat de Ver. Staten verleenen.
Geringeren aanvoer van rub
ber. Voorraad vrminderd.
De invoer van ruwe rubber is to Juni, gelijk
wij reeds mededeelden, sterk gedaald. In de
toeneming van den aanvoer tevoren kwam
het streven tot uiting naar vorming van voor
raden. Bij het uitbreken van den oorlog in
1939 heeft, naar het Amensbureau opmerkt, de

Gem. Eigendom Stadhouderslaan Nat. Belegging
20.081.915
1.281.685
1.426.081
15.790.517
79%
399.067
5% 200.050

724.170
57%
16.921
4% 29.896

825.685
58%
46.996
7% 36.050*

882.984
216.459
26.352
4%
17%
1-8%
») Vóór recente kapitaalsverhooging.

invoer gemiddeld 35.000 ton per maand bedra
gen. Daarna Is de aanvoer voortdurend ge
stegen tot gemiddeld 83.000 t. in het eerste
kwartaal, waarna evenwel een daling is inge
treden tot 78.000 t. Ondanks de groote aankoopen door de officieele maatschappij, de
Rubber Reserve Co., to Zuid-Oost-Azië zijn de
verschepingen verminderd, als gevolg van het
gebrek aan tonnage.
Het verloop van den invoer in dit jaar blijkt
uit de hieronder vermelde cijfers.
Januari
86.8 April
63.3
Februari
74
Mei
106-2
Maart
87.1 Juni
65.1
De afneming van den invoer vormt een
sterke, tegenstelling met de stijging van het
verbruik. Dit bedroeg voor den oorlog nog ge
middeld p^r maand 47.000 t. Het is verder
snel gestegen tot gemiddeld 71.000 t. to April
en Mei en 85.000 t. in Juni; een record dus.
Nadat het voornemen der regeertog, het ver
bruik te beperken bekend was geworden, heeft
dit aanleiding gegeven tot het plaatsen van
groote orders bij de bandenfabrikanten en dit
verklaart het snelle toenemen van het verbruik
In Juni.
De voorraden konden door de vervoermoeilijkheden niet meer aangroeien. Einde Maart
bedroegen zij 338.000 t., Hepen tot 364.000 t.
in Mei op maar slonken tot 339.000 t. einde
Juni, zoodat de toeneming in Mei plaats maak
te voor een daling en zij tot het peil van Maart
terugvielen.

MAGAZIJN „DE BIJENKORF"
In de cijfers van de balans van Magazijn
„De Bijenkorf", welke wij to het avondblad
van 24 Juli j.1. publiceerden, zijn een paar zet
fouten geslopen. Voor de post debiteuren 1939
stond ƒ 443.316, dit moet zijn ƒ 443.310. Kas
middelen en postgiro 1939 ƒ 712.504 en ban
kiers en schatkistpapier 1939 ƒ 2.659.352
moet respectievelijk zijn ƒ 712.264 en
ƒ 2.659.325. Voorts bedroeg de reserve tot
amortisatie van winstbewijzen uit 1939
ƒ 500.000.

vraagt de motorwereld geschoolde krachten.
Wij leiden U op voor Diesel-, Vliegtuig- en
Autotechniek. Prospectus en inlichtingen
AUTO TECHNISCHE SCHOOL, APELDOORN.

ALS DE OORLOG VOORBIJ IS

Te6Xe8, b3—b2; 43. Le5Xb2, Ta2Xb2; 44.
Te8—a8, Tb2—b5; 45. Ta8—a6, h6—h5; 46.
Kgl—fa2, h5—h4! 47. Kh2—g2, Tb5—f5 en
na nog een zet of dertig werd de partij
remise gegeven.

22. Lf7 resp. 20. ... Pg5, 21. h4, rasp. 20. ...
Dh5; 21. Lf7); 20. Lg7:t, Kg7:; 21. Dg4t,
Probleem no. 2334 van H. Hassebroek,
Kf6 (niet 21. ... Kh7; 22. Dh4t, Kg7; 23.
Amsterdam. Eerste plaatsing.
Dg5f, Kh7; 24. Ld7!); 22. Bd7t, Ke7; 23.
Tel, Kd8 (beter dan 23. ... Pe4; 24. Pf8:,
DcfS:; 25. Lf5! resip. 24. ... Kf8:; 25. Dg8f,
Ke7; 26. Dg7t,Ke6:; 27. Db7: en wit winit);
24. Db4:, De7 (24. ... Dg6 dan 25. Dh4f,
Kc7; 26. Tclf); 25. Ptf8:, Dif8:; 26. Dh4f,
met goede kansen voor wit, want ook de ver
deeling van het materiaal is to zijn voordeel.
Toch is deze variant minder ongunstig
voor zwart dan de tekstvoortzetting.
16. ... Lb7Xd5; 17. Pe5—g6t, Kh8—h7;
18. Pg6Xe7, Tf8—«8 (18. ... De7: dan 19.
Lf5t en die zet dreigde de partij tn ieder
geval te beslissen);
19. TdlXd5
Wel een afwikkeling die het best bij de
voorafgegane combinatie past:
19... Pbd5:, 20. Dc2t, Kh8; 21. Pg6t, Kh7;
22. Pf8ft, Kh8; 23. Dh7f, Ph7:; 24. Pg6 mat!
Even goed, maar prozaïscher, was 19. Pd5:,
Pbd5:; 20. Dd3t, Kh8; 21. Ld5:, Pd5:; 22.
Ld2 enz. (niet 22. Uh«:; gh6:; 23. Dd5 wegens
23... Telt).
19 ... Dd8Xe7; 20. Td5—e5, Kh7—h8 (er
dreigde Lf5f); 21. Te5—e3 (?)
Wit: Ke8, Da5, Tel, Tg6, Ld7, Lh2, Pe2,
Maar dit is allerminst een passende voort
zetting. Goed en sierlijk was 21. Lf4, bijv. Pe6, pionnen a3, a7, c4 (elf stukken).
Zwart: Kd6, Dg3, Tgl, La8, Le5, Pf7, Ph6,
Pc6; 22. Ld5! Pe5:; 23. La8:, Pf3t; 24. U3:,
De2:; 25. Le2:, Te2:; 26. Tbl, Pd5; 27. Ld6 pionnen b6, e7, g7 (tien stukken).
enzoovoorts.
Wit begint en geeft in 2 (twee) zetten mat.
Van nu af onderneemt zwart sublieme red
Probleem no. 2335 van G. A. Groes,
dingspogingen. De loop der partij verklaart
Leeuwarden. Eerste plaatsing.
eenige zetten lang zichzelf.
21. ..., Pb4—c6; 22. Le6—o4, De7—-c7!; 23.
b2—to3, Pc6—e5; 24. h2—h3, Pe5Xc4; 25.
b3Xc4, Ta8—c8 (25... Tec8 dan 26. Lb2,
Dc4:; 27. Lf6:, gf6:; 28. Te8t, Kg7; 29. Te7t,
Kf8; 30. De3 ten voordeele van wit); 26.
Te3Xe8t, Pf6Xe8; 27. Lel—*>2, Dc7Xc4; 28.
De2—e7, Dc4—c7 (gedwongen; er dreigde
behalve Da7: ook Tel benevens De7—f81—
f5t); 29. De7—f8t, Kh8—h7; 30. Df8—f5t,
g7—g6 (anders Tel); 31. Df5—f3, Dc7—e7
(er dreigde nog altijd Tel en na 31... Td8
wint wit door middel van 32. Tel, gevolgd
door Dc3, Pg7, Dg7:t, Dg7:, Lg7:, Kg7:,
Tc7t een pion); 32. Lb2—a3, De7—f6
Vergelijk hiermede 32... De6; 33. Tdl, Tc7
(Pg7 dan 34. Db7); 34. Td8, Tf7 (Td7 dan
35. De3!); 35. Dg3 (Da8 dan Delt en remise
door eeuwig schaak); 35... Pg7; 36. Db8,
g5; 37. Lb2 en wit wint.
33. Tal—el, Df6Xf3; 34. Tel—e7t, Kh7—
g8; 35. g2Xf3, a7—a5; 36. Te7—e6, b6—b5;
37. Te6Xg6t, Kg8—h7; 38. Tg6—a6?
Met 38. Te6 had wit zwarts nu volgende
tegenactie kunnen voorkomen, den pion kun
nen behoudea en de partij alsnog kunnen
winnen. Bijvoorbeeld 38. Te6. Td8 (of 38
Pg7, 39. Ta6 en nu zou wit na 39. ..., b4, 40.
Lib2, Tc2 op g7 kunnen ruilen), 39. Kg2 en
de dreiging Lel kost zwart ten minste nog
een pion.
38
b5—b4; 39. La3—b2, Tc8—c2; 40.
Lb2—e5, Tc2Xa2; 41. Ta6—e6, b4—b3; 42.

verhooging der lasten, terwijl anderzijds ver
hoogde afschrijvingen noodzakelijk zullen zijn
wegens de amortiseerende werking dezer hoo
gere lasten, welke waardeverminderingen in
het leven roepen, dan komt men tot de conclu
sie dat dividehdverlagingen, misschien zelfs
dividendpasseeringen, te verwachten zijn.
Wij wezen er boven reeds op, dat de amor
tiseerende werking der vaste lasten in het
bijzonder nadeelig is voor den eigenaar-hypo
theeknemer, dus ook voor de huizenmaatschap
pijen, welke met veel vreemd geld werken. In
verband hiermede dient te worden gelet op de
positie van Gem. Eigendom, welker vreemde
gelden ca. 80 % van de waarde der onroerende
goederen bedragen (de maatschappij heeft
ƒ
12.240.517
hypotheken
uitstaan
en
ƒ 3.550.000 obligatieleningen), terwijl dit
percentage bij Stadhouderslaan en de Natio
nale Belegging Vast Goed slechts resp, 57 %
en 58 % bedraagt. Gem. Eigendom zal dus
van de gevolgen van de amortisatie het meest
te lijden hebben.
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Wit: Kb2, Da5, Ta4, Te4, Lf3, Pb7, Pd3,
pionnen g5, h4, h2 (tien stukken).
Zwart: Kf5, Tb8, Lg7, Pb5, Pc2, pionnen
a6, c6, e2, e3, e5, e6, g6, h5 (dertien stukken).
Wit begint en geeft in 3 (drie) zetten mat.
Inzendingen per briefkaart, op of voor den
tweeden Woensdag na het verschijnen der
rubriek p.a. Sportredactie Handelsblad.
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Hieronder volgen noteericgen van een aantal
fondsen, waarvan de koersen in de boven.
staande lijst niet zijn vermeld.
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Southern Pacific •••sssssese»
Southern Railway .........
Standard Brands ............
Tennessee ••••••seeeseee»»eeeee«
ridewater
United Fruit

•

44
23%
14
32%
52%
6%
5
38%
17%

23%
14
32%
52
38»*
17%

%

%

4%
71
25%
29%
12%
8%
7%
18%

5%
71%
25%
29%
12%
8%
8%
17%
200
14%
7%
11%
58%
10>Ji
13
15%
5%
9
10%

—

14%
7%
11%
58%
10%
13%
. tS'k
5%
9
10%
69%

—

24 JuM
61 % Bert Stftdt BJlsktr. 25 Juli
Werk 1931
9b
5 % Deutsuh Rentenbank
8<feb
Kred. Anst 1900
9b
8 % Rh. Westl EL W. M
Oplossingen.
Option 1958
9V|b
9!*b
61 % Ver. Stahl serie A
No. 2330 (Strumphler, Kcl, Dal, L/b5, PgS, 82, c2,
ohne Opt 1961
301
e3, f4, g3, g4 — Kd6, L,h2, Pd& b4, c5, d6, f5, g€). 6 % Stadt Wien 1952
4b 81
4b 81
1. Dal—h8, zetdwang.
0 % AE.G. 1D52
Lh2 0—0, 2. Dh8—hl mat
4 % Norddeutscher Lloyd
PidS—e6 (f7), 2. Dh8—a8 mat.
1947
Pd8—cfi (ib7), 2. DhS—gS mat
61 % Siemens 1951
43b
43b
enz.
6
% Prulsa. Staatsleenlng
Dubbele hinderlaag van de koningin1, die iederen
12b
12b
1952
hoek van het bord1 eenmaal met haar aanwezig Braz. Tractlon
5%
5%
heid vereert.
9%
9
Celotex
No. 2331 (Schade van Westrum, Kb8, TaS, Lc4, Curtiss Wright
9%
9
Pe7. Pf7, h6 — Kh7, Tgi Lh2, Lh3, aA bi, c7, f4, Uouglas Alrcraft ...........
73%
73
f5, g5, h4):
2%
2%
Electr. Bonds
1. Lc4—d3, dreigt, 2. Ldi3Xf5 mat.
22%
23
Nat Distllters fsssseeeseeeest
Tg4^-«3, 2. Kb6Xc7 )
b'/8
8%
4 % Oawes ••••••••••*•••••••••'
Tg4—g2, 2. Kb8—b7
3. Ta8—hSmat. 31 % Young
6%
6%
Tg4—gl, 2. KbS—a7 )
32
31%
Cerro de Pasco •••••••••SMMI
116
Een interferentie en twee obstructies door den Wright Aero
116
27%
toren. De aantrekkel-ifkhkeid van S. v. W.'« pro National City Bank
27
bleem bestaat in de soberheid en bevalligheid der Kansas
City
Southern
4%
constructie en de onmiskenbaarheid eer thema's.
Railway gew
4%
In de vorige rubriek moest in plaats van E. J. Kansas
City
SouUern
Railway pret
19%
Feenstra staan: S. G. Feenstra. E. J. Feenetra
19%
e
Wabash Rr. (pref.)
werd genoteerd voor 5 punten.
%
/l6
6 8(8
Oplossingen van 2330 en/of '3il: O. A. van Arkei Wllson Sc Co.
6%
Haarlem (4), S. Barend®, Aerdenhout (4), J.
(Is reeds in een gedeelte van onze vorige
Blaauboer, Amersfoo.-t (3), P. van Braam van
Vloten, 's-Gravenhage (1), A. van Buuren, Haarlem editie geplaatst.)
(4), G. A. Croes, Leeuwarden (4), J. P. van Dooren, 's-Gravenhaige (4), jfar. A. Druyvesteyn, Egmond aan Zee (4), W. A. Hesta, 's-Gravenhage
(4), J. Hillebranid. Haarlem (4), J. Hopman Jr„
WISSELKOERSEN TE NEW YORK
Aalten (1), C L. E. Kaufmann Jr., Hilversum (1),
H. Kwantes, Haarlem (3), M. Lenstra, Ooevorden
25 JuU 24 Juli 23 Juli
(4), J. Lucas, Lisse (1), P. J. E. van Oeffei, Haar
lem (1), W. Roosjen, Ede (4), K. Siegerist, Sant loonden
4.04
4.04
4.03%
poort (4). mr. M. Stokvis, Hilversum (4), S. Tulp, Berlijn
Amersfoort (4). J. H. de Vriend, Zaandam (4), Madrid
9.25
9.25
9.25
mr. J. N. van Woerkom, Rotterdam (4), P. Zwart, Parijs
2.34
2.34
2.34
Emkhuizen (4), mr. M. Bamberger (4), J. F. Blom Rome ....
(4), J. de Boer (3), dr. J. S. H. Boersma (4), A. Zwitserland
23.50*
23.45b 23.40*
Brugman (2), A. Brünell (4), W. de Bruyne (4), Idem vrij ..,
——
—•
'
Th. Claasen (4), C. H. Dickhout (4), M. van Duren Stockholm
—
23.85b
23.83
(3), S. G. Feenstra (4), J. P van Franeker (3), Montreal-Londeo ...
4.57
4.568/4
4.56 %
C. Goldschmeding (4), R. Kahn (3), W. Mendelsohn Montreal
88.37% 88.37% 88.37%
(4), C. Muys (4), J. Nielsen (4), P. C. Pitters (1), B. Aires (lmp.koers)
29.78
29
-78
29.78
A. Poot (4), A. van der Schaaf (3), J. T. Simid idem (Market ratel
23.86
23.86
23 86
(4), W. Sturms (4), drs. C. Swart (4), J. E. C. Rlo de Janelro ......
5.05
5.05
5.05
Tiklkemeyer (1), A. de Vries (4), C. M. de Vries Japan
23.57/62 23.57/62 23.57/62
Jzn. (4), P. J. Wolter (4), allen Amsterdam.
fajanghal ...............
5.47
5.47
5.44
Daar twee maanden geleden geen prijs is toe Boedapest
19.85
19.85
19.85
gekend waren er voor de afgeloopen periode twee
Lissabon .........
4.02
4.02
4.02
prijzen beschikbaar. De gelukkigen z(jn C. Gold Helsingfors
2.—
2. —
2.—
schmeding met 47 puntei en A. Brünell met 46
punten.
Souvenir voor componisten. Er is be
sloten de vruchtbaarste vervaardigers van „eerste
plaatsingen" eveneens met een prijsje te beloonen.
Eerste bekroonde Is L. C. Scnade van Westrum
met 22 (!) eerste plaatsingen. Hulde!

