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Ontploffing in gasfabriek
te

Oproep tot steun aan
Winterhulp

Marseille

VICHY, 23 Pebr. (D.N.8.) Een ernstige
ontploffing is Maandag ontstaan in de
centrale gasfabriek van. Marseille. Volgens
voorloopige berichten heeft het ongeluk
reeds 14 dooder. en 30 zwaar gewonden geëischt. welke geborgen zün uit de puinen
van de voor een groot deel vernielde fabriek.
Volgens latere berichten is het aantal dooden,
dat gevallen is by het ontploffingsongeluk te'
Marseille, waarschijnlijk veel grooter dan eerst
gemeld werd. Behalve de 14 dooden, die
geborgen konden worden, worden nog reeds
andere
arbeiders, die in de fabriek werkten, vermist.
Behalve de 30 zwaargewonden waren er talrijke lichtgewonden. De eerste
ontploffing deed
zich voor om 14 uur 45 in het hoofdgebouw der
fabriek; enkele seconden later volgden twee
nieuwe explosies. Tengevolge van den luchtdruk
stortte het geheele gebouw in elkaar en bedolf
'■alrijke arbeiders ondsr het puin.

Dagorder van

Juist in dezen tijd, nu de winter ons terdege
laat voelen, wat koude werkelijk beteekent,
spreekt de nood van onze behoeftige landgenooten wellicht sterker tot u dan ooit het geval
was.
Het is verblijdend, dat juist in dezen tijd, nu
tal van landgenooten verstoken zijn van warmt*
en het meest noodzakelijke voedsel, Winterhulp
Nederland bp zooveel plaatsen kan ingrijpen,
dank zij den inzet van duizenden vrijwillige medewerkers, jongeren en ouderen, die ondanks de
veersomstandigheden er op uit trekken om hulp
te verleenen daar waar het noodig is.
Deze vrijwillige medewerkers hebben het begrip gemeenschapszin tot werkelijkheid gemaakt
en ik doe een dringend beroep op hen om onvermoeid door te gaan en zich met alle krachten
ir. te zetten.
Doch verder zou ik allen, die nu nog aarzelend
aan den kant staan, willen vragen om te
beslissen. Beslissen om zich mede in de gelederen te scharen van ons groote WHN-corps,
dat reeds in staat was tienduizenden en nog
eens tienduizenden in den lande te helpen.
Op 27 en 28 Februari zal wederom een straatcollecte worden gehouden, een collecte, waarbij
de beeltenissen van groote mannen uit onze
historie zullen worden verkocht. Laat de herinnering aan hen u de beslissing gemakkelijk maKen. Zü hebben niet gepraat, maar gedaan.
Maakt hen niet beschaamd. Doet zooals zij en
zet u in voor uw volk.
Twee mogelijkheden staan voor u open. Offert. Offert, omdat tienduizenden wachten en
ook van uw beslissing afhankelijk zijn. Meldt u
als collectant of collectrice, om anderen het offeren mogelijk te maken. Doch het best dient
ge uw volk door geld en tijd ter beschikking te
stellen. Offert en meldt u, opdat ons devies op
27 en 28 Februari bewaarheid worde:

Duikbooten torpedeeren
weer acht schepen
Luchtactie

spoorwegen

tegen

aan oostelijk

front

HOOFDKWARTIER VAN

—

DEN FÜHRER

24 Febr. (D. N. B.)
Het opperbevel van
de weermacht maakt bekend:
Op verschillende plaatsen aan het Oostelijk front deden formaties van het leger
en de luchtmacht ook gisteren vijandelijke

aanvallen mislukken. Gevechtsformaties van
de luchtmacht zetten de vernieling van
Hierbij
bolsjewistische spoorwegen voort.
Ilnienmeer
werden ten Zuidoosten van het
verscheidene transporttremen vernietigd en
deelen van den Moermansk-spoorweg zwaar
getroffen.

aanvallen van Duitsche

nachtelijke

Bij

gevechtsvliegers op de vesting Sebastopol
ontstonden groote branden. In de periode
van 20 tot 23 Februari verloren de bolsjewisten 83 pantserwagens.
In Noord-Afrika werden tijdens acties van
verkenningstroepen enkele Britsche gepantserde- verkenningswagens vernield. Succesrijke luchtaanvallen waren gericht op de
"j^hterwaartsche verbindingen en gemoto-

risé*(t&i> xjoionnes van den vijand. Duitsche
jagers schoten ten Oosten van Solloem vier

Britsche vliegtuigen neer.
Op het eiland Malta werden vliegveldinstallaties en luchtafweerstellingen overdag
en 's nachts met bommen bestookt.

Zooals reeds in een extra bericht is
medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten van convooien op den Atlantischen
Oceaan en voor de Amerikaansche kust
wederom acht schepen met een gezamenlijken inhoud van 63.000 ton, waaronder vijf tankschepen, tot zinken gebracht.

van enkele Britsche
bommenwerpers boven de Duitsche bocht
24 Feheeft de artillerie der marine op
bruari des ochtends vroeg een vijandelijk
T\jdens het vliegen

-

STOCKHOLM, 23 Febr. (D.N.8.)
President
Roosevelt heeft Maandagavond in een radiorede, naar de Britsche nieuwsdienst uit
Washington meldt o.m. gezegd: „Voordat"ons
de voortdurende stroom van ons bewapeningsmateriaal een duidelijke superioriteit heeft gegeven, moeten wij er aan vast
houden onze \iy
anden te allen tijde en overal te verslaan, waar
Wij ze aantreffen, ook al moeten wij wellicht
een zekeren tijd terrein opgeven." Op het
oogenblik, aldus Roosevelt, eischen wij een zware schatting van onze vijanden. De president
zeide vervolgens: „Wij
en niet onze vijand
zullen het offensief in dezen oorlog uitvoeren.
Wij zullen de laatste slagen winnen en definitief
vrede maken."
In zijn verdere rede zeide de president o.m.
nog: „Wanneer wij, zooals gevraagd is, onze
Valschermjagers bij Koepang op oorlogsschepen, onze vliegtuigen en onze koopvaarders naar de vaderlandsche wateren zouden
Timor geland
brengen en ons uitsluitend zouden concentreeren
STOCKHOLM, 24 Febr. (D. N. B.). Volgens
laatste verdedigingsloopgraven, zouden
een United Pressbericht uit Tsjoengking ver- op degroote
onze
krachtbronnen van elkander worneemt men van toonaangevende Amerikaansche zijde in Tsjoengking, dat de telegrafische den afgesneden.' De Vereenigde Staten zouden
dan geenerlei hulp meer kunnen zenden naar
verbindingen met Rangoon zijn verbroken. Uit
Engeland, Rusland, naar de MiddellandChina,
alle berichten blijkt, dat de positie slechter gesche Zee en de Perzische Golf.
worden is en dat men den val van Rangoon
Wanneer de Ver. Staten met een zoodanige
moet verwachten. Ook de Londensche corres- eenvoudige politiek
zouden ophouden, ni de
pondent van Stockholm ïldningen houdt zich
Noord-Atlantische ravitaüleeringslijnen naar
bezig met den kritieken toestand van Ran- Engeland en Rusland te beschermen, aldus
goon en meldt, dat de regeering naar het Noor- Roosevelt,
dan zouden zij er toe bijdragen „het
den is vertrokken en dat de Britsche oorlogs- schitterende
Russische tegenoffensief" tegen
correspondenten thans hun telegrammen uit
de Duitschers kreupel te doen worden. Zij zouMandalay versturen.
den Engeland berooven van een belangrijk deel
De correspondent van de Daiiy Express vanzijn aanvoer van levensmiddelenen oorlogsmeldt, dat de opperbevelhebber der Britsche tuig. Ondanks den grooten
afstand en de moeitroepen in Birma, generaal Hutton, van plan lijke transportomstandigheden
staan reeds,
is alleen het militaire g«deelte van Rangoon aldus de president,
een groot aantal bommente behouden en overigens bereid is de stad werpers en andere vliegtuigen, der Ver.
Staten
systematisch door brand te vernielen op een met
Amerikaansche bemanningen bhans in dawijze, zooals de wereld het buiten de Sovjet- gelijksch geveohtscontact
met den vijand in het
Unie nog nooit het.
Zuidwesten
den Stillen Oceaan. Liuizenden
van
Naar het keizerlijke hoofdkwartier te Tokio man Amerikaansche troepen bevinden zich
thans in een officieel communiqué bevestigt, thans in dit gebied. De oorlog tegen
Japan moet
zijn
valschermjagers
der Japansche marine gewonnen worden door
slijtageproces. De
een
den 20en Februari bij Koepang op Timor ge- twee laatste maanden is er niets gebeurd,
dat
land.
den Ver. Staten aanleiding zou moeten geven
Het Noordelijke deel van Australië, met in- om deze fundamenteele strategie
aan een herbegrip van Port Darwin en alle plaateen ten ziening te onderwerpen.
Roosevelt beweerde
Zuiden daarvan ot Birdun toe, staat onder vervolgens, dat de consequenties
den aanmilitaire controle, naar de Australische minister val op Pearl Harbour, al waren zevan„ernstig
gevan Defensie Forde volgens een bericht uit noeg", sterk overdreven zijn. Het
aantal
der
in
Canberra heeft meegedeeld. De opperbevelheb- Pearl Haitour op 7 December gedoode
officieber van dit district kan naar eigen goeddunken
ren en manschappen bedroeg 2340 en het aaniederen maatregel voor de verdediging nemen. tal gewonden 946. Van alle in
Pearl Harbour
schepen zijn, volgens de gegeBezorgdheid op Java gestationneerde
vens van Roosevelt, er slechts drie buiten dienst
Naar United Press uit Batavia meldt, heeft gesteld.
daar het bericht, dat de Japanners reeds een
Tenslotte verklaarde Roosevelt: „nooit tevoren
deel van het eiland Bali overmeesterd en het hebben wij zoo weinig tijd gehad, waarin
zoovliegveld van Pesar bezet hebber., de grootste
veel te doen is".
bezorgdheid teweeg gebracht.

—

De capitulatie van Singapore.
Een
telegrafisch overgebrachte foto van
de Britsche onderhandelaars met de
witte en de Britsche vlag. Onder hen
bevindt zich generaal fercival.
(Foto Hoffmann-Stapf)

Toestand voor Rangoon

—

kritiek

—

„Voor het volk. door het volk".
DEN HAAG, 23 Febr. 1942

PIEK.

Het kleine eiland Corregidor, dat aan den ingang van de baai van Manilla ligt,
is thans nog het eenige punt, waar de Amerikanen op de Philippijnen aan de
Japanners krachtig-weerstand bieden. BO VEN: de tunnelingang tot de in de rotsen
ingebouwde vesting van Corregidor. ON DER: een in de rotsen uitgehouwen gang,
waar de granaten voor de zware kanonne n liggen opgestapeld.
#

Waarschuwing
departement

van Financiën waarschuwt het publiek om geldstukken, welke
door inkervingen of anderszins verminkt
of veranderd zijn, aan te nemen, daar men
zich bij het in het bezit hebben van zulke
waardelooze geldstukken aan ernstige moeiHet

'.tu.heden blootstelt.

.

Nieuwe namen voor straten
en pleinen
Dezer dagen is gepubliceerd het besluit van
den commissaris-generaal van bestuur en justitie,
dat straten, pleinen, publiekrechtelijke lichamen,
openbare instellingen enz., die den naam van
een levend lid van het huis Oranje-Nassau
dragen, moeten worden omgedoopt
De Gemeentestem meldt thans, dat de commissaris-generaal op 21 Januari j.l. den secretarissen-generaal van de Nederlandsche departementen heeft geschreven, dat de nieuwe namen van straten, pleinen, bruggen enz. niet

mogen worden ontleend aan den
gen

tegenwoord:-

tijd. (N.R.Crt.).

(Foto Scherl-Fellinga)

Kustplaats in Californië
gebombardeerd

Doeltreffende luchtactie in

Afrika ondanks slecht weer

—

PARIJS, 24 Febr. (D.N.8.).
Sahara, 500 km. ten Zuiden

—

Midden in de
van Reggane, in
een klein karavanenbivak is men volgens persberichten bij boringen op 160 M. diepte op water
gestooten. Deze mogelijkheid werd twee jaar geleden reeds voorspeld door een jeugdigen Fran-

Het 633 eIta- schen geoloog. De maatschappij der spoorlijn
Middellandsche Zee-Niger is nu onlangs met de
Bij gevechten tusschen verkenningsafdeelinboringen begonnen. De bron levert tot honderd
zijn,
hebben
geëindigd
kubieken
meter per dag en het water gelijkt in
r-? die in ons voordeel
w."J eenige pantserwagens van den vijand ver- zijn samenstelling op zeewater.
bid,
opnieuw slech* *-*« weersomstandigheden, die
luchtmacht niet
jj* waren geworden, hebben de tegen
de achterdoeltreffend op te treden
verbindingen van den vijand en mit
De laatste „big sensation" in Yankeeailleurvuur te richten tegen groote opeewhooland vóór het uitbreken van den oorlog
"*Sen van gemechaniseerde middelen, waarvan
was
naar S.P.T. ons vertelt
n groot gedeelte
de
in brand vloog, of beschadigo
witte neger. Na een lang onderzoek was het immers een professor in
v
aanvallen op Malta werden voortgezet en
Philadelphia gelukt een neger door midkrachtig
werden
.penwerken en vliegvelden herhaaldelijk
del van ultraviolette stralen blank te
getrjty°kt.
De doelen werden
maken. Het resultaat was echter helaas
hw cri door bommen van zwaar kaliber, die
niet blijvend. Na eenige maanden „trok
werking ontplofvernietigende
?*clltbaar
het weer bij" en thans is de man donker
ten Vier Engelsche vliegtuigen
werden door de
als tevorente e
luchtmacht in luflhtgevechten boven
h-t

ftOME,

24 Febr. (Stefani).
communiqué luidt:

Zwart-wit-zwart

—

j.

"
eüand

neergeschoten.

Uiafj vijand ondernam met

IVjöff.1-3-luchtaanvallen
Scj-r?

op

—

Verleden
onzen Parijschen correspondent)
Riom heeft Frankrijk den H. Gregorius van
Tours geschonken, zijn eersten geschiedschrijver. Sinds de Middeleeuwen neemt het een
voorname plaats in als plaats waar recht gesproken wordt. Toen het oude hertogdom Auvergne aan de Fransche kroon was gekomen
en Anna de Beaujeu zich als regentes namens
(Van

Lodewijk XI in Riom vestigde, omringde zij
zich door de rechters van Auvergne om haar
taak te volbrengen. Sindsdien heeft Auvergne
een prachtig aantal rechters en rechtsgeleerden en andere hooge magistraten aan Frankrijk geschonken, 't Was dus niet te verwonderen, dat aan Riom werd gedacht, toen voor de

weinig talrijke forZuara, Bengazi en

Er. wordt geen noemenswaardige
e
cüe "; -Pemeld. Een Italiaansche torpedojager,
uit Libj-e terugkeerend' convooi begeki-fdP trof
een vijandelijk vliegtuig, dat branöeru. '

** n«erstortte.

Boodschap van Churchill
aan Stalin
STOCKHOLM, 24 Febr. (A.N.P.)

—

De Brit-

sche premier, Churchill, heeft naar de Britsche
nieuwsdienst uit Londen meldt, ter gelegenheid
va n den 24-sten verjaardag der oprichting van
het bolsjewistische leger een boodschap aan
Stalin gezonden. Daarin zendt hij Stalin, als
voorzitter van de verdedigingscommissie der
Sovjet-Unie voor de bolsjewistische strijdkrachten zijn uitdrukking va n „bewondering en dankbaarheid", waarmede de ..volken van het Britsche rijk" de daden der bolsjewisten hebben
waargenomen. „Engeland, zoo wordt ten slotte
in Churchills boodschap gezegd, verlrouwt op
het zegevierende einde van den strijd, dien wij
gemeenschappelijk tegen onzen gemeenschappelijken vijand voeren".

aan asthma

feneesh<S.nval

IN HET KORT

:'Jj'ekend

'e.en "

**-*-**

hem genoemde
halfstijve lucHtschip.

"

’