Correspondentie.
P. v. B. v. V. te 's-Gravenhage. — Voor tweezettan is de sleutelizet voldoende, meerzetten worden
per (hoofd-)variant gehonoreerd.
C. L. E. K. Jr te H. — No. 23(27 — een probleem
uit de vorige eeuw of daaromtrent! — mag niet
met
denzelfden maatstaf worden gemeten als
hedendaagsche producten.
Men spreekt van nevenoplossing wanneer een
probleem meer dan een sleutelsset heeft; van
d u a I s wanneer wit op den tweeden zet of
een der . volgende zetten over meer dan een
mogelijkheid " beschikt die aai het doel beant
woordt Duals in ondergeschikte varianten kun
nen desnoods door de vingers worden gezien,
duals in themavarianten of in varianten die den
hoofdinhoud van het probleem bevatten, zijn
ernstige tekortkomingen.
L. v. Z. te S. — Iedereen kan op elk gewenscht
oogenblik aan den ladderwedstrijd deelnemen.
Eens per twee maanden wordt er een boekprijs
toegekend. De prijswinnaar kan dan weer onder
aan de ladder beginnen, de anderen behouden
hun punten.

Calleeld

1 Prima handelswissels Ml 4 %

*) Handelswissels.

FEDERALE RESERVEBANKEN
New York (In * 1000)
Totale goud-reserves
Gedisc. wissels
Wiss. gekocht o/d vrije markt
Amerik. Staatsfondsen
Totaal wissels en fondsen ...
Deposits „Membercanks"
Totale reserve in proc. van
deposits ln biljetten ln oml.
Alle Fed. Bes. Bank (in f 1000)
Goud reserves
Gedisc. wissels
Wiss. gekocht o/d vrije markt
Amerik. Staatsfondsen
Totaal wissels en fondsen ...
Goud ln het buitenland
Totale activa
Biljetten ln oroloop
Deposits „Memberbank»" ......
Totaal deposits
Gest. kapitaal en surplus ...
Totale reserve ln proc. van
depoalta en biljetten in oml.
* niet bekend.

25 Juni 17 Juni
20.600 000 20.590.000
—*
—*
—*
—*
—*

—*
_*
—*
—*
—v
—*

22.660.000 22.660.000
»
*

*
*

2.180.000 2.180.00"
2.200.000 2.200.000
_*

23.860.000
6.770.000
13.120.000
15.830.000
—*

—*

24.040.000
6.780.000
13.220.00"
15.860.000
—*

TWEEDE BLAD
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'AVONDBLAD — ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 26 JULI 1941

apvertentiën
Verloofd:

COBY VAN DEN WORM

en
M. BOS8CHIETER.
prins Hendriklaan 19, Oegatg-eest.
BtlderdUklaan 41, Baam.
Ontvangdag;: Zaterdag 2 Augus
tus a.s. van 3-4.30 uür Prins Hen
driken 19.
Verloofd:
JEANNE ESSER
en
M. J. BEROER,
Econ. Drs.
Venray, Grootestraat 29.
Pen Haag, Hugo de Grootstr. 17.
3 Aug. 1941.
Getrouwd:

S. J. C. DUNLOP,
Arts

en
A. H. REINDERSMA.
Den Haag, 26 Juli 1941.

De Heer en Mevrouw
DUNLOP—REINDERSMA
zeggen, mede namens wederzijdsche ouders, hartelijk dank voor
de vele bewezen van belangstel
ling bt) hun huwelijk ondervonden.
Toekomstig adres:
Hugo de Grootstraat 24 A, Lelden.
Getrouwd:
D. E. NANNINGA,
Arts
en
JEANNE A. TH.- & TH
v. d. HOOP v. SLOCHTEREN.
Slochteren, 24 Juli 1941.
Toekomstig adres: Sauwerd.
Getrouwd:
BOB J. A. NIEUWENHUYS
MARGUERITE E. A. M.
Gravin LE GRELLE.
De Heer en Mevrouw
NIEUWENHUYS—LE GRELLE
'eggen, mede namens wederzfldsche familie, dank voor de vele
bewezen van belangstelling hun
bvj hun huwelijk bewezen.
Hees bij Nijmegen, 26 Juli 1941.
Getrouwd:
HENRI L. VAN DEN BOSCH
Accountant (N.I.V.A.)
en
ANS G. VAN DOÜWE,
Arts.
De Heer en Mevrouw
VAN DEN BOSCHVAN DOUWE
zeggen, mede namens de wederztjdsche familie, hartelijk dank
voor de vele biyken van belang
stelling, b)j hun huwelijk onder
vonden.
Utrecht, 26 JuM 1941.
Getrouwd:
Ing. G. T. GROOTERS, 1. 1.,
LIDA J. SINDRAM.
Hoorn, 24 Juli '41.
Westersingel 3,
Jonkheer en Mevrouw
VAN BBYMA—QUARLES
VAN UFFORD
geven kennis van de geboorte van
hun Z O O N
JOAN.
Leeuwarden, 24 Juli 1941.
Joh. Willem Frisostraat 12.

Heden is van ons heenge
gaan ome lieve Moeder, Be
huwd- en Grootmoeder,

LEONORA H. HEKKEMA—
LA LAU.

Bronxville (New-York),
45 Cedar Lane,
A. J. ROOSEBOOM—
HEKKEMA.
Ir. A. ROOSEBOOM.
Delft, Nieuwe Plantage 23
Ir. P. H. HEKKEMA. '
H. J. HEKKEMA—
VAN LYNDEN
en kleinkinderen.
's-Gravenhage, 24 Juli 1941.
v. d. Eyndestraat 8.
Geen bezoék.
De crematie zal plaats
hebben Maandag a,s. 16.15 ln
het crematorium te Velsen
na aankomst van trein 15 46
halte
Drlehuls-Westerveld.
Vertrek van de rouwkamer
Hooikade 46 te ongeveer 14
uur. Bezoekuren der rouw
kamer van 9-18 uur.
Volstrekt eenige kennisgeving

Heden overleed, tot onze
groote droefheid, onze lieve
M jeder, Behuwd- en Groot
moeder,

LUPJE VAN DER LINDE,
Weduwe van Hendrik de Boer,
in den ouderdom van 57 jaren.
H. VAN DAM—DE BOER.
Dr. C. VAN DAM
en Kinderen.
Zaandam, 26 Juli 1941.
Westzijde 88.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag a.s.,
te half twee, op de begraaf
plaats „Zorgvlied" (Amsteld(jk) Amsterdam.

VACANTIE „PALTHE"
Onze fabrieken en winkels zullen van
4-9 AUGUSTUS GESLOTEN ZIJN

l i

1**1
R . K . D a m e , 3 4 J . , a c f c d . gev., slank, Jeugdig voork.,
lnr611JK* opgewekt en getond, uit eerste bem. fam., w. k. m.
R.K. Heer tot 45 J. met goede pos., weduwnaar met k. geen be*waar. Abso
lute gehelmh. veri. Br. liefst met foto, die worden teruggeï. No. 32228, Hbl.

VOOR DE AFDEELING

Tapijten — Bedden — Meubelen
VRAGEN WIJ EEN

bekwamen Afdeelingschef
Alleen z(|, die volkomen bekend ztyn met het vak, zelfstandig: inkoopen en leiding kunnen geven aan verkoop- en belianferljpersoneel,
worden verzocht schriftelijk te solllclteeren.

J. C. RAMING - BREDA.
BELANGRIJKE MACHINEFABRIEK

gelegen ln het Westen des lands, zoekt
voor hare werkplaatsen een e r v a r e n

BEDRIJFSINGENIEUR
die de leiding van het geheele bedrijf op zich kan nemen. Verelschten:
Dipl. Delft of hetgeen daarmede gelijk te stellen is. Ervaring als con
structeur en bedrijfsleider, alsmede kennis van moderne calculaties en
werkmethoden is noodzakelijk. Sollicitaties onder No. 32192, Adm. Handbl.

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK

DIEUWKE AMENT,

Grote Industriële Onderneming

deelt mede dat bijeen harer relaties,

in den ouderdom van 66 jaar.
's-Gravenhage,
Dr. H. VAN GULIK.
Utrecht,
Mr. T, L. PLUGGE—
VAN GULIK.
Mr. J. J. PLUGGE.
Amsterdam,
A. M. CALJÈ—
VAN GULIK.
Mr. C. J. F. CALJfl
en Kleinkinderen.
's-Gravenhage, 25 Juli 1941.
Lu beekstraat 19.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Dinsdag 29
Juli a.s., op de Begraafplaats
Nieuw Eykenduynen, des namidags 8 uur. Vertrek van
Lubeckstraat 19 te 2 uur.

DANIËL VAN DER SANDE,

in den ouderdom van 77 jaar.
Namens binnenlandsche en
buitenlandsche familieleden:
Fl. J. VAN OLDENBORGH.

plaats is voor een

INKOPER,

tevens magazijnbeheerder
Leeftijd tussen 25 en 40 jaar. Vereist: grondige ervaring
als Inkoper van alle voorkomende fabrieksbenodigdheden.
Sollicitaties van personen binnen het bedrijf worden eerst
na overleg met den candidaat aan de Directie doorgegeven.
Brieven met uitvoerige Inlichtingen (eigenhandig geschre
ven en vergezeld van 2 nieuwe scherpe foto'» van voren
en opzij) aan Wlttevrouwenkade 6, Utrecht, vóór
8 Augustus a.s., met vermelding op het couvert no. 76 H.

v^lyv.he^rt

GROOTE INSTELLING VRAAGT

DESKUNDIGE VOOR ONROERENDE GOEDEREN
Vereischt:

grondige

bekendheid

met

de

verhoudingen

van

het

WEGENS VACANTIE BEATRIX

Nederlandsche Ingenieurs,

Haverschmidt & Klaje

CONFECTIEFABRIEK

km

THEATER

Klucht-Operette

CENTRAAL THEATER Tel. 31814

CENTRAAL TOONEEL N.V.
Dlr. CEES LASfcUR
Vanal hedenavond t/m Donderdag 31 Juli, aanvang 7.45 u.
Zondagmiddaq kwart over twee

7 laatste

HUWELIJK

MACHINEFABRIEK

opvoeringen

te

Amsterdam,

tevens

Uolksvoorstellingen
van 1 / ONHARD HUIZINGA'S

„HET KLOPT"

EEN ASSISTENT

Dr. H. A. E. van Dishoeck

MATINEE J!^

IEDEREN ZONDAG

MEUBELFABRIEK

H. Lettinga

jeNmyroders

Sssrtsjj.jsfA'iMi

onroerend bezit, ln het bijzonder wat betreft taxaties en exploitatie
De Heer en Mevrouw
mogelijkheden. Gewenscht: kennis van het aanbestedlngswezen in
KANTERS—VAN LIEROP
het algemeen of van bijzondere onderdeelen. Slechts btj uitstek
deskundige krachten gelieven te solliciteeren. Br. No. 32264, Hbld.
geven met groote vreugde kennis
Voor de vele blijken van deel
v a n d e g e b o o r t e v a n h u n Z O O N neming bij het overlijden van
onzen Neef,
JAN ANTOINE ONSLOW.
C. P. v. BEUSEKOM,
Utrecht, 25 Juli 1941.
betuigen
wij onzen hartelijken
Wilhelminapark 50.
dank.
TE KOOP GEVRAAGD tot ƒ 15000— (geen tusschenpersonen).
Fam. VAN BEUSEKOM.
Brieven onder No. 32300 aan de Administratie Algemeen Handelsblad.
Soestdyk.
Heden overleed, tot onze
groote droefheid, onze lieve
Voor de vele bewijzen van deel
Man, Vader, Behuwd- en
is onze zaak
neming, ontvangen na het over
Plantage Middenl. 4 Tel. 52117
Grootvader, de Heer
DUITSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK
lijden van mjjn zeer geliefden
van
4
t/m
6 Augustus
Dir. A. JOH. SELLMEIJER
IN
DE OMGEVING
VAN BERLIJN ZOEKT
DIRK LAMMERSE,
Echtgenoot,
gesloten.
in den ouderdom van 73 jaar.
Heden 7.45 u. Premièie
EDUARD PIETER GIEBEN,
N.V. Chem. Wasscherij - Ververij
Rotterdam,
betuig lk mgn harteHJken dank.
Mach. Tapijtreiniging
R. J. LAMMERSE—
Wed. M. F. GIEBEN—
M.T.S.'ERS met eenige ervaring,
VAN RINGELESTEIN.
v. d. WOUDE.
in drie bedt iiven
Moeara Laboeh, Sumatra,
Amsterdam, Juli 1941.
Gereedschap Teekenaars en Constructeurs.
Surinameplein 20.
A. M. A. LAMMERSE.
Persoonlek melden bij Gew. A>rb. Bureau, Teseelschadestraat 9,
Rotterdam,
Franz Engel, Dora Paulsen,
Maandag 2.30—5.30 uur.
Fritz Steiner, Lisl Frank,
M. R. LAMMERSE.
ctto Aurich, Ot(o Duror,
P. LAMMERSE—BROUWER
ADVERTENTIËN
Mizzi 1 akner. Mar» Sim.
Hilversum,
A. M. C. FABER—
Muzikale Leiding
LAMMERSE.
Willy Rosen en Erlch Ziegler
TE KOOP GEVRAAGD.
Soerabaja,
Zond,2.30 u Matinee; av 7,45 u
Tandheelkundige Geen tusschenpersonen. Brieven onder No. 32304, Admin. Handelsblad.
F. L. FABER.
Rotterdam,
Nationale volks Bank
afwezig tot 12 Augustus.
GROOTE VERFFABRIEK in NOORD-HOLLAND ZOEKT voor haar
M. C. LAMMERSE.
CELDSCHIETBANK
Spoedgevallen
tel.
23056
en kleinkinderen.
technologisch laboratorium (afd. celluloselakken)
en 83333.
Ambtenaren en vast partic. perso
Rotterdam, 26 Juli 1941.
H I L V E R S U M
neel tot maandink. ZONDER BORG. TE KOOP voor belegging HEEREN
Jericholaan 41 b.
Afwezig tot 11 Augustus:
Wettelijk tarief. Vlug en discreet. HUIS aan Verkeersweg ƒ 10.000.—.
;
Geen bloemen.
Inl. en afwikkeling mondeling of Bew. door 2 fam. Huuropbr. ƒ 660.—
met middelbare schoolopleiding om in het vak te worden opgeleid. Leef
schriftelijk.
Geen bezoek.
p. j. Groote tuin met afz. uitgang.
tijd 18 tot 20 jaar. Alleen zij, die over een helder verstand en grooté
Amsterdam, C., Sarphatistraat 36,
Oor-, neus- ën keelarts werkkracht beschikken, gelieven te solliciteeren onder No. 32272, Hbld.
Inl. b. d. Makelaars A. R. Buwalda
De crematie zal plaats
Rotterdam C., Maurits'weg 45,
& Co., Alb. Perkstraat 6.
hebben Dinsdag 29 Juli a.s. te
's-Gravenhage,
Riviervischmarkt
4.
AFWEZIG:
Velsen na aankomst van trein
14.46, halte Driehuis-Westerveld.
UB. ISR. DAME, goede verschoning, midden 40 jaar, zaken
Tandarts
vrouw met eigen bedrijf, niet in de gelegenheid op heden in
Frans van Mierisstraat 42
gezelschap te verkeeren, zoekt kennismaking met SERIEIJS
van 28 Juli—18 Augustus.
HEER, met behoorlijke positie. Discretie verzekerd. Brieven
Tot onze groote droefheid
TE KOOP GEVRAAGD.
onder No. 2576, Adv. Bureau LOUIS BENJAMIN, Bergweg
overleed heden onze lieve
353a, Rotterdam.
Geen tusschenpersonen. Brieven onder No. 32302 a. d. Adm. Handelsblad.
Zoon, Broer en Neef,
Keel-, neus-, oorarts
VOOB EENVOUDIGE WERKZAAMHEDEN TIJDELIJK

N. B. Dirkse

""""""

VRIJDAG I

GEGROEPEERDE AANKONDIGINGEN

Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, zacht en
kalm, onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwdmoeder en
Grootmoeder,

Heden overleed tot onze
droefheid onze beste Zwager,

R E M l t R t

N.V. Palthe

AD"RJAAN
EN OLIVIER^
Regie. CEES LASEUft

r

PRIJZEN: 48 ets. - 69 ets. - 93 ets. alles inbegr.

HH Plaatsbespreking iederen dag vanaf 10 uura/dcassa MBH

iLEIDSCHEPLEIN-TMEATER - TEL 35909 n
lederen avond 8 uur

—

Zondag 2.15 uur

„DE ZOMER IN 'T HOOFD"
|

J. Lubbers,

ALBERT BERNARD
VAN HESSEN,

in den leeftjjd van 31 jaar.
Groningen, 25 Juli 1941.
Uit aller naam:
Wed. N. VAN HESSENDE BEER.
HANS.
Hierbtl vervul ik den treurigen plicht te berichten, dat
mijn beste Vriend en Com
pagnon, de Heer
A.

B.

VAN HESSEN,

Mede-Oprichter der Cartonnagefabriek „Heskon",
in den leeftijd van 31 jaar,
is overleden.
I. KON.
Amsterdam, 25 Juli 1941.

afwezig tot 11 Augustus.

Tandarts Veldkamp
WILLEMSPARKWEG 84

afwezig tot 18 Augustus.
Spoedgevallen: Telef. 24723
van 2 tot 3 uur.

P. de Wever

Tandheelkundige

ZUIDVRUCHTEN, CONSERVEN, AKKERBOUW, GROENTEN
EN FRUIT, VEEHOUDERIJ EN VLEESCH, VI8CH, PLUIMVEE
EN

WILD,

VETTEN EN OLIËN, SIERTEELTPRODUCTEN,
KOFFIE, THEE, SPECERIJEN ENZ.

Grondige kennis van alle stadia van bewerking van en handel ln
bovengenoemde producten Is vereischt. Wetenschappelijke opleiding
strekt tot aanbeveling. Uitvoerige brieven onder No. 32256, Hbld.

J. P O I E S Z

Brieven onder No. 32240, Administratie Handelsblad.

Celebesstraat 50.

BELASTINGCONSULENT.
Lid Ned. Col. v, Bel.
Leldschekade M I — AmsterdamTelefoon 30819.
Spreekuur 'B avonds 7.30—9.30
of volgens afspraak.

H.H, ASSURADEUREN

H.H. MAKELAARS

JONGEMAN, R.K., Gehuwd, uit beschaafd milieu, met gezonde
ontwikkeling, ruim 12 jaar werkzaam op flink assurantiekantoor
met relaties door het geheele land, waarvan ongeveer 5 jaar als
chef de bureau,'wenst van positie te veranderen

ZOEKT VERBETERING.

V

itf379Ö6

BEGRAFENISSEN
NAAR VERKIEZING HET RIJTUIGEN OF AUTOi,

K A N T O O R B E D I E N D E (Vr.)
gevraagd; sollicitaties met uitv. inl. onder opgaaf van schoolopleiding
onder No. 32340 aan de Administratie Algemeen Handelsblad.

TE HUUR GEVRAAGD

Dagelijks

2 uur en 7.30 uur

op gunstigen stand in Amsterdam of omgeving

Variété Revue f

MODERNE FABRIEKSRUIMTE
pl.m. 1200 M!., zoo mogelijk gelijkvloers.

AANGEBODEN: groote partij luxe parfum, poeder,
crème, gezichtslait en nagellak.

A. B. VAN HESSEN.

Het personeel der
Cartonnagefabrlek
„Heskon".

op het gebied van:

afwezig tot 11 Augustus.

Tot ons groot leedwezen
overleed heden onze hoogge
achte Patroon, de Heer
zyn nagedachtenis zal door
ons steeds in hooge eer wor
den gehouden.

Specialisten gevraagd

Inl. Doktersdienst 28776.

Eventueel kómt ook in aanmerking positie bij Levensverz. Mij.
of associatie met bestaand assurantiebedrtjf, waarbij alleen werk
kracht kan wordei, ingebracht.
Brieven met opgave van salarisgrenzen etc., eventueel pensioen
regeling onder No 32224 aan de Administratie van het Handelsbl.

\

Brieven met uitvoerige Inlichtingen onder No. 31963, Admin. Hbld.

P n c n c

B E D H I , F S A D > ' I E S B l , R E A U a a n
hen, die met klein of groot kapitaal
a) een bedrijf of zaak willen overnemen;
b) eioh wenschen te interesseren bü zaak of handelsobject;
c) ïelfstandige positie toeken.
Geïnteresseerden gelleven onder opgaaf van beroep en beschikbaar be
drag te schreven onder No. 32270, Adm. Handelsblad.
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g e e f t

CARRÉ *

CARRÉ

TE KOOP GEVRAAGD

Humor
Gratie en
Veel Tempo
#

SACCHARINE

|FAMILIE VACA*T<E PRCGRoMMA

POEDER EN KRISTALLEN.
Prompte levering.

Brieven No. 1271, Alg. Adv. Bui, A de la Mar Azn., Maurltsweg 60,
Rotterdam.

(Vervolg Gegroepeerde Aankondigingen Blz. 11).

Prijzen

weekmatinée
15 ct. tot 75 ct.
avond en Zondag mal. 25 ei. tot 1.75

lederen middag matinée

bel'

inb.

ALGEE™ÉJJBLAD

WAAR DE STRIJD

WOEDT-:- ONS ZINDELIJK

VEE EZ~

van Zaterdag 26 Juli

Het Zaterdagsche bad

VOOR DE DUITSCHE VECHTWAGENS aan het Oostelijk front bestaan geen hindernissen. Zelfs vernielde bruggen kunnen deze rijdende forten
niet tot terugkeer dwingen, daar de pioniers in uiterst korten tijd hulpbruggen slaan. Boven rechts: Waar de Duitsche vliegers ook komen, overal zien
zij de eigen colonnes in onafzienbare rijen oprukken. — Onder: De kazematten van de Stalinlinie hebben de mannen van de Waffen-S.S. niet tot
staan kunnen brengen. Hier ziet men nog een moment uit den aanval op deze verdedigingslinie.

de
thans
IN
DIERENTUIN
DEN
HAAGSCHEN
IN
DEN HAAGSCHEN
DIERENTUIN bloeit
bloeit thans
lotus (Nelumbium speciosum). De prachtige rose bloem
is zeker een gang naar de kassen waard.

te
VAN
DE
het
H.C.C.-terrein
FLAMINGO'S.
Op
's-Gravenhage
JEUGDTOERNOOI
JEUGDTOERNOOI
VAN DE
FLAMINGO'S. — Op
het
H.C.C.-terrein
te
is gisteren het cricket-toernooi der Flamingo's begonnen, dat heden is voortgezet. Hier is
H.C.C. aan bat in den strijd tegen Haarlem.
—

(Schim mei penninghï

(Schimnielpenningh)

(Orbis-Holland, Weltbild, Ass. Press)
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WODAN VERF. RA/

JACOB MARTENS

INSTITUUT „WULLINGS"

1- MISTE

VOORSCHOTEN

INTERNAAT MET H.B.S. 5. j.c.
EN

e

e

Voorbereidende klasse (5 en 6 kl. L.0.)

ANNO 1865

OPENT REKENINGEN - COURANT
en NEEMT GELDEN a DEPOSITO

Ia 1941 slaagden 41 van de 46 Eindexamen-candidaten,
n.1. 15 v.d. 15 voor Afd A en 26 v.d. 31 voor Afd. B.
/

EIGEN SCHOOL-EINDEXAMEN
KLEINE KLASSEN
REGERINGSTOEZICHT

Directeur: Jhr. G. M. E. VAN SUCHTELEN
Telefoon: Voorschoten No. 1.

HET WERK KAN DOORGAAN!
Al kunt U geen olieverven krijgen, het werk kan ge
woon doorgaan. Binnen en buiten muren, oude of
nieuwe kunt U schilderen met de olievrije producten.
Vraagt inlichtingen aan Uw schilder

WODAN- EN RAMSES MUURVERVEN

3ACOB MARTENS
AMSTERDAM

AMSTERDAMSCHE BANK N.V.
AMSTERDAM

Het Bijkantoor SARPHATISTRAAT 47-55 wordt met ingang van

28 JULI a.s. verplaatst naar de overzijde:

SARPHATISTRAAT 44-46
D e S A F E - I N R I C H T I N G blijft tot nader bericht gevestigd:

SARPHATISTRAAT 47-55.
Het telefoonnummer blijft 53100

PROVINCIALE PUBLICATIE
van het Departement van Landbouw en Visscherij.
REGISTRATIE EN MONSTERING VAN PAARDEN.
De Voedselcommissaris voor Noordholland maakt het volgende bekend:
Op last van den Bevelhebber der Duitsche Weermacht in Nederland
zal binnenkort worden overgegaan tot registratie van alle paarden, uitge
zonderd veulens beneden 1 jaar. Deze registratie zal worden gevolgd door
een monstering door de Duitsche Weermacht.
Ten einde de stagnatie in de bedrijven zoo gering mogelijk te doen
zyn, wordt de registratie gehouden op den dag der monstering. Eigenaren
van paarden, welke deze voor korteren of langeren tijd hebben uitgeleend
buiten het district waartoe zij behooren, kunnen op verzoek in een ander
rayon laten registreeren en monsteren. Ook voor paarden, die langs den
weg zyn, en dagelijks groote afstanden moeten afleggen, kan een dergeiyk
verzoek worden gedaan. Aanvragen daartoe moeten ten spoedigste wor
den ingediend bij den Plaatselijken Bureauhouder van het district waar
onder men ressorteert, met opgave van de redenen.

OFFICIEELE PUBLICATIE van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 26/7.
DISTRIBUTIE VAN VASTE BRANDSTOFFEN.
De secretaris-generaal van het Departement van Handel, Nyverheid
en Scheepvaart maakt bekend, dat de geldigheidsduur van de toewijzin
gen voor vaste brandstoffen, welke door de distributiediensten op of na
Maandag 28 Juli a.s. worden uitgereikt, vier maanden zal bedragen in
plaats van één maand.
De geldigheidsduur van de toewijzingen voor vaste brandstoffen,
welke de distributiediensten hebben uitgereikt gedurende he^ tydvak van
1 Juni tot en met 26 Juli 1941 en welke dus geldig waren verklaard tot
een datum, gelegen tusschen 30 Juni en 27 Augustus 1941, wordt met
drie maanden verlengd, derhalve tot den datum, welke drie maanden na
den op de toewijzingen vermelden laatsten datum van geldigheid is gelegen.

OFFSET DRUK

Het dividend over het boekjaar
Het 45e dividend over 1940/41 uit
te keeren op de aand in de N.V. 1940 is van af heden betaalbaar ge
SOCIËTEIT", steld ten kantore der Vennootschap.
volgens tarieven Amsterdamsche „WITTENBURGER
N.V. Fabriek voor Wagenbouw,
Makelaarsvereeniging door Makelaar is vastgesteld op ƒ 20.— per aand.,
betaalbaar Bijkantoor Amsterdam
IJzerconstructie en Brandweersche Bank, v. Baerlestraat 60.
materieel v/h J. Geesink & Zn.,
Weesp.
DB DIRECTIE.
T. Woustraat 31 - Tel. 26150
De Directeur,
(na 7 uur Telefoon 20985)
M. GEESINK.
Ter voldoening aan art. 22 der
Statuten
worden
aandeelh.
der
N.V.
Krachtens besluit van de Algemeene Vergadering van Aandeel Electr. MU. v. h. ALBERTS &
KLUFT, ten 2e male opgeroepen
houders der
voor de Alg. Verg. v. Aandeelh. te
houden op Zaterdag 2 Aug. 1941, te
gevestigd te Leidschendam.
15 uur, ten kantore der Vennoot
schap. Tot bijwoning dezer verga (Fabriek en Kantoor te Voorburg),
dering moeten aandeelen 3 dagen
voor de vergadering ten kantore der
GEWONE JAARLIJKSCHE
Vennootschap gedeponeerd worden.
te KROMMENIE,
ALGEMEENE VERGADERING
DE DIRECTIE.
VAN AANDEELHOUDERS
gehouden op 25 Juli 1941, werd het
op Maandag 11 Aug. a.s. te Rotter
DIVIDEND over het jaar 1940 vast
dam, Beursgebouw, Coolsingel 58,
gesteld op 6,4 %, uitmakende ƒ 32.des voormiddags 11.30 uur.
per aandeel, groot ƒ 500.—, hetwelk
De Agenda, benevens de Balans
betaalbaar wordt gesteld onder af
en Verlies- en Winstrekening met
trek van 15 % dividendbelasting
Toelichting bedoeld in Art. 42 W. v.
ad ƒ 4.80.
K., liggen van af heden ten kan
Op dividendbewijs No. 27 zal al
tore der Vennootschap te Voorburg,
dus worden betaald ƒ 27.20 ten kan
zoomede
bi) de Heeren Kerkhoven
gevestigd te ARNHEM.
tore der Vennootschap, zulks met
& Co., Heerengracht 115 te Amster
ingang van 26 Juli 194L
dam, ter visie voor Aandeelhouders.
DE DIRECTIE.
Aandeelen kunnen, conform Art
14 der Statuten, tot incl. 4 Aug. a.s.
Krommenie, 25 Juli 1941.
worden gedeponeerd ten kantore
der Vennootschap te Voorburg, zoo
van AANDEELHOUDERS,
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
mede bij de Heeren Kerkhoven &
ingevolge Art. 20 der Statuten, op Co., Heerengracht 115, Amsterdam.
5 Augustus 1941, des namiddags te
De Raad van Commissarissen.
3 uur, ten kantore van de Ned. Org.
voor de Intern. Kamer van Koop
Leidschendam, 26 Juli 1941.
handel, Parkstraat 93 te 's-Graven
hage.
De punten van behandeling liggen
voor Aandeelhouders ter visie ten
gevestigd te AMSTERDAM.
kantore der Vennootschap.