7500 gemakkelijk buit

iets stemmigs, iets zeer voornaams weten te
maken. Riom is beroemd om zyn rijke collecties
wandtapijten, waanvan er een aantal in de
Sainte Chapelle hangt en andere, van het
„kluis
voormalig paleis afkomstig, in de archiefkamers Sleutel met label,
worden bewaard en in sommige deelen van het
deur" lag voor 't grijpen
gerechtsgebouw. Thans heeft men de zaal van
het Hof der gezworenen opnieuw geschilderd,
In Rotterdam-Zuid is weer een brutale diefer stijlvolle luchters gehangen en de wanden stal gepleegd, namelijk bij de firma L. en Ca.
berechting van het droevigst deel van de bekleed met een serie van de mooiste wand- een fabriek in suikerwerken aan den SluisjesFransche historie een plaats werd gekozen. De tapijten, namelijk Vlaamsche uit de XVIe dijk. Eerst hebben de inbrekers een ruit op he.
historische antecedenten maakten den naam eeuw, waaronder een aantel die de geschiede- dak vernield, Waarna zij zich toegang tot de
nis van den „Verloren Zoen" voorstellen. Voor fabriek en de kantoren hebben verschaft. EenRiom tot een symbool.
Of voor een monsterproces, ais wat nu ge- de hooge deelnemers zijn zelfs vergulde stoeltjes maal binnengekomen hadden zij niet over peel.
voerd wordt, Riom een gemakkelijke verblijf- uit de Fransche nationale meubelverzameling te klagen. Zij forceerden alle bureaux en vonden allereerst een veldkijker. In het bureati
plaats is, mag een andere vraag heeten. Een naar Riom gezonden.
Hoewel "t proces dus zeer comfortabel geïnstal- van den directeur echter hadden zij meer geluk.
stadje van
10.000 inwoners voor een proces,
dat eiken dag een duizend man van elders in leerd word:, is het de vraag of de bezoekers van
Daarin lag ten sleutel met een label eraan
het Paleis van Justitie zal vereenigd houden.... Riom een daarmee overeenkomend verblijf zulbevestigd, waarop stond
De
kluisdeur". zijn.
't is veel gevraagd. In elk geval zal Riom aan len genisten. De rust zal er wel bewaard
sleutel
bleek
van
inderdaad
de
kluis
te
de vierschaar een waardig verblijf bieden, dat blijven. Honderden agenten en gendarmen zijp
Zij openden die en vonden twee geldkistjes,
tot ernst stemt en rust verzekert. Want Riom naar Riom gezonden om er de
rust te bewaren
waarvan de sleutel nog in het slot stak.
is als éen klein beeld van Frankrijk, van het en de wijk van het gerechtsgebouw wordt tijHet totaalbedrag van
7500,— hebben zü
Frankrijk van het verleden. Veel bleef er be- dens het proces voor het publiek e f gesloten
toeëigen en en er den kijker voor
zich
kunnen
waard van oude welvaart en kunst. Het gehouden.
in de plaats gelegd.
plaatsje heeft altijd met Clermont-Ferrand geDat
zal dus voor langen tijd zijn. Want al
Nadat de ongenoode gasten zich nog te goed
streden óm den titel van hoofdstad van Bretagne. Ontegenzeglijk is het de voornaamste zoekt men tijd te besparen door cfe lange acte hadden gedaan aan een flesch bessenlikeur, zijn
residentie geweest, ook na den hertogenlijken van beschuldiging niet voor te lezen, wat mins- zü spoorloos verdwenen.
tijd, maar in het bijzonder voor wat de admi- tens acht uren zou vragen, de ruim drie honderd verhooren, die noodig zullen zijn, vragen
en het recht betreft. Het heeft nog talrijke
zittingen, vooral waar er reeds' bij zijn
den mooien klokkentoren, een soort belfort, bewaard. En uit die zelfde Middeleeuwen is de die ieder op zich zelf verscheidene zittingen
Sainte-Chapelle overgebleven, een van de zeer zullen eischen. Men begrijpt, dat iemand als
een oud-minister van Buitenlandsche Zaken wei
schoone resten van het paleis.
Het vorstelijk paleis zelf is verdwenen en voor dagen heeft te vertellen en er ook niet
heeft plaats gemaakt voor een Paleis van met een enkel verhoor zal afkomen.
Voor rechters, getuigen, ambtenaren enz. heeft
Justitie in renaissance-stijl, dat met de Sainte
men
wel voor logies moeten zorgen, maar zelfs
Chapelle verbonden is gebleven. Het heeft nog
een andere verbinding, namelijk door een on- nadat men alle beschikbare ruimte bij de inderaardschen gang, met het in de tuinen ge- woners heeft opgeëischt, is men er niet gebouwde Huis vaa Bewaring, Waar de heeren komen. Een groot deel van hen, die het proces
Daladier en Blum reeds verblijven. Die gang moeten meemaken, zullen dan ook elders onderwas in onbruik geraakt, maar men heeft haar dak moeten zoeken. De verzorging van al die
weer geopend, want de beschuldigden zullen procesgangers is een bijna ondoenlijke taak
geen contact met de buitenwereld mogen heb- geworden. Welke aanspraken Rioms verlecfen
kan maken, de zaak is toch wel wat te
ben. Trouwens de rechters evenmin. Die gang ook
groot
voor het mooie provinciestadje, dat er
is met de rechtszaal verbonden door een poort
zeer op gesteld is andermaal, zooals
van gesmeed rasterwerk. zoodat als de zitting niettemin
zijn
waarlijk
in
groote geschiedenis, de hoofdbegin 4,, de beschuldigden als uit een kooi
zul- stad der Fransche rechtspraak te zijn. Ongelen binnen treden.
twijfeld biedt Riom het voordeel, dat het proces
24FE8R.1942
Etet lijkt wel heel luguber. Het zal eerder zich er. rust'g kan ontwikkelen en niet overveel moeilijkheden voorkomen, want in de stroomd zal worden door advocaten en mondaine
rechtszaal zelf zijn honderden en honderden dames, alsof zulk een proces een kijkgelegenheid
opeengepakt. De leden van de rechtbank, grif- is, zooals dat met enkele vermaarde processen
fiers en helpers, de verdedigers en de advo- tijdens den vorigen oorlog te Parijs het geval
caten, zes loges met vertegenwoordigers van de was. Processen, die ware schandaalprooessen
regeering en hooge diensten. Voorts leden Van werden.
het diplomatieke corps en verder honderd
Het Hof van Riom heeft in de geschiedenis
veertig journalisten, een weinig publiek en
enkele groote namen van rechters geschreven,
de drie honderd getuigen. Op het oogenblik zijn als die van een Arnaud, Etienne Pascal, d'Agues- Hoofdred.: Mr. 1* Q. A. Schllcnung, Adam; ad vis.
t-r al 240 opgeroepen. Hoe die allen te bergen seau en Laubespin. Zal de vierschaar van thans
hoofdred.: H. baron v. Lamsweerde, Bussurn; wnd.
hoofdred.: mr. J. Derks. Adam: chef v. dienst
zelfs in een gerechtsgebouw, dat in vrede» ijd die de verantwoordelijkheden voor de FranschF der
W. Putman. Adam; Bultenl : W. Seeen belangrijk Hof der gezworenen was, is een nederlaag zal hebben vast te stellen en de oor- verln.Red.:
Adam;
BinnenL: F. Seuter. ' Ean*m;
vraag waarover men zich in Riom nog wel logsverklaring zal hebben te berechten, ook door Kunst: A. v. Domburg, Adam;
Financiën: dm H.
langer het hoofd zal breken.
haar wijsheid een naam in het geschiedboek v. d. Waerden. Adam. 6tadsnleuws: F. Thomas.
Sport:
Adam;
Adam;
J.
Techn. ca
Cottaar.
Maax niettemin heeft men van cte rechtszaal schrijven?
gotored.; G. Geurtaen. Adam

'

gemaakt

waarop

’

nistratie

DIT NUMMER BESTAAT UIT
ACHT BLADZIJDEN

ftl°*_icij;
at-<lea^t

hartvsrlamming te Berlijn overParseval fras de ontwerper van het

Het Rijkscommissariaat. deelt mede:
De commissaris-generaal voor Bestuur
en
Justitie heeft op grond van par. 3 der verordening no. 108/40 (vierde verordening betr. bijzondere bestuursrechtelijke maatregelen) tezamen met par. 4 art. 1 van verordening no.
3/40 inzake de uitoefening van de regeeringsbevocgdheden in Nederland benoemd:
den
candidaat-notaris J. G. L. Harloff te Doetinchem tot burgemeester van Amersfoort, den
secretaris van het arbeidsbureau te Utrecht,
H. Froonhof, tot burgemeester van Baarn en
den heer A. H. Th. Nijland te Bunnik tot burgemeester van Bunnik, Odjjk en Werkhoven.

AMSTERDAM

"Ajdt, ngf^' 24 Febi (S.PT.). Lord Beaverbrook
ÏWal*en a Mficieel wordt medegedeeld, aan een
van asthma. De behandelende
p-g lw en «ebben hem voorgeschreven voorte houden.
__.Gt-rUch.'
,u_U Zijn n> dat Beaverbrook niet van plan
te ' zijn werkzaamheden in Washington
gd*ll' worden van officieele zijde niet

*on

Nieuwe burgemeesters
benoemd

van

LordBeaverbrook lijdende

tenCle

leeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft.
(Voor levensbijzonderheden zie pag. 3.)

BEURS

'

LM 24 Febr* (A.N.P.). De com'
der New
Yorksche brandweer heeft
gemaakt, dat bv den brand op
-^e ,jy o
föiancie" geen sabotage is gepleegd.
Aü 8u_k V°nluchtvaartpionier prof. dr. ir. h.e.
v°-ge
Par seval is Zondag ten gevan

Hedenmorgen is in den ouderdom van zestig
jaar, in de „Ziekenverpleging" Prinsengracht te
Amsterdam, overleden prof. Huib Luns, hoog-

—

Riom, waar sinds de Middeleeuwen
recht gesproken wordt
Stadje met een roemrijk

Prof. Huib Luns

De plechtige Uitvaartdiensten zullen worden
gehouden Vrijdag a_>. in de Rozenkranskerk te
STOCKHOLM, 24 Febr (A.N.P.)
De Brit- Amsterdam, waarna de teraardebestelling zal
sche nieuwsdienst publiceert het bericht, dat een geschieden om half elf op de R.K. begraafplaats
kustplaats in Californië is gebombardeerd. Er Buitenveldert aan den Amstelveenscheweg.
zouden minstens 25 granaten zijn afgevuurd.

■liegtuig neergeschoten.

Waterbron midden in de Sahara
Ital.weermachtsbericht
ontdekt

den heer Piek

Landgenooten.

Radiorede van Roosevelt
Duitschland strijdt voor Europa
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kalpinang
bezit een grooten rijkdom aan tin en
van Banka en Billifnn -..m Mnieierè
Palembang
eveneens bekend voor zijn
Hoofdstad is

aiZZ \ ',De

s en

wheemsche bevolkingen
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tnwoners- De

WAARHEEN GAAT

te verschaffen,

Stalin boekt er

„niet uit

overwegingen van

zijn eerste

werkelijke succes
(Van onzen diplomatieken redacteur)
Meer dan eens hebben wy gewezen op het
dilettantisme in de Britsche oorlogsvoering. Dio
dilettantisme heeft echter gevolgen, niet alleen
directe gevolgen op den momentcelen gang der
oorlogsgebeurtenissen, maar ook gevolgen die
langzaam doorwerken en eerst op een la.er

oogenblik hun desastreuze uitwerking openba-

ren. In haar militaire zwakte zoekt de Britsche
regeering thans in arren, moede overal steun,
zonder er rekening meer mede te houden of die
steun haar en het Engelsche volk eens duur te
staan zou kunnen komen, nog afgezien van
de vraag of die steun daar waar zij zoekt ook
werkelijk doeltreffend kan worden verleend.
Amerika belooft steun in astronomische cijfers,
maar.... eerst over zooveel en zooveel jaren
en aan dienen de Engelschen nog maar af te
wachten, hoe groot het percentage bluf daarbij
i_ en zij zullen dan ongetwijfeld denken aan hun

hulpbeloftenprocédé.