HUURINCASSO

Jac Fred.ter SctiiptiorstHzn,

N.V. Nederlandsche
Linoleumfabriek

N.V. Nederlandsche Maat
schappij tot Ontginning
van Steenkolenvelden
Jaarlijksche
Algemeene Vergadering

Boek- en Steendrukkerij en
Cartonnagefabrlek v/h
Van Roessel & Go.,

De Directie noodigt Aandeelhou
ders uit tot bijwoning eener Buiten
gewone Vergadering van Aandeel
houders op Donderdag 31 Juli 1941
des voormiddag- te 10.30 uur ten
kantore van de.» Notaris A. VAN
RIEL, Johannes Vermeerstraat 28,
Amsterdam.
Aandeelhouders, die deze vergade
ring wenschen bij te wonen, moeten
hunne aandeelen uiterlijk 29 Juli
1941 gedeponeerd hebben ten kan
tore der INCASSO-BANK N.V.,
Hearengracht 531/537, Amsterdam.
OUDEZUDS VOORBURGWAL (7-89. AMSTERDAM . TELEFOON 32721 • 32981 - 33721
Opgave der te behandelen onder
werpen ldgt van heden af voor aan
deelhouders ten kantore der Ven
nootschap ter inzage.

HET FRAAISTE WERK VOOR
DEN BILLIJKSTENlPRIJS

N.V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN

E N K E S N.V.

TïrmrnrnmfrmmFmniimmiummi!

DE DIRECTIE.
Arnhem, 26 Juli 1941.

OPROEPING.
tot bijwoning der Buiteng. Alg. Verg.
van Aandeelhouders der

N.V. BOUWMIJ
WORMO XVII,
te houden te Amsterdam op 1 Augus
tus 1941 des v.m. 11 uur ten kantore
v. d Notarissen Vermolen & Bührs,
Keizersgracht 776.
Onderwerpen: Directeur benoe
ming en sluiten hypotheken.

Treinreizigers!
Door deze courant
In da alekenhulsmand te werpen
bezorgt gU een
Bleke k o s t e l o o s

Prettige
Oogenblikken

eerste blad
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LAATSTE BERICHTEN
(De berichten onder deze rubriek zi)n qeieelietm owecorrtaeerd.)

ROOSEVELT OVER
INDOCHINA
(Vervolg van blz. 1.)

President geeft ontwijkend
antwoord op vraag betref
fende gevolgen voor neutra
liteit der Ver. Staten.
NEW YORK, 26 Juli. (D. N. B.) In ver
band met den toestand in het Verre Oosten
zijn aan president Roosevelt tal van vragen
gesteld.
Zoo werd hem gevraagd,
of
de
Japansche maatregelen in Indoehina invloed
zullen hebben op de neutraliteit der Vereenigde
Staten.
Roosevelt gaf hierop een ontwijkend ant
woord. Hij verklaarde, dat dit een zeer moei
lijk te beantwoorden vraag was. De pre3ident
zeide in aansluiting hierop,
dat het Amerikaansche volk zich van den internationalen
toestand in het Verre Oosten even weinig be
wust was, als van dien in het Westen. Het
besef van de bevolking, aldus Roosevelt, voor
de gevaren van den toestand is nog steeds
niet sterk genoeg.
Ten opzichte van de zending van zijn advi
seur Hopkins in Londen
deelde
Roosevelt
mede, dat Hopkins onderhandelt met ver
schillende Britsche ministeries omtrent
den
steun der Vereenigde Staten aan Engeland.

Leger van Tsjiang Kai-sjek
zou op weg zijn naar
Indoehina.
TOKIO, 26 Juli (D. N. B.) Het agentschap
Domei meldt uit Nanking, dat daar inlichtin
gen zijn ontvangen, dat het vijfde leger van
Tsjang Kai-sjek, dat in Kwe yang ^ gestatio
neerd, via de provincie Junnan op weg is naar
Fransch-Indochina. Verdere langs den Birmaweg verdeelde Chineesche strijdkrachten zou
den eveneens instructie hebben gekregen zich
in beweging te zetten in de richting van de
grens van Fransch Indoehina.
In het bericht uit Nanking wordt gezegd,
dat deze troepen, gezien den reeds aangevangen
regentijd, groote terreinmoeilijkheden moeten
verwachten.

Thailand zal zijn neutraliteit
zoo noodig verdedigen.
NEW YORK, 26 Juli. (D. N. B.) Volgens
een bericht van de Internationale News Ser
vice uit Bangkok hebben vertegenwoordigers
van de regeering van Thailand verklaard, dat
het land vastbesloten is zijn neutraliteit
te
handhaven en zoo noodig te verdedigen, hoe
de toestand in het Verre Oosten en aan de
landsgrenzen zich ook moge ontwikkelen.

FINNEN MAKEN MELDING
VAN SUCCESSEN
Vroegere grens op sommige
plaatsen 40 km over

HOPKINS TERUGGEKEERD UIT
ENGELAND
Te Ottawa aangekomen.
OTTAWA, 26 Juli. (S. P. T.) De speciale
afgezant van President Roosevelt, Harry
Hopkins, die eendgen tijd in Engeland heeft
vertoefd om met de Britsche regeering de
uitvoering van de Leen- en Pachtwet te be
spreken, is heden per vliegtuig te Ottawa
aangekomen. Harry Hopkins zal onmiddellijk
naar Washington doorreizen, waar hij aan
President Roosevelt verslag zal uitbrengen van
zijn bezoek aan Engeland.
TURKIJE

RASJID ALI GAILANI BLIJFT
TE ISTANBOEL
ANKARA, 26 Juli. (S. P. T.) De voormalige
minister-president van Irak, Rasjid Ali Gailani, is Vrijdag uit Teheran te Ankara aan
gekomen. Rasjid Ali is terstond naar Istanboel verder gereisd, waar zijn familie en zijn
broer, de vroegere Iraksche gezant in Turkije,
zich reeds bevinden. Rasjid Ali Gailani zal
voorloopig te Istanboel blijven. Hij wilde aan
persvertegenwoordigers geen opheldering ge
ven over zijn plannen.

(Ingezonden Mededeeling.)

schreden.
Het opperbevel van de Finsche weermacht
maakt nader bekend:
'
Het offensief, dat wij 10 Juli ten NoordOosten van het Ladogameer begonnen zijn,
heeft tot groote successen geleid. De voor
malige grens is over een groote uitgestrekt
heid bereikt. In zekere belangrijke richtingen
zyn onze troepen zelfs 40 km voorbij deze
grens opgerukt.
Meer naar het Noorden hebben onze troepen
een vijandelijk regiment omsingeld en ver
nietigd.
Van officieele zijde wordt over den onder
gang van twee vijandelijke duikbooten het vol
gende bekend gemaakt:
Enkele dagen geleden heeft een onzer pa
trouille-vaartuigen in de Finsche golf een vijan
delijke duikboot aangevallen. De onderzeeër
werd door een dieptebom getroffen, waarna
men een krachtige ontploffing hoorde, die
duidelijk te onderscheiden was van de explosie,
die door de dieptebom was veroorzaakt. Tevens
heeft nog een tweede Finsch schip een vijandelijken onderzeeër aangevallen. Waarnemin
gen uit de lucht constateeren ter plaatse twee
olievlekken.

Fransche vrijwilligers voor strijd
tegen bolsjewisme.
VICHY, 26 Juli. (D. N. B.). De aanmelding
van vrijwilligers voor het Fransche legioen
tegen het bolsjewisme, stijgen voortdurend in
de onbezette gebieden. Aan het hoofd van het
centrale comitö voor den strijd der Fransche
vrijwilligers tegen het bolsjewisme staan o.a.
de generaals Kiefer, Blanc, Rögis-Sabatier, de
geleerden Georges Claude en Auguste Lumière
van het Institut de France, Abel Bonnard van
de Acadömie Frangaise en de schrijver Alphonse Chateaubriant.

BOLSJEWISTISCHE GRUWELEN
PRESSBURG, 25 Juli. (D. N. B.) De Slowaaksche minister van binenlandsche zaken,
Mach, die zoo juist is teruggekeerd van een
bezoek aan het front, heeft verklaard, dat het
voor ieder weldenkend mensch vreeselijk en
smartelijk is, als hij de ellende moet zien, die
door Joden en bolsjewistische commissarissen
is veroorzaakt. Nog ccifczettender is het, dat
de menschen. die 20 jaar lang onder de bolsje
wistische terreur leefden, niets
ongewoons
zien in dezen nood. in dit beestachtige optre
den en in deze onafgebroken moorden.. Tirannie,
honger en vuil. verbanning naar Siberië, dat
zijin allemaal dingen, waarop' mén 'daar, even
zoo reageerde als hier op regen en Ectineschijn.

DE VALERA VERDEDIGT ZIJN
NEUTRALITEITSPOLITIEK
DUBLIN, 25 Juli. (D. N. B.). In de Daü
stelde een vertegenwoordiger van de oppositie,
afgevaardigde Dillon, voor, dat Eire zijn neu
traliteit zou opgeven om tot de grens van zijn
prestatievermogen samen te werken met Enge
land en de Vereenigde Staten. De leider der
oppositie, Cosgrave, verklaaarde echter dat de
neutraliteitspolitiek voor Eire de eenig juiste
is en dat Eire eendrachtig tegen eiken aanval
zal optreden.
De premier, De Valera, wees op de moei
lijke, delicate positie van Eire en zeide o.a.:
De neutraliteitspolitiek is geen gemakkelijke
en evenmin een laffe politiek. Zij eischt voor
haar verwezenlijking precies evenveel moed
als el'ke andere. De Valera verzette zich tegen
de oorlogspropaganda van Dillon en wees er
op, dat Eire pet zijn neutraliteitspolitiek een
nationale politiek volgt. Het was De Valera's
plicht de bevolking zoo goed hij kon tegen
iederen aanval te beschermen. Eire wil leven
en laten leven. Tenslote sprak De Valera zich
uit tegen de deeling van Ierland.
ZUID-AMERIKA

PERU ANTWOORDT
ARGENTINIË
BUENOS AIRES, 26 Juli. (D. N. B.) In zijn
antwoordnota aan de Argentijnsche regeering
stelt Peru de regeering van Ecuador verant
woordelijk voor de grensincidenten. Peru is
steeds bereid geweest, zoo wordt in de nota
gezegd, een niet-aanvalspact te sluiten, doch
Ecuador heeft hierbij voortdurend getraineerd
om de vrije hand te hebben voor den aanval.
Bovendien heetf Ecuador den feitelijken stand
van zaken volkomen verdraaid. Peru heeft
steeds gestreefd naar een vreedzame oplossing,
want het conflict heeft geen serieus twistpunt
als aanleiding, doch is kunstmatig opgewekt.
De grens is gemakkelijk te zien. Ten slotte
verklaart Peru zich bereid het voorstel tot een
vreedzame bijlegging in daden om te zetten,
onder voorbehoud van de reeds vroeger ge
maakte bezwaren tegen een terugtrekken der
troepen van de grens.
PORTUGAL
NOORD-PORTUGAL DOOR NOODWEER
GETEISTERD.

Deel 1
(Tlergarten Siidamerika)
Tijdens een langdurig verblijf in ZuidAmerika is een Duitsch natuurkundige er
in geslaagd de daar levende dieren te
filmen In groote verscheidenheid trekken
deze op ons doek aan Uw oog voorbij en
bizonder belangwekkend zijn de beelden
van de zeldzame en zoo rijke dierenwereld
van de Patagonlsche steppen en het
stroomgebied van de Amazone.

Uitgebreid nieuws van het
oostelijk front.
Actualiteiten uit eigen land

LISSABON, 25 Juli. (D. N. B.) Het Noorden
van Portugal is gistermiddag door een hevig
noodweer geteisterd De storm, die een snel
heid van 139 kilometer per uur bereikte,
heeft in verschillende plaatsen van het land
aanzienlijke schade aangericht. Het telefoonen telegraafverkeer was verbroken. Door om
vallende boomen werden wegen en straten
versperd. Talrijke visschersbooten verkeerden
in nood.
SPANJE
UITBREIDINGEN TE VALENCIA.
MADRID, 25 Juli. (S.P.T.) Het stadsbestuur
van Valencia heeft besloten een universiteits
stad in Valencia op te richten. Een oppervlakte
van 4600 m2 bouwland is hiervoor reeds aan
gekocht. Voorts zal er een moderne boulevard
aan het strand van Malvarosa worden aan
gelegd. De kosten voor beide objecten beloopen meer dan 2 millioen peseta.

KORTE

Het A.N.P. meldt: Max Blokzijl heeft Don
derdagavond j.1. zijn in Februari begonnen
serie praatjes onder den titel „Ik was er zelf
bij" beëindigd. Van af Donderdag a.s. begint
hij een nieuwe serie getiteld: „orancien dö
kwesties". De Maandagsche „politieke weekpraatjes" worden onveranderd voortgezet.

RANTSOEN TARWEBLOEM VOOR
ZIEKEN ONGEWIJZIGD

EIRE
VEREENIGDE STATEN

RADIOPRAATJES MAX BLOKZIJL

BERICHTEN.

— De nieuwe Spaansche consul-generaal te Gi
braltar heeft den militairen gouverneur der ves
ting, Lord Gort, een eerste bezoek gebracht. Vol
gende week zal, naar wordt medegedeeld, de
nieuwe bevelhebber der Spaansche troepen in het
gebied van Gibraltar, generaal Fernande Barron
y Ortiz, Lord Gort eveneens eeu eerste, officieele
bezoek brenger,

Het A. N. P. meldt: Ter vermijding van
misverstand wordt er de aandacht op geves
tigd, dat in verband met de verminderde hoe
veelheid tarwebloem e.d. welke op de aan zie
ken enz. uit te reiken „één-rantsoen tarwe
bloem"-bonnen voortaan zal kunnen worden
gekocht, voortaan het aantal in een bepaald
tijdvak uit te reiken bonnen evenredig zal
worden verhoogd.
De voor betrokkenen beschikbaar te stellen
hoeveelheden blijven dus ongewijzigd.