De eenigen, die in Europa althans vechten,
lijn nog de bolsjewieken en als van zelf richten
zich de oogen der Engelschen op hen, weliswaar nog een beetje schichtig, maar eenmaal
met de bolsjewieken samen op weg, kunnen de
Engelschen,
althans de regeering Churchill,
aan geen terugkeer meer denken en worden zij
steeds meer gedwongen den weg met Stalin tot
het einoe toe te loopen, steeds meer naar mate
hun militaire zwakte grooter wordt. Konden zü
aanvankelijk den Sovjets nog wat tanks en vliegtuigen leveren, thans schijnen deze leveringsmo(telykheden practisch wel geheel te zullen op
hcuden en rijst de vraag, waarmede Stalin hef
wi)
bloed van zijn mannen in 't vervolg betaald
in
niet
uitsluitend
thans
zien. Stalin denkt ook
kans
militaire waarden, maar zoekt, nu hij geen
verslaan, andere
ziet om Duitschland militair te
gebieden die als strategische steunpunten voo/
kun■rijn bolsjewistische wereldrevolutieplannengevolg
nen dienen. Voer titalin is de chaos, als

DE EERSTE KAS-ANDIJVIE AANGEVOERD
Op de groenten- en vruchten-veiling
rikaansche levensmiddelenpropaganda doorkruist
Utrecht
en docloos geworden.
en omstreken" werd Maandag door den heer H
A. de Groot te Vleuten, kweekerij horti-cultura
de errste kas-andijvie aangevoerd. Het was een
BUREAU LANDSCHAPSBESCHERMING
partij van 530 Kg.
De landstandpersdienst bericht, dat bij de
hoofdafdeeling „Volk en Bodem" van den Ned.
landstend is ingesteld een bureau .Landschapsbescherming". M*t de leiding van dit bureau
HOOGER ONDERWIJS
is belast de heer W N. Lindeman, Van Limburg
Stirumweg, Oosterbeek.
van
Op
proefschrift, getiteld:
een
zwakte
UTRECHT.
militaire
gouvernemcnteele
en
van
De taak van dit bureau zal zijn, zich bezig „De beteekenis van het gezichtsorgaan voor het
anderen, een wellicht nog voortreffelijker drager van de'bolsjewiseering dan een eigen sterk te houden met het boersch karakter van het tot stand komen van de ruimtevoorstelling",
Nederlandsche landschap, teneinde het eigen promoveerde tot doctor ln de geneeskunde de
„_
mditair apparaat.
heer J. W. Wagenaar, geboren te Utrecht.
Thans, op het oogenblik van Engelands karakter van het boerenland te bewaren.
gn.ot.te gouvernementeele en militaire zwakte
de kans te grijpen
sedert eeuwen, tracht Stalin leggen
en hij heeft
om zijn hand op dat land tesalon-bolsjewiek
Sir
van
den
door de opneming
oorlogskabinet
Stafford Cripps in het Britsche
d» eerste schrede in die richting reeds met
vai
succes gedaan Meen niet, dat de benoeming
conservele
is.
hoewel
vorm
Cripps een ijdele
liggende goud betalen." Op deze wijze is de Ame-

blijkbaar

—

Maandagmiddag werd te Luntercn de grootste hautverkooping van de Veluwe
gehouden, bekend als de Luntersche kermis, ten overstaan van den 80-ja.rigen
notaris Dinger, die deze verkooping reeds. 50 jaar leidt. Overzicht van de groote
belanastelling. Niet minder dan 2000 kooplustigen waren naar deze verkooping
(Foto Polygoon-v. Bilsen)
gekomen.

„Ons land door een Duitscher
gezien"
BERLIJN, 20 Febr. (A.N.P.). Het Ned. pers-

kantoor meldt:
Bü het Nibelungen-Verlag te Berlijn en Leipzig is een fraai geïllustreerd werk over ons land
verschenen, getiteld „Die Nlederlande in Deutscher Sicht". Het is een werkje van 96 blad80
zijden kunstdrukpapier kwarto-formaat:
bladzüden plaatjes met een inleiding van den

Levensmiddelen als middel van

Rijkscommissaris Rijksminister dr. Seyss-Inquart
en een voorwoord van den samensteller dr. Ed-

pressie

onderstaand mund Halm. Johannes Bdehland teekende
Uit Genève meldt
overzicht van de Fr__r_sch-Amerikaar_sche be- aquarellen voor titelblad eh omslag.
In zün inleiding schrijft dr. Seyss-Inquart
trekkingen,
ontleend aan een Amerlkaansch
tijdschrift, waarin de „vitamine-politiek" der 0.m., dat het vraagstuk der Nederlanden minder
van staatspolitieke dan van volkspolitieke beVereenigde Staten en hun poging om de lebestond eigenlük
vensmidrielenvoorziening als middel tot pressie teekenis is. Dit probleem
lang
maar
nam
sedert
1930 steeds scher't
licht
reeds
aan
gebruiken
op d« Vichy-reseering te
pere vormen aan. Tusschen het Duitsche en
treedt.
Nederlandsche volk was een onnatuunyke
Het
Amerikaansche tüdschrift „Saturday het
ontstaan, waardoor'de Nederlanden niet
afstand
Evening Post", aldus het bericht van het D.N.8.,
geestelijk
alleen
en economisch, maar ook staatpubliceert een belangwekkend artikel over de be- kundig
en
militair
steeds meer in de armen der
trekkingen van de Ver. Staten met Frankrijk.
mogendheden werden gedreven.
Westelüke
Daarin wordt beweerd! dat reeds voor het uitbreMaar het Duitsche en het Nederlandsche volk
ken van openlijke vüandelükheden tusschen de behooren naast elkaar en tot elkaar, want zü
V. B. en Duitschland een onderaardsche oor- vormen in den dieperen zin een gemeenschap.
log tusschen beide landen op Franschen bodem De Rükscommissaria spreekt dan den wensch
ls uitgevochten- De Amerikanen hadden daarby uit, dat dit boek er toe njoge büdragen, dat de
twee doeleinden op het oog: le. De Duitschers Nederlanden ais ruimte en volk beter zullen
te verhinderen, het Fransche schip van staat worden begrepen en dat het werkje op deze wyze
in de haven eener nieuwe Europeesche ordening aan het totstandkomen eener Duitsch-Nederbinnen te sleepen en 2e. de strategische posities landsche gemeenschap moge meehelpen.
van Frankrijk ln Noord- en West-Afrika te behet D.N_B.

zetten.

DIPHTERITIS IN NOORDBRABANT
Betreffende de diphteriegevallcn in NoordBrabant wordt gemeld, dat zich ook in Kruisland öhans een geval heeft voorgedaan. In
Etten werden in de afgeloopen week dertien
nieuwe gevallen geconstateerd.
Verschillende
patiënten zün overgebracht naar de barakken
te Oudenbosch. In Kaatsheuvel, waar de ziekte
reeds lang woedt, heeft de epidemie zich de
laatste weken niet verder uitgebreid. Wel kwam
er in de afgeloopen week een doodelijk geva!
Riel hebben zich geen nieuwe gevallen
voor. In
meer voorgedaan, zoodat men vertrouwt de
ziekte hier meester te zün.

en

tegen
DETECTIVE
door
wil Völmer
H.
dank

(Nadruk verboden)

Toen weder een auto naderde, vroeg Söderman jpich af, wat toch wel op de hofstede omging. Ditmaal had hü een plaats ln de greppel
gekozen, vanwaar hij den hoofdingang beter
hoorde hem zeggen:
.Achter dit land is geen land meer. De boel
Biet er vrü verdacht uit. Gezond idee van )e,
een knaller ep tak te steken. *"
Al had hü de stem slechts een enkeien keef
gehoord, toch meende Söderman met vrü groote
zeksrheid te mogen aannemen, dat de spr»ker
Pau] Solange was geweest. In den ander, die
nu uit den auto stapte, kon hü zich onmogelük
vergissen. Telkens, wanneer de man den linkerop 't betegelde pad acte, klonk een 'dof
,:id geluid. Solange schelde aan, de deur
jverd geopend en zü traden binnen.
August streek j_c__ over t voorhoofd. Dee-

3\et

jij

ook te kuchen I Koop dan

een doosje „parels".

gauw

-

Ja, dat klinkt veelbelovend maar ie zijn dan
ook reusachtig. Hoest 'Parels' BONNEMA is de
officieele naam. Kijk, in dit leuke doosje.
Zelf had ik 't toch ook zóó te pakken. Voor
de telefoon kon ik geen woord uitbrengen
Maar Hoest'Parels'BONNEMA zijn precies even
goed als Siroop BONNEMA en speciaal bestemd om mee te nemen.

Deze winter wordt géén hoestwinter, zegt men.
Ik geloof het graag. Ongelooflijk zoo vlug als
ik van die hoest af was I
.
een
je
op
fP^tjr^mK
mee,
Kom
dan fuif ik
Hoest 'Pare.' BONNEMA en je kuch §$$£»
&3g. ïij£f!af/
'n weg voor je 't weet

Shoestparel
s
(jwwnaJïS?
MEI NARCEINEAETHYtESTER

RECHTSZAKEN

HET MYSTERIE VAN DE
10.000 GULDEN
Het Bossche gerechtshof heeft in hooger bearrest gewezen inzage het „mysterie van
de 10.000 gulden", een mysterie, dat echter
slechts bestond in het brein van den verdachte
in deze zaak, den 33-jarigen kellner C. L. uit
Breda. Deze had zich n.l. in het hoofd gehaald
dat hij uit een oude erfenis nog een bedrag van
10.000 gulden te vorderen had van een notaris"
te Roosendaal, weshalve hij dezen notaris daarover herhaaldelijk lastig viel en beleedigde. Af1
gezien van de vraag, hoe de kellner tot deze gedachten is gekomen, kon hem worden tegengeworpen, dat hij met zijn opmerkingen bij den
notaris aan het verkeerde adres was, daar de
geheele kwestie van die erfenis een oude zaak
betrof, van den voorganger van den notaris.
Dit was den kellner evenwel niet aan het verstand te brengen en hij bleef om „zijn geld"
vragen onder het uiten van allerlei beleedigin-

roep

Van dit vonnis van den politierechter te Breda
kwam de kellner in hooger beroep, doch het
gerechtshof was het met deze veroordeeling eens
en bevestigde het vonnis.

Washington en Vichy

portier. August

Zeg, begin

gevangenisstraf.

gezaaid, hij zal ongetwijfeld storm oogsten.

in 't oog kon houden. De wagen stopte, de bestuurder kwam van zijn plaats en opende een

Dat klinkt veelbelovend!

Tenslotte was de maat vol en de notaris diende een klacht ln welke tot gevolg had de veroordeeling van den kellner tot veertien dagen

thans geheel onder bolsjewistische.,

63

_^^iy_i__H__ii
l^-ll_^%^_____=^T_P^__i j-M»

gen.

invloed staande Britsche vakverbond via de radio sterk ophitsende manifesten aan de bevolkingen van de door Duitschland bezette gebieden
-ns de onvervalscht klassiek bolsjewistische
geagitatie methoden van *de Kom ntern. Bij
Britsche
der
wapenen,
wordt
brek aan andere
regeering thans de Komintern-agitatie als laatste wapen in de handen gedrukt, een wapeievenwel dat slechts tot nationalen en socialen
zelfmoord kan le'.den.. Churchill heeft in zijn
politiek en militair dilettantisme door de aankondiging van het Sovjet-Russisch militair
bondgenootschap in de bekend geworden geheime
Ijagerhuiszitting van verleden voorjaar wind

Den Engelschen wordt daarbü verweten, dat
zü militair niet sterk genoeg geweest zün om
Fransch Noord-Afrika, Syrië en de Fransche
havens aan de Westkust van Afrika met inbegrip van Dakap te bezetten. De Engelschen, zoo
vervolgt het artikel, zijn zooals bekend in dezen
oorlog zoo goed als nooit bü machte geweest het
Initiatief te nemen wanneer zij het gaarne wilden. In dit geval ontbraken hun vliegtuigen,
"chepen en soldaten.
De Ver. Staten hebben toen een admiraal als
ambassadeur naar Vichy gestuurd. Het eenige
doeltreffende wapen, dat daarbü voor Washington in Frankrijk is overgebleven, was de belofte,
den hongerlüdenden Franschen " levensmiddelen

iy-p-Sffi! w/^Vü^^^SÊ Jür t*WPi|_
_(_I-U--I_n)----I J_B_ll_ik * .-MM-b e j_v "

—

liberalen en

—

Competitiewedstrijden op werkdagen?

EXAMENS

rechts-Labaurmannen
hozulks vermoedelijk wel zouden wenschen enmanpen neen, deze kwalijk gecamoufleerde
de eerste
datar-s van Moskou heeft na Churchill
hij
plaats gekregen, ja zelfs fluistert men, dat
zoona
de
Churchill
val
van
mogelijken
na een
veelste militaire blunder. ■_*_ eens diens opvolger als eerste minister van Engeland zou kunnen
lek
worden. Reeds houdt Sir Stafford Cripps
toespraken
felroode
minister
wel als Brtsch
in communistische vergaderingen, reeds roept
leger en leve
de Britsche radio leve het Roede
de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken!
Het moet velen Engelschen, en met hen den leden
regeeringen
van vele in ballingschap levende
staten,
toch wel
continentale
van Europeesche
deze noodvan
zijn
temidden
moede
vreemd te
lottige ontwikkeling der dingen in Engeland.
het
En alsof het nog niet genoeg ware, richt
vatieven,

ohaoips en Solange op bezoek bü de vrouw, die
Bemadottestraat 43 had verlaten in bezit van
het halssnoer! Dan zou naar alle waarschü'nUiteheid de bezoeker, die reeds eerder w_rf versohenen, Klausen zün. Doch hoe rümde zich
dat te saam? Het waren toch twee elkaar vüandage partijen, die achter 't kostbare sieraad
van barones de Béringuard aanzaten? Hü snapte er riets van. De zaak werd trouwens hoe
langer hoe lastiger voor hem. Nu kreeg hij
minstens met vier personen te doen, wilde hy
't halssnoer bemachtigen, en van twee wist hü
met zekerheid, dat ze gewapend waren. Daar
was geen beginnen aan!
De verrassingen bleken nog niet ten einde
te zün.
Terwül hü daar besluiteloos stond, hoorde hy
haastige voetstappen, die den weg afkwamen
in de richting van de boerderü- Een man begaf
zich naar den auto, sloeg de motorkap op en
morrelde een oogenblik aan 't inwendige; klaarblükelük lag het in zün bedoeling, den wagen
defect te maken. Toen 't werk was verrfent,
liep hü vócjr de koplampen heen. Ben schok
van blijdschap doorvoer' Söderman
die lange
gedaante
herkende hü uit duizenden! Vlug
klauterde hü uit de greppel. De ander bleel
staan, een hand verdween met verbazing wek-

—
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Landstand in Groningen
geïnstalleerd

maar om deze belofte als een
„wapen der ondera ardsche oorlogvoering tegen
Maandagmiddag is in „De Pool" te GroninDuitschland" te gebruiken. De philantropische
Ned. LAndstand in de provincie Groningen.de
Amerikaansche organisaties als het Roode Kruis
gen geïnstalleerd.
en de Quakers moesten bij deze Amerikaansche
Het hoofd van den Ned. Landstand, boerenpropaganda in Frankrijk de instrumenten zijn. leider E. J. Roskam, heeft boer Zijlma uit Niekerk-Ulrum officieel als boerenleider der proDit geheele plan is echter in duigen gevallen
vincie Groningen benoemd.
door de starre opvatting der Engelschen inzake
De zaal was met tal van genoodigden bezet,
de blokkade. In dit verband maakt het tijd- van wie wij noemen den Beauftragte van den
schrift melding van militaire en strategische Rijkscommissaris in Groningen, dr. Cuiring en
plannen in Fransch Noord-Afrika, die echter den Commissaris
der provincie Groningen, den
mislukten, omdat generaal Weygand de betrek- heer Staargaard.
kingen met Vichy niet wilde verbreken en weiDe vergadering stond onder leiding van het
gerde, zich bü De Gaulle aan te sluiten. Terwijl hoofd vm% de afd. „Volk en Bodem", provincie
deze kwestie nog tusschen Washington en Lon- Groningen, den heer P. F. Tammers, die in zijn
den besproken werd, bewees de Britsche Secret openingswoord in het bij-Tmder boerenleider
Service haar onbekwaamheid door te melden, Roskam en de eeregasten welkom heette.
dat de Fransche officieren een gemeenschappeDe heer Roskam hield, evenals elders, ook
lijke Britsche en Gaullistische landingsmanoeu- hier de installatlerede.
vre zouden toejuichen. Dit valsche bericht heeft
De boerenleider van den Ned. Landstand in
tot het bekende Engelsche fiasco te Dakar ge- de provincie Groningen, de heer J. H. Zijlma,
leid. In tegenstelling tot de destijds verspreide heeft vervolgens nog het woord gevoerd.
berichten was er te Dakar geen enkele Duitsche
Spr. wees er op, dat de voorbije toestand nu
soldaat, toen de Engelschen hun onderneming door velen, onder wie ook boeren, wordt gebegonnen.
ïdealiseerd, maar dat 'n zuiver objectieve vergeDe Amerikaansche regeering is na dit fiasco lijking tusschen heden en verleden tot andere
zelfstandig te werk gegaan; en wil zich thans resultaten leidt, hetgeen hij met enkele voortegenover Frankrijk van het in Amerika liggenbeeldei} aantoonde.
de Fransche goud bedienen. Daarom heeft de
Samenwerking is een eisch in het belang der
regeering te Washington het goud ook niet aan volksgemeenschap. Bij de bestrijdir>g van den
de beweging van De Gaulle ter beschikking ge- zwarten handel verwacht spr. de volledige medesteld. Van Fransche zijde heeft men echter ver- werking der plaatselijke overheid, terwijl anklaard: „Wij willen uw levensmiddelen gaarne derzijds de overheid steeds een beroep op den
ontvangen, doch daarmede geen verplichtingen Landstand kan doen.
jegens u op ons nemen, en willen daarom die
levensmiddelen met ons nog in de Ver. Staten
vriendschap"

ENGELAND?

eigen
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Wie slordig op zijn bonnen is
Staat met één been in de gevangenis.

Vandaag vertelt
was in het laatste Jaar der mobiIÜIB, dat ik als wachtmeester
deel uitmaakte van het 3e Regiment
de CavalerieHuzaren, onderdeel van
brigade, behoorende tot het veldleger in
Brabant. Ik was ingedeeld bij het 3e escadron en ingekwartierd even buiten het dorp
Veghel, bü een boer, die tevens het beroep
van kastelein uitoefende. Het achterste gedeelte van het huis was boerderü, het
voorste, aan een straatkant, was ingericht
tot café. Vooral zoo Zaterdags en Zondags
kon het er echt gezellig druk zün. Onder
het genot van een borrel en een
goede sigaar werden er dan de
nieuwtjes van het dorp en zün
Inwoners aan den man gebracht.