DUITSCHE RIJKSSPOOR
Conversie

4½

%

schatkist

obligatieleening.

De Duitsche Rijksspoor biedt aan de hou
ders van de op 1 September a.s. aflosbare
% obligaties van 1935 conversie aan in
stukken, welke Zi % rente zullen dragen en
op 1 September 1966 tegen
de
nominale
waarde aflosbaar zullen zijn. De koers van
inschrijving is vastgesteld op 98J %.
De conversie is opengesteld van 11 tot 12
Augustus. De nieuwe obligaties (schatkist
obligaties) zullen ter beurze worden genoteerd,
Bovendien kunnen zij bij de Rijksbank worderi
beleend.
Het bedrag der nieuwe
emissie
beloopt
M 150 millioen nominaal. Voor zoover de hou
ders van de 4i % obligaties van het conversie
aanbod geen gebruik maken, is de plaatsing
van het resteerende gedeelte der nieuwe lee
ning reeds verzekerd.
Voor de tweede maal worden
thans
de
M 150 Millioen schatkist-obligaties van de
Rijksspoor verlengd. Zij werden in 1930 uit
gegeven teneinde de nieuwe aankoopen van
wagons en locomotieven te financieren. Des
tijds bedroeg de rente 6 %, terwijl de obliga
ties werden uitgegeven met een disagio van
5 %. Er werden toen M 25 millioen door de
banken overgenomen en bij de Verkehrskreditbank een bedrag van M. 50 millioen onderge
bracht, die daartoe
vreemde
geldmiddelen
moest aantrekken. Het resultaat van de in
schrijving ging destijds echter boven de ver
wachtingen uit. Op het beschikbaar gestelde
bedrag van M. 75 millioen werd ingeschreven
voor M. 110 millioen. In 1935, toen de obli
gaties aflosbaar werden, kon een conversie
tegen aanmerkelijk gunstiger
voorwaarden
plaats vnden. De rentevoet kon worden ver
laagd en de koers van uitgifte werd verhoogd
tot 98i %. De houders, die tot conversie over
gingen ontvingen echter nog een bonus.

BEVOORRADING IN ZWEDEN
STOCKHOLM, 25 Juli. (D.N.B.) Een ver
slag van de Zweedsche rijkscommissie voor de
economische verdediging bevat gegevens over
de vorming van voorraden door den staat. In
1936 heeft de Zweedsohe graanmaatschappij
ten minste 100.000 ton tarwe en rogge voor
den staat gekocht en daarna zijn nog groote
hoeveelheden aangekocht in het buitenland.
Einde Juni 1940 bedroeg de waarde der aan
gekochte producten 288.5 mill. kr., daarvan
was 245.3 mill. kr. Ingevoerd. Op 1 April 1940
beliepen de aan het bedrijfsleven ter beschik
king gestelde goederen 5.6 mill. kr.

INDUSTR. DISCONTO MIJ.
De jaarlijksche algemeene vergadering van
aandeelhouders heeft de jaarstukken over
1940 goedgekeurd. Mr. W. de Gavere werd als
commissaris herkozen.

VERBETERING PRIJSCOURANT
V r i j d a g , 25 J u l i 1941.
Centrale Suiker Mij. 7e k. 215; Ver. Vorstenl.
7e k. 117J g-b—118 g.1.; Deli Bat. Mij. Ie k. 221»;
Sgnembah Mij. Ie k. —; 4 % Dikikers 103J; 4è %
Bierbr. de 3 Hoefijzers —; Hazemeyer Nwe Aand,
235; Electro. Mot.fabr. Dordt Scrips ƒ 165.

ACADEMISCHE EXAMENS.
U t r e c h t . Geslaagd voor het examen Fransch
M. O.-A: mej. J. F. A. Ferwerda, Amsterdam, en
J. P. F. Deroy, Heemstede. Voor het theor. tandheelk. Ie ged. J. Goetheer, A. P. Schetselaar, L.
Coppers ftn H. G. Mensinga. Theor. tandheelk. 2e
ged. H. C. Jungerius, J. M. de Haas en W. Hillen.
Tandartsexamen
H. T. Sinnema,
D. P. van
Wijik, L. C. Dronfcers, W. van Rijn en mej. H. A.
Roode.

EXAMEN HOOFDAKTE
B r e d a . Geëxamineerd 8 candidaten. Geslaagd
voor geheel examen: E. H. Sinnige, Oudenbosoh;
J. F. Stoef,- Eindhoven. Geslaagd voor A: A. J
C. Sohrauwers, Valkenswaard; M. Th. J. Stallen,
Geertruidenberg; C. J. J. Taks, Ginneken en A.
P. Wondergem, Wijk. Geslaagd voor B: A. M. de
Veer, Tilburg,
H a a r l e m . Geëx. acht cand. Gesl. mej. T. M.
de Ruijter en de heeren P. Molenaar, H. B. Voor
huizen. Voor B: mej. C. M. v. d. Pijl en de heeren
J. W. v. d. Meer, F. Terwijn. Afgew. twee.
L e e u w a r d e n . Geëx acht mannelijke candi
daten, gesl. de heeren J. Helder te Minnertsga,
D de Vries te Huizum, H Tulp te Drachten, H.
Stelma te Haule, B Wijbenga te Hallum en M.
Vry te S. tjaeobi Parochie. Voor A de heer J .de
Vries te Harlingen.
R o t t e r d a m . Geëxamineerd 16 candidaten.
Geslaagd voor de geheele akte mej. E. M. van
Boekhout,
Schiebroek,
A.
van
Herwaarden,
Schiedam, E. G. Kaling, Schiedam, mej. G. F.
Gelms, Brielle, J. Pieters, 's Heer-Arendskerke.
Voor gedeelte B: A. Kijkhoek, 's Gravendeel.
U t r e c h t . Geslaagd de heeren N. R. v. d.
Horst, H. J. van Engelen, Utrecht; mej. J. Bulten,
de Hoef. A-gedeelte de heeren H. Kwakkel,
Amersfoort; P. J. Lenders, Bussum. B-gedeelte de
heeren A. Riepe, Utrecht; St. F. Alberts, Weesp.
Z w o l l e . Gesl. de heeren P. B. van Dalfsen,
Zwartsluis, H Veldhuis, Kampen, J. G. Wegdam,
Hengeveld CA) en W. van Dijk, IJsselmuiden (A).

TECHNISCHE HOOGESCHOOL.
D e l f t . Geslaagd voor het candidaatsexamen
voor mijningenieur J. G. F. Bast, Bandoeng, W.
F. van Beek, Alkmaar, J. R. Bezaan, Amsterdam,
C. Hordijk, 's-Gravenhage, G. M. Kramer, 's-Gra
venhage, R. J. de Vries, Padang Pandjang, J. J.
de Witte, Nvjehaske, gem. Haskerland.
Geslaagd voor het ingenieursexamen voor mijn
ingenieur A. J. J, Koch, Soerabaja.

HANNDELSKENNIS L. O. 1941.
's-Gravenhage. Gesl; J. F van de Geer,
Hoofddorp,
J. C. van Exel, Rijnsburg,
Th. P.
Eskes, 's-Gravenhage, D. M. Groenerberg, Piershil, A. C. A. Groffen, Woensdrecht, H. A van
Harten, Oldenzaal, J. A. de Wit, Nuland, H. J.
Hilferink, Den Bosch,
J, M. Heijenen, Maas
tricht, P. van Hees, Garderen en W, J. IJ. Haarsma, Ureterp.

EXAMEN NIJVERHEIDSONDERWIJS.
Den Haag. Gesl. voor akte N I: A. Plat te
Eindhoven.

AMSTERDAM

Amerikaansche Goederen

INSIGNE NED. UNIE

markten

VERBODEN

S u i k e r . O p d e termynmarkt steeig oud con
tract door aankoopen door handel en producen
ten en voor Cubaansohe reekning. Liquidaties
met het oog op het weekeinde veroorzaakten ver
volgens een reactie.
Nieuw contract
steeg op
aankoopen door commissionairs, speculanten en
Wallstreetkrimgen.
Daarna oefenden hedgeverkoopen evenwel weder drulk op de noteeringen.
K o f f i e . Op de termijnmarkt werd aanvanke
lijk door venkoopen van den handel druk op de
noteering&n geoefend. Aankoopen van Braziliaansche zijde veroorzaakten vervolgens evenwel een
herstel. De handel in locokoffie was levendig, als
gevolg van beridhten uit Washington, dat ver
dere pryssftijgingen niet gewensOht waren.
K a t o e n . Op de termijnimarkt ontstond van
daag een flinke prijsstijging als gevolg van den
stimlieerenden invloed, die er uitging van de in
het Congres bestaande oppositie tegen den ver
koop van katoen uit de regeeringsvoorraden.
Bovendien waren er nog berichten, dat het boerenblok hoogere pryzen wenscht. Ook voor het
locoproduct bestond levendige vraag. Het aan
bod daarin was eefhter gering.

De hoofdcommissaris van politie maakt be
kend, dat blijkens mededeeling van den Pro
cureur-Generaal bij het Gerechtshof te Am
sterdam door den Gruppenführer is bevolen,
dat het aanplakken of het op eenigerlei
andere wijze in het openbaar vertoonen van
plakkaten en geschriften van de Ned. Unie is
verboden. Evenzoo het dragen van het insigne.
Overtredingen strafbaar op grond van
Paragraaf 1 van Verordening 20 van 1941.

BOERENDAG VOOR BRABANT
EN LIMBURG
Het A. N. P. meldt; Naar wij vernemen zal
Zaterdagmiddag, 2 Augustus a.s., op de ter
reinen van de Veemarkthallen te 's-Hertogenbosch een groote Boerendag voor Brabant en
Limburg worden gehouden onder de leuze:
bolsjewisme of boerenorde.

ITALIAANSCHE OPERA
Naar men ons meldt, voert de president der
Italiaansche Opera, de heer T. M. van Dorth,
te Rome besprekingen met het Ministerie della
Cultura Popolare betreffende het aanstaande
seizoen der Italiaansche Opera. Uit Rome
komt thans het bericht, dat in de maand
November een serie operavoorstellingen in
Nederland zal worden gegeven. Het ligt In het
voornemen o.a. Verdi's „Aïda" weer in het
repertoire op te nemen.
SCHAKEN

G r a n e n . Op de tenmymmarken konden de no
teeringen zich vandaag niet op het hoogste peil
van den dag handhaven.
T a r w e . De termijnjmarkt opende in vaste
houing als gevolg van
stimuleerende berichten
van de noordwestelijke markten, terwijl ook de
vrees voor schade aan den oogst door hooge tem
peraturen zich deed gelden. Meelfabrieken verrictten in sterke mate aankoopen. De meelomzet
wondt deze week gesdhat op een half millioen
vaten. Tegen slot veroorzaakte aanibod van de
zijde der speculaten een reactie.
M a i s. Op de termijnmarkt gingen speculanten
tot verkoopen in de latere termynen over.
De termynmarkt voor rogge sloot in vaste
houding, die voor haver goed prijshoudend.
T a r w e . O p de terimijnmarkt voor tarwe daal
den de noteeringen onder invloed van liquidaties
en hedgeverkoopen.

Fransche levensmiddelenvoorziening

DE KOMENDE BONDSWEDSTRIJDEN
TE LEEUWARDEN

Optimistische verklaring over

D eibondsweidstrijden van den Nederlandschen
de graanvoorziening.
Schaakbond, welke dit jaar van 18 tot
22 Augustus in de Harmonie te Leeuwarden
PARIJS, 26 Juli. (D. N. B.). De Fransche
worden gehouden, beloven een succes te zullen minister van landbouw en ravitailleering
worden. Voor dit grootsche schaakfeest blij'kt Caziot, heeft gisteren voor de eerste maal ver
onder de volgelingen van Caissa ook tiu weer tegenwoordigers der Parijsche bladen ont
groote 'belangstelling te bests.jtn.
vangen, teneinde een verklaring af te leggen
Bij den voorzitter van den FTieschen Schaak over de levensmiddelenvoorziening.
bond, den heer Waling Dijikstra, kwamen reeds
De minister liet zich optimistisch uit over
ongeveer honderd inschrijvingen in alle klassen de graanvoorziening, aangezien het gelukt ls
binnen. Aangezien van enkele clubs in Leeu de noodige hoeveelheid graan tot aan den
warden en de provincie nog geen inschrijvin nieuwen oogst bijeen te brengen en omdat, dank
gen zijn ontvangen, bestaat de verwachting zij de inspanning van den landbouwer, door de
dat het getal deelnemers nog aanmerkelijke vergrooting van de bebouwde oppervlakte een
uitbreiding zal ondergaan.
grootere hoeveelheid graan dan verleden jaar
De bezetting van de eeregroep door den Ne te verwachten is. Ook kan een goede aard
derlandschen
Schaakbond ter eere • van den appeloogst worden verwaciht.
Frieschen schaakkampioen. H. Kramer, inge
De vleeachvoorziening is moeilijker, zoo ver
steld, belooft zeer sterk te zullen worden. Zoo klaarde de minister. Men mag den aanwezigen
heeft niemand minder dan dr. O. C. A. Graaf veestapel niet slachten, aangezien anders
van den Bosch, een der beste spelers van ons later nadeelige gevolgen zouden ontstaan. Men
land — hetgeen hij wederom in het sterk be zal er naar streven de bevolking de levering
zette touroooi te Soest heeft bewezen -— in van 250 gram vleesch per week te verzekeren.
geschreven.
In de fruitvoorziening is voorloopig geen wij
ziging te verwachten. Voor den winter heeft
CRICKET
men aanzienlijke voorraden opgeslagen. De
wijnvoorziening- zal, nu de nieuwe oogst veel
belovend is, beter worden.
KAMPONG—DE WANDERERS
Gisteren speelde een Kampong-combinatie een
wedstrijd tegen de toerclub ,,De Wanderers". De
gastheeren wonnen dezen strijd met 41 runs op de
eerste inning. De Wanderers togen het eerst naar
de -wickets, doch het eene openingsbat was al
spoedig verdwenen, maar Versluys en Peereboom
zetten den stand op van 21 runs, alvorens Versluys
voor 12 kon verdwijnen. De hierna komende
batsmen vertrokken snel en het totaal van de
gasten werd tenslotte 91 runs, waarvan Versluys
12, M. Rutgers 14, Peereboom 31 en Slijiper 19. De
bowlingcijfers van Kampong waren: A. Rutgers
4 voor 21, H. van Ameyde 2 voor 12, v. d. Bijl 2
voor 25 en Verbeek 1 voor 28. Kampong, hierna
naar de wickets gaande, wist een hooger totaal te
slaan en het waren vooral Belo en v. d. Bijl, die
zioh, na zich rustig ingespeeld te hebben, het totaal
van de Wanderers wisten te passeeren. Belo liet
zeer mooie off drives zien. Op 99 kwam de
scheiding; Van der Bijl op 59 werd gestunt. Even
later kon Belo het paviljoen opzoeken met 27
runs. Verbeek voegde er nog 20 aan toe. Het totaal
van Kamipong was 132. De bowlingcijfers van de
Wanderers waren: M Rutgers 3 voor 58, Lokman
5 voor 11, Bruok 1 voor 2 en Peereboom 1 voor
25. Kamipong won aldus met 41 runs op de eerste
innings.