Het

lisatie,

Vaak ook werden er op zulke
avonden spookgeschiedenissen verteld. Zü speelden
zich alle af op dezelfde plaats.
Langs den weg naar Uden, daar
waar het bosch in de hei overgaat, ligt, of laat ik liever zeggen: lag, want zij zou opgeruimd kunnen zün, een begraafplaats. Een
verwilderd stuk grond, aan geen kruis en
geen zerk als begraafplaats herkenbaar,
slechts aan een tiental langwerpige heuveltjes, overwoekerd, maar toch nog duldelük te zien. Daar lagen de zelfmoordenaars,
die men niet ln gewüde aarde had kunnen
begraven. Wanneer men nu 's avonds of
's nachts langs die plek kwam, dan kon het
gezellige

In October,

wanneer

de dagen korter be-

en de avonden pikdonker
kunnen zün, worden de groote najaarsmanoeuvres gehouden. Deze duurden drie
dagen, terwül er ook een nachtoefening
was ingelascht. Toen wü voor deze 's avonds
om tien uur waren verzameld, was het
nelsch donker en buiig weer. Echt najaarsginnen te worden

weer, windvlagen en slagregens. Onze paar-

onrustig van. Na verloop van
een uur moest ik bü den Rcgiments-commandant komen en kreeg Ik
opdracht om als ordonnans een mondeden

waren er

ongeveer

Wim

van

der Mee:

Worden op deze w^jze niet alle moeilijkheden
opgelost, er kunnen er toch veel mee uit de
wereld worden geholpen. Het mag dan uiterlijk
een gewrongen aangelegenheid worden met een
overladen programma voor de clubs, die in de
kampioens- of promotie- en degradatiecompesportmedewerker heeft dezer tities verwikkeld zijn, maar daar zal wel niets
opzitten. Het voetbalprogramma moet

Splitsing in het Zuiden
toch waarschijnlijk

Onze Haagsche
een speurtocht ondernomen rond de domeinen van den N.V.B, te 's-Gravenhage en
daar verschillende functionarissen gesproken
over de kwesties, welke, in verband met omstandigheden van verschillenden aard, de aandacht
van de voetbalwereld ook in deze periode-zonderwedstrijden gaande houden.
Schaarsch waren de mededeelingen over de
zoogenaamde
Zuidelijke kwestie", zooals We
reeds berichtten is de vergadering, welke Zaterdag te 's-Gravenhage "was belegd, niet bedoeld geweest als een bijeenkomst waarop men
dit varkentje eens zou wasschen. Zeke:*, ook de
competitie-indeeling, met alle moeilijkheden
daaraan verbonden, is besproken. Maar de besprekingen in de Van der Spiegelstraat zijn er
toch op de eerste plaats geweest om het contact
te verstevigen met de verschillende instanties
in den lande, nu de bondsvergadering, als ongezochte gelegenheid daartoe, dit jaar op de agenda ontbreekt.
Van niet officieele, doch overigens ook wel
ingelichte zijde vernamen wij over de kwestie
van de cómpetitie-indeeling in het vierde
district, dat men min of meer rekent op
een overwinning van het bondsbestuur op de
Zuidelijke eerste klas clubs. In dat geval
zou dus de splitsing in het Zuiden doorgaan. Dit komt ook overeen met de sugdagen

gestie van den heer v. d. Bosch, voorzitter
van de Zuidelijke tweede klassers, die zijn
clubs op de Zondag te Eindhoven gehouden
vergadering adviseerde „maar rustig af te
wachten en vertrouwen te stellen in het
bondsbestuur".

tje-lief aan.
Aan den heer Staal

stelde onze medewerker

kans is dat bij wijze van
tegemoetkoming de sluitingsdatum van het seizoen wordt opgeschoven. De bondssecretaris gaf
daarop ten antwoord, dat alleen het College
voor de Sport hierin kan beslissen. Maar veel
optimisme bleek er ook over die mogelijkheid
niet in het bestuur te heerschen. Het zou trouwens in de sportwereld weer de noodige verwarring geven.
We zien het er dan ook op uitdraaien, dat
men met passen en meten en een beroep op
veler goeden wil, de zaak voor elkaar zal moeten
brengen. Tenslotte kan men er als uiterste
maatregel altijd nog toe overgaan de kampioenscompetitie en eventueel ook de promotieen degradatiewedstrijden maar voor de helft te
doen spelen. Dat zou voor de betrokken clubs
een weinig
vooral in financieel opzicht
aangename regeling zijn, maar in dat uiterste
geval zou een andere oplossing toch niet mogelijk zijn. En dat terwijl verreweg het grootste
gedeelte van het wedstrijdprogramma in zulk
een ongewoon hoog tempo werd afgewerkt!

de vraag of er

nog

—

—

BOKSEN

De even belangrijke kwestie van het verdere

verloop der competitie is evenmin opgelost. Niet
alleen gaat het er meer en meer op lijken dat er
van de bekerwedstrijden niet veel zal komen.

maar daarnaast raakt nu ook de competitie zeli
leelijk in gevaar. Men heeft nu al berekend
dat men ook in de gunstigste omstandigheden
behalve de Zondagen ook verschillende feestdagen als Tweeden Paaschdag en Hemelvaartsdag
zal moeten benutten voor het spelen van wedstrijden. Maar ook dan mag de vorst beslist niet
lang meer aanhouden. Blijven de velden nog
eenigen tijd onbespeelbaar, dan wordt de situatie natuurlyk elk oogenblik moeilijker. In theorie kan men ook dan nog vfeï vóór de sluiting
van het seizoen klaar komen, maar juist in de
periode welke op de vorst volgt en aan de
lente voorafgaat, moet men nog pp weersomstandigheden rekenen, welke afkeuring van vele
terreinen tengevolge zullen hebben.
Het N.V.8.-bestuur heeft in verband met
deze mogelijkheden gesproken over het spelen van wedstrijden op werkdagen. Maar
ook in de hoogste bondskringen ls men het
er nog lang niet over eens, of dat wat zal
uithalen. Zoo gaf het Zuidelijk bestuurslid,
de heer de Grood, aan onzen medewerker
als zijn meening te kennen, dat hü van het
speler, op werkdagen, gezien de huidige om-

anders
op tijd zijn afgewerkt, daar helpt geen moeder-

.

NICOLAAS WINT VAN BISSCHOP
Maandagavond heeft J. Nicolaas, kampioen
van Nederland lichtgewicht, in het gebouw
Amicitia te Den Haag. op overtuigende wijze
Bisschop aan zijn zegekar gebonden. Op even
zekere wijze als Nol Klein werd ..afgedroogd", is
thans ook Bisschop als slachtoffer van dezen
meester in de variatie van slagen en kunstenaar
in dekking gevallen. Van de eerste ronde tot de
laatste vermocht Bisschop niet zijn tegenstander
ook maar één oogenblik in gevaar te brengen.

AARDAPPELEN BEWAREN
BIJ KOUDE
Soms kan de zoete smaak
verdreven worden
Hoe men het bevriezen van aardappelen ka n
voorkomen en hoe men aan door de vorst zoet
geworden aardappelen in vele gevallen hun
normalen smaak weder kan geven, zal velen
daarover
interesseeren. Hieronder volgen

enkele wenken.

Gedurende de wintermaanden moet men
aardappelen op een vorstvrije en niet te warstandigheden, weinig heil verwachtte. Hoogme plaats bewaren. Voor kleine hoeveelheden
maakt men daartoe meestal gebruik van kelstens zeide hij, zou dit een oplossing zijn
ders, terwijl groote partijen in kuilen worden
voor de lagere klassen. In de eerste klas bijDit inkuilen dient uiteraard op desbewaard.
voorbeeld zou men vrijwel uitsluitend op
kundige wijze te geschieden.
Wanneer onze
plaatselijke ontmoetingen zijn aangewezen.
aardappelen bij het opdienen zoet smaken,
hoeft daaruit echter nog niet altijd de geNaar onze meening echter rechtvaardigt ook volgtrekking
te worden gemaakt, dat deze bedit laatste 'n ernstige overweging van dit punt.
geweest.
De directie van den landzijn
vroren
bouw deelt hierover in een artikel, opgenomen
in een aantal bladen op land- en tuinbouwgebied, het een en ander mede, waaraan wij
het volgende ontleenen. Wanneer aardappelen
gedurende langen tijd aan een lage temperahad ik heelemaal geen neiging om te lachen;
worden blootgesteld, kunnen deze reeds
tuur
ik voelde mü allesbehalve op mün gemak.
In de knollen heeft n.l- regelzoet
worden.
wind,
Duisternis om mü heen, regen en
matig omzetting plaats van zetmeel en suiker,
en een paard onder mü. dat steeds onhanwelke onder normale omstandigheden door het
delbaarder werd Als het hier nu eens werz.g. ademhaüngsproces dat in niet afgestorven
kelük niet pluis was?
aardappelen doorloopend plaats vindt, wordt
Ik was nog ongeveer een vüftien meter
verbruikt. Bij daling van temperatuur wordt
van het kerkhof af. büna het bosch uit en
het ademhalingsproces sterker geremd dan de
kon de heide reeds vaag onderscheiden
omzetting van zetmeel in suiker, zoodat er
Toen gebeurde het.
zich bij een lage temperatuur meer suiker
Plotseling sprong onder hevig gekraak van
vormt dan er verbruikt wordt. Aanvankelijk
takken een geweldige, donkere schim voor
bespeurt
men dit niet en eerst wanneer de
me op den weg. Wat het was kon ik niet
suiker een zekere grens heeft, behoeveelheid
de schrik had
reikt,
bemerkt
men een afwijkenden smaak.
zich op dat oogenblik van mij en
mijn paald meester gemaakt. Wel
Het is in vele gevallen mogelijk, zoet getrachtte ik nog mijn revolver te
worden aardappelen weer te regenereeren
grijpen, maar myn paard, dat
door het dolle heen was, nam een
door deze eenige dagen aan een temperasprong langs het spook heen en
tuur van 15 tot 20 gr. C. bloot te stellen.
holde het bosch uit, ><le hei op
De overmatig gevormde suiker wordt dan
De teugels ontglipten mü en ik
het
juist
nog
kon mü
aan
zadel
bü de versterkte ademhaling verbruikt,
vastklemmen. Eenmaal op de hei,
zoodat met de suiker de zoete smaak verwerd ik mijzelf en vervolgens ook
dwijnt.
mün paard weer meester. Toen hoorde ik
roepen
„Stop
daarop:
en
dan
mün naam
Aardappelen, welke werkelijk bevroren zün,
toch, idioot, ik ben het". Even later stond
nog niet altijd als verloren te worden
behoeven
een
ruiter
te
spook
het
naast mü. Het was
bescnouwd,.
in dat geval kunnen zij zoet zijn
paard, zooals ik; een van de kameraden.
geworden, doch het is niet bekend of regene„BUj. dat ik je heb ingehaald kerel, wat
ratie dan resultaat oplevert. Indien het beheb ik hem geknepen", zei hü met een
vriezen vrij plotseling is geschied, is het moverlichting
zucht van
gelijk, dat de aardappelen niet zoet zün ge„En wat heb jij mü een angst aangeworden,
in den regel zullen ze dan echter te
jaagd", antwoordde ik lang niet vrlengeleden hebben om nog iang houdbaar
veel
delük. „Waarom kneep jü hem?"
te zün.
Aardappelen, welke tijdens het vervoer of
Het was gauw verteld. Ook hü nad de
opdracht gekregen om als ordonnans naar
bü opslag door en door bevriezen, kunnen
Uden te rüden. en was ongeveer een kwaruiteraard niet meer worden bewaard; voor
tier na mü vertrokken. Hü was dus denzelfzoover men ze direct in bevroren toestand
den weg opgegaan als ik, maar hü had al
kookt, kunnen deze aardappelen echter nog
aanstonds aan het kerkhof der zelfmoorzonder bezwaar worden gegeten, de schillen
denaars moeten denken. Kon hij mü maar
kan men dan na het koken afpellen.
inhalen, had hü gedacht, en had den weg
verlaten voor een rijwielpad, dat een groot
stuk afsneed. Als een gek had hü gejak-

IDnderscheiden;

De ordonnans en zijn spook

gebeuren,

dat men

opgenomen

werd cri

meters ver, soms over de toppen der boomen, werd weggeslingerd. Óf ook gebeurde

het, dat men een klap om de ooren kreeg
om van te duizelen. En wanneer men dan
in panischen schrik wegvluchtte, hoorde
men achter zich een satanisch lachen.

Maar wij, huzaren, dreven den spot met
de vertellers, die dan kwaad werden en bij
hoog en laag volhielden, het zelf te hebben
meegemaakt. Brave boerenmenschen, dachten wü, maar het buskruit hadden zü niet
uitgevonden en erg dapper waren zü ook
niet. Maar luister, hoe dapper wij zelf

waren.

ling bericht
over te brengen aan
den commandant van een bü ons behoorend escadron, dat op dat oogenblik in
Uden gelegerd was. Het was geen plezierige
opdracht, maar ja, dienst is dienst, of je
zin hebt of niet. Mijn paard stond gezadeld
en ik ging terstond op marsch. Ondertusschen was het weer er niet beter op geworden en toen ik de open vlakte verlaten had
en mün weg aoor een stuk bosch liep, waar
de donkerte als een zwarte mantel overheen lag, werd mün paard nog onrustiger.
Ik moest er voortdurend tegen praten om
het in toom te kunnen houden. En als de
windvlagen door de boomen floten, daarbü
de dorre takken afrukkend, en deze krakend
neerkwamen, had ik moeite mü in het zadel
te houden vanwege de sprongen en capriolen
welke het dier maakte. Opeens drong het
tot mü door, dat ik dicht bü de plek moest
zün, waarover ik al die spookgeschiedenissen had gehoord, het kerkhof van de zelfmoordenaars. Luid had ik met mün makkers over die verhalen gelachen, maar nu

kerd, en dat in die duisternis. HU had
nek wel kunnen breken.

zün

Victoria Water
GEZOND EN GENEESKRACHT!*}

„Is ook zoo. Zü hebben 'n wapenstilstand gesloten. Dat wil zeggen: de ééne partü gedeelte„Laat maar!" waarschuwde August op ge- lijk. Vanochtend stak Paula Kalarne een visite
af bij Solange en bood hem 't halssnoer voor
dempten toon. „Goed volk!"
„Wel verdtraaidl" Anders Svftrtan naderde vüftigduizend kroon te koop aan. Klausen ruimen pakte hem bü een schouder. „Dan heeft mijn de zijn medewerker Lars Folmer uit den weg
voorgevoel, je hier te zullen vinden, me toch en dit was voor Paula aanleiding, hem een hak
niet bedrogen! Wel een half dozün maal heb ik te zetten. Zü speelt daarmee een zeer gevaargetracht met »je in contact te komen, maar je lük spel en Ik hoop, dat we niet te laat komen
was niet te bereiken. In dit cavalje beraadslagen om haar uit de nesten te helpen. Solange had
alzoo op het moment ettelüke doortrapte schazooveel geld niet in kas; hij zou echter zün
vuiten! Ik ben laat. Gelukkig niet tè laat."
uiterste best doen, het bü elkaar te krijgen. De
", begon Söderman verbluft. gannef is er in geslaagd en ik weet óók, hoe."
„Hoe weet u
„Ja," verklaarde August perplex, „wat weet
Dat Solange en Deschamps bü Paula
Kalarne op visite zijn? Het was te voorzien." u eigenlijk niet?"
August voelde zich ietwat ontgoocheld, dat
Svartan lachte zachtjes. „Zonder geluk vaart
Svartan reeds ingelicht bleek. Hü had echter niemand wel! Ik vertel je dat bü gelegenheid.
nog een pül op den boog en schoot hem onver- Nu de hoofdzaak. Barones de Béringuard ls
wü-d af. .JClausen is er óók, of ik zou me sterk een nogal protserige dame, die graag met haar
vergissen."
sieraden pronkt. Zy tuigt zich op voor de luncii,
De tüding scheen Svëlrtan niet mee te val- nog een beetje méér voor 't diner. Vanmorgen
len „Drommels, daar had ik niet op gerekend!' tegen twaalven haalde zü haar büouteriekistje
bedenkelijk.
te voorsohün met de bedoeling, zic4i voor de
zei'hü
„Hoezoo niet?"
komende lunch mooi te maken. Foetsie, de
Svartan schudde t hoofd. „Doet niet ter heele voorraad! De boel was tegen vüfnonderd
duizend francs by' mijn maatschappü verzekerd
zake."
U veronderstelde toch, dat er twee partüen Natuurlijk weten de Béringuard, Solange en
zijn, die elkaar in de wielen trachten te Deschamp6 er alles van. De politie is al bezig,
rijden ?*"
de gestolen waar op te snorren, hetgeen haar,

kende snelheid-ln den
overjas.

rechterzü'zak van de

niet moeiiük zal vallen, want de boel werd na-

„Goeden avond dame en heeren! Excuseer,
Komaan, dat wü niet vooraf ons kaartje hebben kunnen
afgeven!"
zullen we ons bü 't gezelschap voegen?"
August verkeerde niet lang in 't onzekere,
„Naar binnen gaan?"
waarom
Svartan met stemvertieffing had ge,Ja waarom niet?"
sproken. Hij voelde zich zonder plichtplegingen
„Ze zullen ons zien aankomen!"
opzij gestooten door twee mannen, die de zol„We hangen hun niet direct aan den neus dertrap kwamen afgestormd, de kamer inren*
wat we voorhebben. Revolver op zak?"
ren en pardoes zoowel Solange als Deschamps
op den nek sprongen. De twee zaten aan tafel
„Reken maar!"
„Daar gaan we dan!"
met een stapel bankbiljeten voor zich. TegenSvartan liep, 't tegelpad vermüdend, over over hen stond Klaiusen, t halssnoer van baden grasrand er naast en beduidde Söder- rones de Béringuard onder 't bereik van zyn
man, hetzelfde te doen. Bü de deur gekomen, hand. Paula Kalarne leunde tegen den schoorhaalde hü een looper, voor den dag. Op den steenmantel; geen oog had zü van 't drietal af.
tast vond hij't sleutelgat en streek 'n lucifer af. De stormachtige entree van bezoekers op "*"ie
„Oud huis, ouderwetsch slot," knorde hü temen niet in 't minst had gerekend, veroorzaak*
te groote consternatie. Klausen was haar
vreden. „Kinderwerk."
GeruischJoos traden zü binnen, sloten de deur eerst te boven; hü overzag direct den toes-ai 1"
achter zich. Er heerschte Egyptische duisternis. en blies de kaarsen uit, zoodat 't vertrek ule
Voetje voor voetje gingen zü vooruit, teneinde verslagen duister werd gehuld. Geen seoond
te voorkomen, dat zü iets ondersteboven zouden later ging de tafel omver ten gevolge van S*>*
loopen en aldus hun bezoek aankondigen. Ach- iange's pogingen om zich van zijn belager t*
ter een deur klonk gemompel van stemmen.
bevrüden.
„De zwaarden getrokken!" Met de linkerhand
(Wordt vervolg)
draaide Svartan den knop om, de rechter omwierp
de
deur
een
klemde
revolver. Wüd
hü
open en op een toon, welke August onnoodig
J
luid leek, zei hü--

tuurlük in

Stockholm

verpatst.