WIELRENNEN
WEDSTRIJDEN TE EINDHOVEN.
De wedstrijden welke gisteravond op de wieler
baan Jordaans te Eindhoven werden gehouden,
trokken zeer veel belangstellenden.
De uitslagen luidden:
Sprint voor beroepsrenners; le rit; 1. Derksen
(12.2), 2. van Vliet; 2e rit: 1. van Vliet (12.2),
2. Derksen; 3e en beslissingsrlt: 1. van Vliet (12)
2. Derksen.
Achtervolging over 4 km: 1. B. v/d Voort in 5
min. 19,2 sec., 2. Groenewegen.
3 km. op eigen kracht: 1. Wals in 7 min. 25 sec.
2. Bakker, 3. Kremers, 4. Pront, 5. Jansen, 6. van
Rooy.
Ploegachtervolging over 4 km: 1. Pellenaers—
Steenbakkers 5 min. 0.2 sec.; 2. Evers—Klink op
2 meter.
50 km. koppelwedstrijd: 1. Wals—Pellenaers
3 pnt in 1 uur 4 mini., op 1 ronde: 2. Derksen—
Klink 7 pnt.; 3. Pronk—Evers 6 pnt.; 4. van Vlieit
—v/d Voort 5 pnt; 5. Jansen—Steenbakkers 4 pnt.;
6. Groenewegen—Bakiker 3 pnt.; 7. Kremers—van
Rooy. (A. N. H)

WATERPOLO
COMPETITIE K. N. Z. B.

Uitslagen van Vrijdag:
D a m e s : Króosduikers—Nereus II 7—0; Zian
II—O.D.Z.; D.W.R.—A.D.Z. 0—0. .
H e e r e n : U..Z.C.—RZ.C. 3—1; U.Z.C. II—IJ II
3—1; Nereus—Neptunus 8—0; Nereus II—IJ III
3—3; A.Z. II t—Haarlem III 1—3; A.Z. IV—Neptunus II 3—5; Zian II—HP.C. III 7—3; H.Z P.C.
II—S.V.H. II 3—0; HG.A II—de Zijl II 1—2.
H.Z.P.C. II is afdeelingskampioen.

ERTSPRODUCTIE IN SPANJE
de

Evenals
contrôle

distributie
van

AMERIKAANSCHE SCHEEPSBOUW.
Naar de „Scheepvaart" meldt, heeft de United
States Maritime Commission bekend gemaakt, dat
zij sedert 1938 in totaal 705 koopvaardijschepen
ter waarde van 1623 millioen dollar in aanbouw
heeft gegeven, en daarbij 283 van de 500 schepen
van het in 1938 opgestelde bouwprogramma, voor
welk programma oorspronkelijk een termijn van
tien jaar was vastgesteld.
Verder zijn op het
oogenblik op de Amerikaansche werven 60 vracht
schepen besteld voor Britsche rekening en 86
voor particuliere Amerikaansche ondernemingen.
Eind Mei 1&41 waren van het bouwprogramma
van het jaar 1938 eerst 86 schepen afgeleverd. Om
den bouw van de andere sohepen te bespoedigen
heeft men een omvangrijk uitbreidingsprograimma
voor de werven opgesteld, dat voor het grootste
deel reeds in uitvoering is. Men verwacht, dat nog
in het loopende jaar 103 nieuwe hellingen ter be
schikking zullen komen. Daarmede zullen dan,
buiten de werven aan de Groote Meren, en d<
werven, die op het oogenblik voor de oorlogs
marine werken, 29 werven meit totaal 186 hellin
gen voor den bouw van koopvaardij schepen be
schikbaar zyn. Intusschen verluidt, dat de regee
ring binnenkort opnieuw 259 vrachtschepen in
opdracht zal - géven. De Maritime Conimission is
van meening, dat wanneer de uitbreiding van de
werven zijn beslag heeft gekregen, deze in staat
zullen zijn het totale bouwprogramma in de
eerstvolgende 31 jaar, dus vóór einde 1944 uit te
voeren.

onder
staat.

MADRID, 25 Juli. (D.N.B.) Voor de pro
ductie en de distributie van ertsen, welke
voor de landsverdediging van belang zijn, ia
een centrale opgericht, opdat de regeering het
winnen van dergelijke ertsen zelf ter hand
kan nemen.
Indien ertsen van nationaal belang worden
geacht te zijn. dan kunnen zij niet meer ten
behoeve van particuliere personen worden
ingeschreven. De ertsen kunnen door de cen
trale voor eigen rekening of bij inschrijving
worden gekocht.
Eventueel kan een gedwongen exploitatie
van mijnen of onteigening geschieden dan wel
annuleering der concessie, indien de exploita
tie niet naar den eisch geschiedt.
7 % OBLIG. ORTSKRANKENKASSE
ALTONA 1926.
Binnen het kader van de bekendmaking dd.
3 Februari 1941 der Ver. v. d. Effectenhandel
in zake de conversie van door Duitsche schulde
naren in Nederland uitgegeven leeningen doet de
Allgemeine Ortskrankenkasse Altona (Leeningdebitrice), na overleg met de Ver. v. d. Effecten
handel en den Trustee voor de hypotheek, aan
houders har er obligatiën het volgende voorstel:
a. den rentevoet der nog uitstaande obligatiën
ten bedrage van ƒ 135.000 te beginnen met de
coupon per 15 Auigustus a.s. op 4 % te verlagen en
b. de af lossing^voorwaarden in dier voege te
wijzigen, dat de in 4 % geconverteerde obligatiën
t/m. 1944 nooh door uitloting noch door terug
koop zullen worden afgelost. Na 1944 zullen de
geconverteerde obligatiën door uitloting van jaar
lijks 20 % der nog uitstaande stukken worden
afgelost. De leeningsdebitrice behoudt zioh het
recht voor, de leening na 1944 gedeeltelijk of ge
heel af te lossen.
Houders, welke van dit voorstel gebruik wenschen te maken, gelieven hun stukken uiterlijk 12
Au. '41 b(j de Hugo Kaufmann & Co's Bank, Am
sterdam, ter afstempeling- te deponeeren.
De leeningsdebitrice behoudt zich het recht voor
de niet geconverteerde obligatiën aflosbaar té
stellen. De stukken worden dan bij een Duitsche
bank, naar keuze van den eigenaar, door storting
afgelost Bij transfer naar Nederland moet de ge
blokkeerde-Markenbelasting worden betaald.

BANK VAN ENGELAND

WEEKBERICHTEN
AMSTERDAM, 25 Juli. Koffie. (Bericht van
de N.V. Henri L. Boas.) De volkomen stilstand
in zaken op onze markt hield uiteraard ook deze
week, bij algeheel gebrek aan materiaal, onver
minderd aan.
Zouden, volgens de gedurende den laatsten tijd
in de pers circuleerende berichten, minimum
prijzen voor koffie in Brazilië zijn vastgesteld,
thans wordt uit New York gemeld, dat anderzijds
de Vereenigde Staten eerlang maximum-prijzen
voor het artikel zullen voorschrijven, zulks om te
voorkomen, dat de beperking van den invoer, in
gevolge de tusschen de Vereenigde Staten en de
Datynsch-Amerikaansche productie-landen be
staande overeenkomst, tot ongewenschte prijs
opdrijvingen zou leiden.
Lijnolie. De markt had deze week vrijwel
hetzelfde verloop als in de voorafgaande berichtsperiode. Zoo nu en dan kwam een beperkte
zaak tot stand, doch overigens ging er niets om.
Granen. Aangezien de vorige week beschik
baar gestelde granen reeds geheel geplaatst
waren, was er deze week vrijwel geen materiaal
aan de markt, zoodat de handel weinig of niets
te doen had. Alleen in inlandsche bakrogge kon
den enkele afdoeningen plaatsvinden.
G e d r o o g d e zuidvruchten. Als verheu
gend feit kan worden gemeld, dat de reeds geruimen tijd geleden
aangekomen partijen wal
noten en hazelnoten nu binnen enkele dagen vrij
zullen Worden gegeven. Tot verdeeling van de
aangekomen rozijnen kan nog niet worden over
gegaan, aangezien eerst meerdere hoeveelheden
moeten arriveeren.
T e r p e n t i j n e n hars. (Bericht van de firma
P. & G. C. Calkoen.) De toestand van beide ar
tikelen bleef nog geheel onveranderd, terwijl ook
de prijzen onveranderd zijn gebleven. Het is nog
steeds mogelijk de beide artikelen te distribueêren.
Fijne zaden. Ook deze week valt er voor
geen enkel artikel iets bijzonders te melden.
ROTTERDAM, 25 Juli. Granen. Nu de ver
deeling van granen aohter den ruig is, was er in de
afgeloopen week weer algeheele rust ingetreden.
Van de verdeelde artikelen werd niets meer aan
geboden. Nu de Roemeensohe mais te Rotterdam
geruimd is, werd dit artikel uitsluitend beschik
baar gesteld te Amsterdam en op enkele opslag
plaatsen in het binnenland. In tegenstelling met
de Roemeensohe mais te Rotterdam was de be
schikbaar gestelde Zuid-Afrikaansohe en Gele
Amerikaansche mais te Amsterdam en in het
binnenland nog van zeer goede kwaliteit. Nu de
buitenlandsohe gerst voor veevoederdoeleinden
geheel geruimd is, is de verwachting, dat men vrfl
spoedig zal overgaan tot de distributie van inlands
scbe gerst.
N i e u w e o o g s t . Volgens ingekomen berichten
wordt deze in de meeste provincies gesneden «n
binnengehaald. De kwaliteit is over het al£em^p1
zeer goed. Inlandsche haver oude oogst wordt
sohaarsch. Zelfs in de provincie Limburg had men
moeite de aangevraagde kwantiteiten besdhtkfbear
te stellen. Inlandsche bakrogge werd nog in ver
schillende provincies aangeboden. De vraag was
normaal.

TUINBOUWVEILINGEN
AMSTERDAM. 25 Juli. (N.V. Ned. Veiling van
Land- en Tuinbouwproducten „Amsterdam". Cen
trale Markthallen.) Bloemen. (Veiling 25 Juli.)
Rozen 1—3, Am. anjers 3—6, Gladiolen 2—5, Con-;
ville 2—3, Loatris 4—6 per 100 st. Snijgroen 15—
40, Statice 10—16. Exlepia 25—50 per 100 bos.
G r o e n t e n . (Veiling 25 Juli.) Bloemkool 5—11,
sla 5—12. komk. 4—13 per 100 st. Postelein 15—22,
andijvie 8—15, spinazie 12—18, rabarber 12—16,
stoófsla 5—10, tuinboonen 5—7, snijboonen 17—22,
tomaten 17—22, spercieboonen 17—22, prei 15—18
per 100 kg. Peterselie 5—8, selderij 5—10, kervel
4—7, Bospeen 5—7, radijs 50—100, radijs sjalotten
5—7, uien 5—10, bieten 4—9, bonenkruid 1—3 per
100 bos.
BOVENKAiRiSPEL (Station) 25 Juli. („De Tuin
bouw".) Aardappelen, Sohotsohe ƒ2.78, kriel ƒ1,25.
eigenheimers
ƒ 2.75 per baal, aangevoerd 335
schuiten, 18.000 balen; roode kool ƒ7 per 100 kg.
BOSKOOP, 25 Juli. (Coöp.
sche Veiling").
Rozen:
Pecihtold
Hadley
Briarclif
Butterfly
Rosalandia
Florex
Better Times
Juweeltjes
Edith Helen
Aug. Noack
Else Poulsen
Ellen Poulsen
Rosa Mundi
Mevr. v. Straaten van Nes ...
I<ngiar Ohlson
Queen Mary
Oranje Triumph
Sweetheart
Ascl'epia
Leatris
Clematis Durandii
Clematis Prins Hendrik
Clematis Ie Coultre

Ver. „De Boskoop24/7
25/7
15—28
20— 30
15—24
15— 31
15—21
15— 22
12—18
15— 21
12—18
1'5— 22
15—26
15— 28
30—50
30— 55
—
40— 56
15—20
15— 26
12—18
12— 16
15—28
20— 35
—
12— 18
15—27
30— 55
—
25— 41
18—20
20— 35
—
30— 60
25—38
40— 65
23—48
30— 52
15—25
15— 26
10-28
37— 41
50—70
60— 77
65—85
80—110
130
130—150
alles per bos.

LOOSDUINEN, 26 Juli. „Loosduinsche Groentenveiling") Bloemkool le ƒ 8—11, 2e ƒ 3—8.80,
Kaskomikomimers le ƒ 5.50—8.50, 2e ƒ 3.60—5.50, 3e
ƒ 2—8.50, Rijen komkommers le ƒ 11, 2e ƒ 8.50,
Gele komkommers ƒ 8 50, Witte komkommers ƒ 11
—13.50, Perziken le ƒ 11—15, 2e ƒ 6—8, 3e ƒ 3—5,
p. 100 st. Meloenen^ 0.20—45 p. sutk. Erwten ƒ 16,
Satm-Prtncessen ƒ 19—22, Snijboonen ƒ 22, Boonenstek ƒ 17.60, Aalbessen ƒ 18—22.50, Koolrabi
ƒ 2—4, Boonenkruid ƒ 0.30 p. 100 bos, Rabarber
ƒ 12—13, Uien ƒ 15, Tomaten A ƒ 22, B ƒ 22. C
ƒ 22, CC ƒ 22, Bonken ƒ 8—15, Groote boonen
f 5.60—7 p. 100 kig, Spinazie ƒ 0.26—71 p. 4 kg,
Postelein ƒ 1.35—1.55 p. 6 kg, Druiven (blauwe)
le srt. ƒ 0.94—1, Sla le ƒ 5.30—7.70, 2e ƒ 2.40—4.50
p. 100 krop, Peen le ƒ 7, 2e ƒ 5.60, Radijs ƒ 0.30—80,
Rabarber ƒ 14, Selderij ƒ 5.10—660, Peterselie
ƒ 3.50—5.30, Kroten ƒ 4 p. 100 bos, Andijvie ƒ 4.20
—11.60, Komkomimerstek ƒ 1—4 p. 100 kg, Stoofsla
ƒ 0.80 p. kist.
,
NAALDWIJK, 25 Juli Alicante 82—104, Blauwe
drui"en 72—101, Emille 87—90, Colmaji 90, Cham
pion 79—08, Maroc 65—100, Tomaten 22, Boniken
12—18 per kg, Bloemkool 6 10—8, Komkommers
13.50. A 11, B 8, C 5.50 p. 100, Netmeloen 38—45,
Perziken 10—15 per stuk, Dubb. boomen 18.20—
18.60 .Snijboonen 22, Tuinboonen 6—7 p. 100 kg,
Pèen 7 per bos.

tss u e D e p .

17 Juli
10 Juli
Biljetten ln omloop ... £ 650,920,000 £ 648,030,000
ld. ln Banking Dep. ... „ 29,82^,000 „ 32,212,000
Andere Staatsfondsen
Andere fondsen ........

Zilver
Goud

SCHEEPSTIJDINGEN

den

HANDELSBERICHTEN

„

Baot lng

242.0C0

242,000

Dep.

PubL deposito's
28,881,000 „ 10.528,000
Bankiers
108,108.000 „ 131,794.000
Andere rekeningen ...
50,155,000 . 52,395,000
Staatsfondsen
142,«48,000 „ 152,808.000
Disc. en voorsch.
11,568,000 „
7,438,000
Andere waarden ........
19,548,000 „ 18,414.000
Goud en zilver
1,752,000 „
1,702,000
Verhouding res.t/d pass
16.6
17.4
Clearing House (opgave
in omilL) Dit laar ..
Vorig jaar
De fiducialre circulatie bedraagt thans £680 milt

LONDEN. 26 Juli. Niet-officieel.
26 Juli 25 Juli
26 Juli 25 Juli
Madrid . 40.50»
40.50*Alexandrië 97.50 97.50
Helsinki
Bombay, . 17.96 17.96
Belsrado
Hongkong 15.- 15.Sofia . .
Sjanghai .
3.25
8.25
Lissabon
**
**
Kobe . . . 14.25 14.25
Athene . — Z . - A t r i k a , 100.25 100.25
20.50 Singapore
Mexico . 20.50
28.16 28.16
off.
* Off:
.80—100.20 off.
LiONDifN

26 Juli Officieele triateikottiti

New ïork ..
MontreaJ ....
4üricb
StocRhoiJi ..
Buenos AJres
Goud

26 Juli

4.02S4.43 17.30 16.85 16.95^168/ -

4.03S
4.47
17.4(1
16.95
17.13

25 Juli
4.02!*- 4.03H
4.43 - 4.47
17.30 - 17.40
16.85 - 16.95
18.955i - 17.13
168/-

GEGROEPEERDE
AANKONDIGINGEN
(Vervolg van blz. 7 )

TANDARTSPRAKTIJK
ter overname aangeboden, te Am«
sterdam. Br. No. 32312, Adm. Hbld.
ECON. DRS., EX-DISTB. AMBT.,
vlot stylist en corresp., energiek,
zoekt werk, ook voor tijdelijk. Brie
ven No. 32262, Administratie Hbldi

GEVRAAGD:

STOOMKETEL
18 M2.
MOTOR
25 pk. 1400 t. 220/380. Brieven o.
No. 32250, Adm. Handelsblad.

DÖOZEN EN V0UWD00ZEN
te koop gevraagd. Adres: De Con
stant Rebecquestr. 27, Den Haag.
Particulier vraagt
van eigenaar

te

koop direct

HUIZEN

voor geldbelegging te Amsterdam
of Hilversum. Br. No. 32252, Hbld.

3 Eleetromotaren
HEEMAF, S.K.F., elk 15 P.K., 1000
toeren, 220 V.( 1 nieuw, 2 gebruikt)
te koop. Br. No. 32236, Adm. Hdbl.

10

EERSTE R! AD

AVONDBLAD - AI.CEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 26 JULI 1941
/

i,

/
TE HUUR GEVRAAGD

FABRIEKSRUIMTE
VRIJSTAAND,
i

AAN DEN RAND DER STAD

TE HUUR GEVRAAGD

IAAT ZE MAAR
IN DE WAAN

ONMIDDELLIJK TE AANVAARDEN.
Br. met opg. van afmetingen V.D. 1136, RICARDO's Adv. Bur., Amsterdam.

TE KOOP GEVRAAGD

BELEGGINGSHUIZEN
te Amsterdam

GEVRAAGD
M. I. VAN ENGELEN & ZOON
Makelaars.
Te koop gevraagd KLEIN LAND
HUIS in boschrijke streek, voorzien
van gas, e'.ectriciteit en verwarming.
Voor spoedige aanvaarding. Uit
voerige inlichtingen met schets ond.
T 15949 H.blad.
Gevraagd klein BUITENHUIS of
BOERDERIJTJE, event. koetsiersof tuinmanswoning, liefst Utrecht of
Gelderland. T 15989, Hbld.

BRILJANTEN SIERADEN

te koop gevr. tegen hoogen prys.
CONTANTE BETALING.
Brieven No. 31828, Adm. Handelsbl.
Ik betaal ƒ 10—ƒ 50 v. Cost., Demi en
Winterjas. Koop all. DIAS, O. Z.
Voorb.w. 246 t/o Stadh. Tel. 38690.
BANKGARNITUUR en BOEKEN
KAST te koop gevraagd, in prima
Staat. Tel 31667 of T 15952, H.blad.

WIJ KOPEN

aM*e s. Kunstgebitten, hoe ouder hoe
liever, ook m. goudzett. BT 1929, H.
Gevraagd v. particulier voor rust
huis
in wording meubelen, tapij
ten, gordijnen en solide brandkast.
BT 1928, Hbld.
Solide BRANDKAST. Br. met ma
ten, merk en prys aan Box, Grind
weg 35, Hilversum.
Kleine COSMETISCHE FABRIEK
te koop gevraagd. Uitvoerige offerte
T 15957, H.blad.
Onde JAPANSCHE PRENTEN ge
vraagd. Aanbieding met prijsopgave
T 16016, H.blad.

|

.JONGENSSCHOENEN, maat 35 en
37. Brieven met prijs T 16028, H.bld.
Te koop gevr. rnndlederen ACTENTASCH, gebruikt, doch in prima
staat. T 15987, Hbld.

Een mooie brillanten ring
of ander brillanten sieraad van
part. te koop gevr. Br. onder No.
32310, Adm. Handelsblad.

Gezocht per 1 October gestoffeerde
étage op goeden stand, bev. vooren
achterkamer (event. en suite),
keuken en badkamer of -cel; w. en
k. w., liefst centr. verw., event. der
de kamer, zolder of kelder. Huur
prijs niet hooger dan ƒ 45 p. md.
T 15975, Hdbld.
Gevraagd te Amsterdam, tegen
1 September a.s. in Zuid, omtrek
Ruysdaelstraat,
GEHEEL
HUIS,
zoo mogelyk met twee afzonderlijke
entrée's. Huurprys pl.m. ƒ 2000.— p.
jaar. Br. No. 25. Adb. Bureau War
nier Junior, Iordensstr. 55, Haarlem.
Isr. echtpaar zoekt p. 1 Sept. 2 ge
stoffeerde kamers, bad, keukengebr.,
mod. comf., Zuid. Nad. bijzonderh.
m. prijs T 16005, Hdbl.

Te koop gevraagd door cosmetische
fabriek FLESCHJES van 25, 30, 40,
30, 100 enz. c.c. inhoud, met dop.
Witte crème-potten, 30, 50 en 100 c.c.
halfponds- en pondspotten. T 16047
H.blad.

RIJWIELEN
HEERENRIJWIEL gevraagd met
laag frame. Brieven met beschrij
ving en prijsopgave T 16030, Hblad.

MUZIEKINSTRUMENTEN
RADIO'S ENZ.
VLEUGEL OF PIANO GEVR
Brieven met opgave van prijs en
merk ond. BT 1921, H.blad.

TE KOOP OF
TE HUUR

Isr. Heer zoekt per 1 September
VOOR-ZIT-SI,AAPKAMER m. pen
sion. T 15992, H.blad.
BETALENDE LOGÉE.
Gezocht voor meisje, 17 jaar, voor
Augustus plaats als betalende logée
by familie, goeden stand in Noordzee-badplaats, by voorkeur, waar
een meisje van ongeveer denzelfden
leeftyd is.
Brieven C. J. Kluvers,
Hazenkampscheweg 35, Nijmegen,
Tel. 21623.

OPSLAGRUIMTE BESCHIKBAAR
voor alle soorten goederen te Am
sterdam-C.
in Pakhuis aan vaar
water en straat gelegen. Ook bewa
ren van inboedels. T 15972, Hdbl.
NUNSPEET. Gemeub. LANDHUIS
JE. Modern ingericht, alle comfort.
Badk., 4 sl.kam., str. w. en k. wa
ter, electr. fornuis enz.
Prachtig
el. in bosch, vlak bij dorp. Billijke
uurprijs. Beschikbaar p. 1 Septem
ber voor eenige of meerdere maan
den. Inlicht. „Woningbureau Nunspeet", Eperweg 53.

f

FLATWONING

PAYING GUEST gezocht door Fam.
in Vechtstreek, villa met grooten
tuin bewonend, waarbij vischwater
met gelegenheid tot jagen, (Bus- en
Spoorverbinding), voor Heer, middel'b. lecftvjd. Br. No. W 1913, Adv.
Bur. Alta, Utrecht.
Te huur te BUSSUM v.a. 15 Aug.

2 kam. m. gebr. v. keuik., v. 2 S, 3

pers. ƒ 17.50 p. w. Waitheriaan 42,
Tel. 6813.

AMSTERD. COÖP. WONINGVER.
„SAMENWERKING" G.A.
2e Etage HOBBEMAKADE 119,
ƒ 504.— p. jaar. Bez. Dinsd en Donderd. 2—4.

Voorzien van Centrale Verwarming,
warm en koud water, electrische
personenlift. Huurprijs van af ƒ 70.- PENSION aangeboden in mooi dorp,
met rustige, boschrijke omgeving, in
+ ƒ 30.- per maand. Te bevragen: nabijheid van 't Leekstermeer. J.
Minervalaan 53 boven, Tel. 20770. Russchen, Leek (Gron.)

AANGEBODEN EN GEVRAAGD

VERZORGD TEHUIS aangeb. voor
1—2 studeerende of b.b.h.h. Jonge
dames in beschaafde omgeving, om
trek 01ympiaple:n. T 16022, H.blad.

KOOP EN VERKOOP,
HUUR EN VERHUUR
ADMINISTRATIE
le HYPOTHEEK 4 %.

Te huur 2 keurig gestoffeerde
KAMERS en keuken met groote
veranda, W.C., en aparten opgang,
omtrek Concertgebouw, voor 1 of 2
dames, ƒ 20.— per maand. T 15984.
H.blad.

Groote mooi gemeub. VOOR ZITSLAAPK. met alle comfort voor 2
personen, uitstekend pension, te
huur per 1 Sept.
Meyer, Rubens
straat 34, Tel. 24357.

N. Amstellaan L78

—

Telef. 92988.

I TE KOOP AANGEBODEN

V).

TE HUUR AANGEBODEN

1 Sept. groote SUITE, ev. 3e kamer,
goed pension, voor lib. Isr. familie.
J. W. Brouwersstr. 6.

Makel. I. A, Nunes Cardozo

IN 6EDAAN

Duitscher zoekt goed gemeubileer
de zit- en slaapkamer met bad en
telefoon, by voorkeur met volledig
pension
in Amsterdam of naaste
omgeving. Br. lett. F. P. S., Ntfgh
& Van
Ditmar's
Adv.-Bur., Am
sterdam-C.

In privé villa te AERDENHOUT
per 1 September 2 groote gestoff.
kamers aangeboden voor vast, alle
moderne comfort, voor echtpaar of
goed gesitueerde Israëlieten. Br. No.
1856. Wenstag's Adv. Bur., Haarlem.
Mooie, kleine kamer m.o.z.p., uit
zicht APOLLOLAAN, alle comfort.
Telef. 24581.

VAARTUIGEN

dat denken zij die koffiesurro^waaraan een weinig
is toegevoegd,
want de smaak wordt dan als
echte koffie.
»

NORITEX

verfjjnt de koffiesurrogaatsmaak en brengt het
koffie-aroma naar voren.

NORITEX

',Wftlu,A is absoluut onschadelijk, zuinig in 't gebruik.
Gebruiksaanwijzing op de verpakking. Verkoopprijs 25 ct.
per pakje, voldoende voor 1 K.G. koffiesurrogaat.

OONÊgJfaj

DE SCHUIT

Aan de Oude Weg te Haarlem zeilbooten te huur enz. BT 1931, H.blad.

3m0ok

Norit

"tijliriii

TE KOOP

BLÓK FRAAIE PERCEELEN op erfpachtgrond in Amsterdam NieuwOost. Koopsom ƒ 187.000.—. Hypotheek aanwezig van ƒ 114.000.— §. 4 %
fixe. Inl. MAKELAAR WILLIAM P. A. SABEL, Prinsengracht 668, Tele
foon 37731, na 6 uur 96439.

NORITEX VERKOOPKANTOOR: ALB. THIJMLAAN 59 • TELEFOON 27268
BOEKHOUDER
met pr. ref. ook
van Accountants biedt zich aan.
T 15980, Hdbl.

BUSSUM.

Jongeman,
veelzydig
praktisch
TE KOOF in omgeving Bredius zeer fraai modern LANDHUIS met prach ontwikkeld en gediplomeerd, zoekt
OPLEIDING
als
OPVOLGER
in
tige ligging, grooten tuin, ca. 5000 M2., garage enz.; bevattende 13 ka
mers, dienstbode-zitkamer, zithall, twee badkam., keuken, bijkeuken, kel degelijke bestaande goed rendeere.ide vak-, zaak of werkkring. Ge
ders, terrassen. Kostbare betimmeringen, parketvloeren, centrale verw. met heimhouding verzekerd. Brieven met
•warmwaterinstallatie en alle moderne gerieven. Vraagprijs f 85.000—. volledige inlichting en informatie
Aanvaarding b. o. k. Bevr. Visser en Buwalda, Albrechtlaan 10, Bussum. T 15947. H.blad.

BENTVELD.
Dubbele villa met centr. verw. en
warmwater, wascht. en kelders nog
slechts
ƒ 28.000.
Huuropbrengst
ƒ 1700. Goed onderhouden. 1 perceel
te huur voor ƒ 850. Geen tusschenpersone®. T 16008, Hdbl.
GELDBELEGGING. Te koop heerenhuis in DEN HAAG, zeer gunstig
gelegen; kan desgewenscht voor
loopig bewoond blijven. Prijs ƒ 20000.T 16021, H.blad.
NAARDEN

a/d. Rijksstraatweg te koop:

VRIJSTAANDE VILLA
(houtbouw), zeer goed onderhouden.
Ind.: ben. 3 ka„ bov. 3 kam. met
badika., zolder. Flinke tuin met
schuur. Koopsom ƒ 17000.— Nadere
inlichtingen op schriftel. verzoek
a/h. adres Heerensitraat 21, Bussum.
Te k. 3 solide HUIZEN, huren ƒ3835,
lage erfpacht ƒ 525. Koopsom ƒ 34.000.
D. Schipper, Archimedesweg 19.
DIRECT VAN FABRIEK. Gewei
dige sorteering slaapkamers, huis
kamers en salons in diverse hout
soorten. Groote keuze in mahonie
meubelen. Desgewenscht fabricatie
volgens tëekening. Gratis opslag,
vrij entrée. Alleen schoolgebouwen
Weteringschans hoek Vijzelgracht
en Ferd. Bolstraat hoek Jac. v.
Campenstraat. Geopend
dageiyks
tot « uur. Verder geen Filialen.
BRANDHOUT KACHELBLOKKEN
20 c.m. f 42.— per 1000 K.G
Brandstoffenh. MONS, Brouwersgr.
155. Tel. 48190-40871, na 18 uur 81110.

Enorme collectie
in de allerbeste meubelen, w.o. ENG.
BIETSALONS, moderne en CHES
TERFIELD bankstellen, EET- en
Heerenkamers
in
ENGELSCH,
GOTHIEK en MODERN. Alléén
EDELE houtsoorten! Dames en Heerenbureaux, Boekenkasten, slaapka
mers, riddertafels, rook- en mimi
tafels, staande lampen, kronen en
vele
mooie
schilderstukken
in
prachtigst! VELE APARTE MEU
BELSTUKKEN! Als van ouds:
GOED en beslist NIET DUUR! HET
HEERENHUIS, Heerengracht 467
bij Koningsplein. OPGELET s.v.p.!
Voortaan zijn wij uitsluitend ge
opend van MAANDAG t/m VRIJ
DAG van 10—5 uur. Profiteert van
onze TALRIJKE werkelijk AT'lKio.
TIEVE AANBIEDINGEN!
Stalen Brievenkast, fabr. Remington, kwarto formaat, 4 laden, ƒ 95.
Eiken schrijftafel ƒ 30. Gestetner
duplicator, niet automatisch, ƒ 10.
Prinses Marielaan 11, Amersfoort.
Cretonne bankstel met tafel aange
boden. Als nieuw. Uit. prijs ƒ 300.
Alleen
's avonds
7.30—8.30.
Alb.
Neuhuysstr. 30 III (W.)
Te koop WATERKAMPIOEN
6 jaargangen, 1931—1938.
T 15971, Hdbl.
EETSERVIES
le kl. merk, 74 deelen,
Tel. 95368.

te koop.

Nette actieve Jongeman, 22 j.,
Te koop SMYRNA TAPIJT, 2JX3J, b. z. a.
voor
ADM. BETREKK.
ƒ 125. T 15974, Hdbl.
(ev. als volontair) of ander werk.
V. g. g. v., 6-j. Gymn. doorlopen.
ZWARTE RIJLAARZEN, maat 42, Enige bekendh. met boekh., typen
ƒ 40.—,
boxhandschoenen ƒ 15.—, en steno. T 15985, Hbld.
sjoelbak met schijven ƒ 5.—, Axminster divankleed ƒ 20.— fcn
eenige
lampen aangeb. Tel. 29947 of T 15962 KLINISCH
ANALYSTE
H.blad.
APOTHEKERS-ASSISTENTE
b.z.a. T 145, H.blad,
Hilversum.
Schilderij Winterzlcht LEICKERT
te koop. Prijs ƒ 1200.— T 16027, Hbl.

MEISJE,
22 j., dipl. 5-j. H.B.S.,
studerende Lich. Oef. M.O., zou
graag
gedurende
haar
vacantie
werkzaam willen zijn In druk gezin
of boerderij. Br. onder T 15967, Hbl.
VB. APOTHEKER zoekt werkkring
op labAatorium voor halve dagen.
T 16012, H.blad.

Mevr. De Vries, Oranje Nassaulaan
28, tel. 27974, vraagt voor noodhulp
of
vast zelfstandig 2e MEISJE,
v.d.e.n., v.g.g.v.

Mevrouw SERPHOS,
Zuider Amstellaan 19,
Amsterdam,
vraagt
flink meisje voor dag of dag en
nacht. Tel. 94390.

twee maandelikse biliographie van het nieuwe
Franse boek met schrijvers en titel registers.

Abonnement slechts ƒ 0.50 per jaar.
Bestellingen per giro 412598 of gemeente giro
Amsterdam S. 9850 t.n.v.

WISKUNDE: L. O, en IU. O. KJ
HANDELSKENNIS L. O.

RESA—ARNHEM
CLUBS

DIVERSEN

BREUKLIJDERS!

Snelle, groote B.M. te koop, in uit
stekenden staat, Oregon pine, maho
nie- en eikenhout, volledig uitge
rust. Br. nr. 95, Boekhandel K.
Blees Gzn, Zaandam.

MUZIEKINSTRUMENTEN
RADIO'S ENZ.
KRAUSS-PIANO,
kruissnarig.
in
goeden staat, van particulier. Spui
straat 245 IV.

RIJWIELEN
Geheel nieuw „BURGT3RS" H.rywiel,
handiemm., 22 inch, nieuwe banden.
Staringstraat 9 hs.

KANTOORMACHINES
Noiseless SCHRIJFMACHINE aan
geboden. Gevraagd reisschrjjfmachine. Eventueel ruiling. T 15977, Hdbl.

BETREKKINGEN AANGEBODEN

Middelbare Technische School te Haarlem
Gevraagd voor indiensttreding per 1 Sept. a.s. een

Electrotechnisch Ingenieur
met diploma c.i. van de T. H. Delft of een daarmede gelijkgesteld diploma.
Vereischt ten minste 3 jaar praktijk, bU voorkeur in een gemeente electrisch bedrijf of in een fabrieksbedrijf, of als constructeur in een apparatenfabriek.
Volledige betrekking voorloopig in tijdelijken dienst. Voorwaarden volgens
Rechtspositie en salarisbesluit N. O. 1935, voor zoover nog van toepassing.
Sollicitaties met de noodige gegevens omtrent vooropleiding, studies en
praktijk, en met opgave van referenties, aan het Bestuur der Vereeniging
voor Nijverheidsonderwijs, Kleverparkweg 181, Haarlem, vóór 10 Aug. a.s.
Op ACCOUNTANTSKANTOOR kan

Jongste Assistent

geplaatst worden, einddiploma 5-jar.
H.B.S. vereischt. T 16026, H.blad.

Volksgaarkeuken, Spuistr. 4, vraagt
WERKMEISJE, loon plus kost.

Half Aug. of 1 Sept. nlet-Arisch
MEISJE
v.d.e.n. te
Amsterdam.
T 16034. H.blad.

Für deutsch-lib.-isr. kleinen frauenlosen Haushalt (2 Personen) wird
tüchtiges MADCHEN oder FRAU
gesucht. Vorzustellen, Sonntag von
2—4 Uhr, sonst von 8—9 Uhr abends,
Cahn, Courbetstraat 20.

Heer alleen (Gooi) vraagt huishoud
ster voor alle werk, behalve buiten
werk, v. Prot. chr. beg. Goede behan
deling. Sal. nader overeen te komen.
T 16004, Hdbl.

Mevr. De Vries, Oranje Nassaulaan
28, tel. 27974, vraagt per 15 Aug. be
schaafd KEUKENMEISJE, smake
lijk kunnende koken en netjes wer
ken, v.g.g.v.

t

St. Lucas Society Boekhandel, Leiden.

VRAAGT ONS PROSPECTUS

JUFFR., 54 j., z. z., wegens sterfgev.,
Dame, 39 j., zoekt zelfstandigen huish.
(Bekende Schriftelijke Cursus)
Zeer mooie NUTRIA-MANTEL te WERKKRING in beschaafd, intell. g gepl bij H. of D„ bek. m. lichte
koop, maat 44. Prijs ƒ 575.— Te be- milieu. Goede refer. Cond. nader be verpl. Pr. ref. Br. T 15939, Hblad.
EUSEBIUSBUITEN
SINGEL 16
zicht., ook Zondag, Diezestr. 42 III. spreken. T 16045 Hbld.
Jonge Wed. zoekt betrekking als
B.z.a. BESCH. JONGMENS, pl.m. HUISHOUDSTER in kl. gezin bij
GELDBELEGGING!
18 j„ einddipl. H.B.S. met goede pun- dame of heer alleen. T 15941, H.bld.
FILMCAMERA
tenlijst, aanleg voor talen, voor alle
AANGEBODEN: Bell and Howel'1 intell. werk. Referenties beschik
ERV. VERPLEEGSTER vraagt Studente geeft les In wis-, schei- en
F. 1,9 50 m/m, Taylorcook F. 3,5. 8 baar. T 16041, H.blad.
15 Sept. werk voor erukele uren natuurkunde. 2e Boerhaavestraat
Dalmeyer F. 0.99 25 m/m. Dalmeyer
daags
of iets dergel. T 15954, H.blad. 42 III links.
F. 1,9 50 m/m Taylorcook F. 3,5. 8
snelheden met extra-cassette voor
•Jongeman v.g.h., 23 j., met goede
Tennisp. „De Nieuwe Meer", tel 27803
groote spoelen, als nieuw. Prij-' in
schoolopleiding, tevens op de hoogte Dame, bekend met verpleging, zoekt
Weekocht. v.a, ƒ 0.52 p. uur p. baan
clusief koffer ƒ 875.— T 146, H.blad,
van de
administratieve
vakken, WERKKRING, by voork. hulpbeh.
Vraagt compl baanhuurtarievei.
Hilversum.
zoekt PASSENDE BETREKKING. dame of heer, ev. met lichte huish.
Br, T 15943, H.blad.
bezigh. Intern of extern. Ook waar
PRIMA BRANDKAST
neming tijdens vacantie. Uitst. ref.
merk „van Heerde'' te koop aangeb.
Bill. cond. T 16039 Hbld.
AU
PAIR.
Dame
v.g.h.,
midd.
1.,
pr ƒ 400.—. T 15986, H.blad.
F.G., zoekt pi. als Dame-Huishoud
Deutsche Jüdin PLATTET WASCHE
Echte ENGELSCHE MECCANO, ster, zuin. huisvr., goed kunn. koken, an Ort und Stelle. T 16036, H.blad.
auto- en vliegtuigbouwdoozen, z. g. bij heer alleen. Kind geen bezw.
Liefst A'dam, H'lem of omg. Goede
a. n. T 15988, Hbld.
ref.
Br. lett. H, Boekh. Lorenz, Nette WERKSTER, lib. Isr., biedt
Iemand die fruit koopt op het
Prima beige whipcord DAMES- Zandvoort.
zich aan. T 15976, Hdbl.
GEZICHTSHAREN?
hout, met vergunning, zoekt BEMID
RIJPAK, maat 40—42, z. g. a. n.
DELD PERSOON als medewerker. Instituut met Jarenl. ervaring. O. van
100.-. Jan v. Eyckstr. 35 boven na
Biedt zich aan 1e COUP. Aparte Br, No. 207, Fa. Tel Hoet, Nijmegen. Beeren, F. C. Hooftstr. 37, Tel. 2244U.
Beschaafde ontwikkelde dame m.
9 uur.
4-jarig
dochtertje
(kleuterschool) Japonnen, Mantels, Tailleurs. Mo
PERFECT, Koninginneweg 67, Zuid.
dernste
coupe. Ook veranderwerk.
2 paar nieuwe bruine RIJLAARZEN, ZOEKT PLAATS in huishouding,
TeL 92878. Voor betere dames- en
maat 44, maat 40. Beethovenstraat liefst bij werkende vrouw. T 15948, Billijke prijzen. Hondecoeterstr. 8
heerenkl. Ook uw stot nemen wij in
part., bij Concertgebouw.
H.blad.
124. Brommet.
bewerking. Vlotte coupe. Bill. prijzen.
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BESCH. J. MEISJE, g. Duitsch
spr., Ij jaar Conservatorium-opl., z.
plaatsing als gezelschap bij Dame,
ook hulpbeh., eventueel bij kinde
ren, T 15932, H.blad.
Ernstig jong Meisje, netjes kunnen
de werken, naaien en burgerpot
koken, zoekt 1 Augustus STILLEN
DIENST, liefst bij oude dame. Brie
ven te richten aan Mevrouw Joh.
de Meester—Obreen, 69. Velserweg,
Sloterdijk.

-

Er la een methode om weer even
flink als vroeger uw werkzaamheden
te verrichten. Werpt Uw ouden
breukband weg. Vraagt zonder ver
plichting inlichtingen aan
BROOKS BREUKAPPARATEN
BEDRIJF,
Singel 25 (16 O —
Amsterdam-C.
CLUBFAUTEUILS opnieuw bekleeden
Alle
reparaties.
J KÖNIG.
Kerkstraat 121. Telef. 33590 A'dam.
UW „OUDSTE" COSTUUM,
jas of mantel wordt een ..wonder",
d. „ons" gerep., verm., enz. Tel. 32700
„Westiminster", le Weter.dw.str. 26hs.
OVERHEMDEN
maken en repareeren
JONAS — Slaakstr. 10 — Tel. 29416.
WINKELKASTEN — VITRINES
TOONBANKEN. TeL 84597 en 34951Elandsgracht 128, Amsterdam.
GEDIPL.
MASSEUSE-PEDICURE
Hobbemakade 101 — Telef. 92575

Pension v. bejaarden
Billijke condities. ZR. WOUT,
Vondelstraat 78.

BEL OP 46728 — P. GORT
Zwanenburgwal 45. In- en verkoop
v. geh. of ged. Inboedels. Kantoor
meubels en Winkelinyentarissen.
HET BEHOUD VAN UW
TAFELZILVER:
doelmatig inrichten v. dressoirladen.
Fa. J. Schutz, Prinsengr. 721. T, 30162

HUWELIJK. Heer, 40 jaar, wenscht
kennismaking
met
goede
huis
vrouw, liefst klein inkomen.
T 16002, Hdbl.
HUWELIJK. Isr. Heer, m.1., zoekt
kennismaking m. dame, mod. levensopv. Liefst eigen home. Discretie
verzekerd. T 16013, H.blad.

HUISDIEREN
10 gulden beloning.
Weggelopen
donker chypersche KATER, ge
scheurd linkeroor. Marnixstraat 158
bij de Raampoort. Telefoon 46113.

RUIL
Studente, die MICROSCOOP nodig
heeft, wil hiervoor gaarne haar
kostbare VIOOL inruilen.
T 16010, Hdbl.

AI ITO'S

MOTOREN ENZ.
REPARATIE. IN-, VERKOOl* van
ELECTRO-MOTOREN. — VETBCH,
P. H. kade 100, A'dam, Telef. 35719.

EVANGELIE en VOLK.

Openbare Veröaderintj
*

dinsdag 29 juli 20 uur, Hotei
00 AMERICAIN, ingang Marnixstraat.

Sprekers: De Heer Ds. EGGINK, Herv. Pred. te Nijenga over: NationaalSocialisme en Christendom, en de heer Boll: Waarom in plaats van den
haat onze LIEFDE?
Toegang vrij.

Medische Analystenschool
van Dr. F. A. STEENSMA.

Volledige opleiding tot klinisch (medisch) analyste. Dagcursus. Vereischten van toelating: einddiploma H.B.S. B of Gymn. B. Afzonderlijke oplei
ding voor hen, die de eerste drie klassen H.B.S. of Gymn. hebben doorloopen en voor hen, die ln het bezit zijn van het Mulo-diploma. Prospectus
en nadere inlichtingen bij Dr. F. A. STEENSMA, Apollolaan 73, Amster
dam, Telefoon 22956.

STUDIE VOOR MNDIMMUiMIS
Volledige opleiding door de Stichting tot Bevordering der Universi
taire Opleiding van Candidaat-Notarissen te Leiden, onder alg.
leiding van J. C. H. Melis, cand.-notaris, privaat-docent voor Notariaat
a/d. Leidsche Ryks-Universiteit Aanvang nieuwen Cursus: 30 Septem
ber a.s. Inlichtingen a/h Secretariaat: Prinsenweg 105, Wassenaar, tel.
2528. Voor Deel III schriftelijke cursus door J. C. H. Melis vrn. privé.
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