—
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KRONIEK VAN KUNST EN WETENSCHAP

pure ”?

ii.se". toen hü op het schoone zingen van juffer
Pynbergs zün gedicht „In 't Ryzen
van den Koe'en Dach" maakte? Het is jammer
dat De Molenaar de suggestie niet versterkt
Sinds Brémohd zijn bekende verhandeling heeft door Guido Gezelle erbü te halen, wiens
schreef over de „poésie pure", is er heel wat „'t Viel 'ne keer een bladjen op 't water" ongeveer den zelfden maatgang heeft als het Allegro
nagedacht en gedebatteerd over het wezen en de
uit het Septet van Beethoven. Andere VlaminZPlfstandigheid van de dichtkunst, over haar ten nam hij wel, maar den „muzikaalsten" man
eigen geheim, over de incarnatie en de feitelijke van den Helikon vergat hij- En heeft Gezell§
niet „Sta op, 't. is 't koninginnelied, dat uit
mededeeling, over de woorden die zich
om ook
den orgel dreunt" geschreven, zijn eigenste ReNühoff's zinvollen term te gebruiken loszin- gina Coeli, en 'k Hoore tuitend hoornen"? Paul
gen van hun beteekenissen en over de verhouvan Ostayen vergat hü niet, maar liever nog dan
ölng tusschen dichtkunst en muziek
diens „Metaphysische Jazz" hadden we zien opgenomen zijn „Boeren-Charleston", dat prachOok in Nederland heeft men fervent aan deze tige sensitieve, in den goeden zin oubollig
gedachtenwisseling deelgenomen en de onder- Vlaamsche ding, waarin
men de bugels en basSe.eekende was daar onschuldig-schuldig de sons waarlük hoort open-ploffen.
°°rzaak van, toen hü omstreeks 1930 eenige
Er blijven dus eenige wenschen bestaan, maar
perzen schreef waarin
het element van den poéhet is overigens een wei-bestudeerde en aan"ischen klank domineerde. We zullen het debat trekkelijke bundel, die aan het doel van den
uier niet oprakelen: zü die er het levendigst aan samensteller goed beantwoordt.
De modernen
deelnamen, en zelfs de uitdrukking „sierpoèzie" zün er ruimschoots in vertegenwoordigd.
*gang deden vinden, 3eze onderscheidend van
Als voorbeeld van de poëtische „synthese" van
het vers dat door „persoonlü'kheid" werd inge- een componisten-leven
geven we hier een gegeven, liggen reeds onder de groene zoden. Eén dicht van Johan de Molenaar
zelf, het vers
ding is echter in al de essays die toen zijn „Bruckner":
geschreven steeds voorbü gezien, n.l. dat de
Een kerk. Een trap. Dit zijn de treden,
ttan over wiens hoofd heen de debatten werden
en dit de leuning, waar zijn hand
Revoerd, nooit beweerd heeft, dat het mogelijl.
op steunde, een halve eeuw geleden.
zou zün de poëzie in muziek op te lossen. Het
Hier kwam zün schaduw langs gegleden,
kwam hem zoomin in de gedachte dat te bezün dubbel-ik uit schimmenland.
geren, als hij gewenscht zou hebben te betoogen dat men de muziek tot „literatuur" kan
De galm van 't orgel, als hij speelde,
maken door het gehalte aan .inhoud" en „proeen branding slaande aan een kust,
gramma" te verhoogen.
geen sterveling
wist van die weelde.
Wie verzen maakt bedoelt namelijk niets, doch
Toevallig zag men hoe 't vergeelde
's in een zljns-toestand. Men kan echter, aldus
toetsenbord door hem werd gekust,
ZÜnde, op een bepaald element ln de zinnelijke
factoren van het gedicht den nadruk leggen en
die knielend bad vóórdat hü zwoegde
zicii op die manier verlossen van een excessief
aan
't bouwwerk van een symphonie,
element in de geestelijke factoren, b.v. van humet diepe voren 't land doorploegde
manitaire overdrüving, sociaal sentimentalisme
der Schoonheid.
Die aan God opdroeg de
of opgeschroefde godsdienstigheid. Men keert
Negende.
Boer,
monnik, genie!
weer tot den musischen, bezweienden oorsprong
Van het gedicht, tot de orphische bronnen.
Er blijkt uit dit boek, dat de muziek
in iedere
periode
Het vers kan dan gaan lük e n op muziek, ooren onzer dichterlyke letterkunde gevoelige
heeft gevonden bij de beoefenaars der
omdat het nauwkeuriger door het gehoor ge- zusterkunst. En daarom
zou men haast mogen
controleerd wordt („maar hooren die Hol- beweren, dat de Hollanders
wèl „gehoord" heblanders dan niet?", vroeg Paul van Ostayen ora- ben. Althans, dat zij , gaarne geluisterd
torisch), doch dit is nog iets anders dan bewe- hebben en zich niet veel hebben aangetrokken
ren dat men de kunst van het verzen-maken van de banvloeken der steile geesten, die het
muziekinstrument uit eeredienst en huiselijk en
zou kunnen transformeeien tot de kunst van openbaar leven wilden
bannen.
het muziek-maken. Vers-muziek is een heel
Jan Engelman.
andere muziek dan de gewone muziek, gehoor1)
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatzaamt aan gansch andere wetten.
schappü, Arnhem.
Dit alles neemt echter niet weg, dat er tusschen poëzie en muziek vaak sterk geliebaugeit
is. En dit is begrüpelük, omdat deze twee kunBOEK EN BLAD
sten ondanks alles twee elementen gemeen hebben: het klankelement en het element der herha!ing-in-de-beweging. Naar analogie kan men
Jan Lamers: In de hoofdrol:
zeggen, dat de poëzie een zang en een spel is.
Kees Knip; Amsterdam. NederWie zich wil overtuigen, hoe vaak Nederlandsche
landsche Keurboekerij N.V.
dichters en dichteressen door de muziek bekoord
zyn neme ter hand een boek, waarop bij het
„Een luimige en ernstige geschiedenis.......
Verschünen in het vorig jaar te weinig de aan- voor, op en achter het tooneel", wordt dit jondacht is gevestigd: „Muziek én Poëzie", gensboek van
Lamers genoemd. Het is
Verzen over muziek, byeengebracht door Johan inderdaad een Jan
vlot
luimig geval, dat prettig
en
1)*
de Molenaar.
De samensteller van dit aantrekkelijke werk,
die zelf musicus en dichter tegelijk is, heeft de
lieihehberij gehad, gedichten te verzamelen, die
?einspneeid zyn door de muziek. Hij wilde allereerst muziekbeoefenaars en -minnaars, die geen
belangstelling hebben voor poëzie, nader tot deze
kunst brengen, dan ook hen, die de dichtkunst
beoefenen of beminnen, doch geen contact hebben met de muziek, tot belangstelling voor deze
"aatste prikkelen en tenslotte diegenen een gebereiden, die hun hart reeds aan beide
kunsten hebben verpana De Molaar schreef
blaar een zeer korte inleiding en gevoelde niet
de behoefte, diepzinnigheden te debiteeren over
eze wel zeer moeilijk, zoo niet onmogelük te
jjefinieeren kunstsoorten, noch over het verband tusschen belde uitingen en de wederzijdbeïnvloeding. Deze bestaan, meent hü, en
boe zou een kosmisch probleem als de muziek de
ö|chtkunst ook niet beroerd hebben? Zelfs
die men niet in de eerste plaats verom de muzikaliteit van hun werk, hebben
*lch niet aan de magie van de muziek kunnen

Bestaat

er poesie

Appelona
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IK BID U
STfifiH DAT VLOT!
Dat zei hij. Maar men bleef hem in de
hoogtesteken. ..Spottend met eenen maalstroom van de haggelykste gewaarwordingen, bestond hy het. telkenmale zijn
aangroeyendensnor te latAi wegmaayen".
Oude kronieken mogen ons hetscheren
als een allerhachelijkste zaak voorstellen.
Castella Scheerzeep heeft daarin een
radicale wijziging gebracht. Castella is de
eerste en eenige scheerzeep, die Recinit
bevat,
het ingrediënt, dat glasharde
baardharen terstond doorweekten de stugste stoppels van hun weerstand berooftl

-

-

CSSTELLH SCHEERZEEP
het wonderlijke
met

RECINIT

—

— —

is geschreven en waarnaar H.8.5.-ers gaarne
zullen grüpen. Het talent voor de tooneelkunst
van Kees Knip wordt op een schoolfeest ontdekt, wanneer hü de hoofdrol speelt in een
tooneelstukje. Kees Knip besluit tooneelspeler
te worden en wü zien hem den moeilijken weg
gaan van de H. B. s. naar de tooneelschool en
vandaar naar den eersten schouwburg des lands,
waar hü Hamlet krijgt te spelen. Jan Lamers
schetst dit geval tegen een acntergrond, die
des tooneels is en waardoor de jeugdige lezer
dus een kükje krügt in die vermeende aparte
wereld, die in feite echter een wereld is, waarin normale menschen wonen, die hard werken
voor den kost. Hun leven staat echter in dienst
van de kunst en dit maakt het zeer aantrekkelük. Jan Lamers kent dien achtergrond en
beschrijft hem onderhoudend, menig persoon
naar voren brengend, die vermaardheid geniet
bij het publiek.
Een enkel woord van critiek moet worden
geuit over de wijze, waarop de schrijver de tooneelschool beschrijft Zulks geschiedt hier iets
te didactisch, zoodat men een enkele maal niet
aan den indruk ontkomt met een prospectus
voor deze nuttige instelling te doen te hebben.
Desondanks echter een prettig leesbaar boek,
dat zün weg wel zal vinden.
F. Oremus

"btUekken.
_.

Scène uit „Wiener Blut", de operette van Johann Strauss, waarmede de Stedelijke
(Foto Polygoon-Krauss)
Opera Krefeld een tournee door ons land maakt.
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mannentaal zijn we
biet Pnui Jsen, en met diens
onderwerp.
Dan volgen
midden in het
het
Bloemhof"
„Jesus'
a-?°nieme
middeleeuwsche
«tl
s Meien-Morgens Vroege" van Jan van
de chro«oio -nt (1235—1294). Zoo gaan we in
<m (f^che volgorde verder: naar de Rederijkers
ge .ipl1- invloed der humanisten, naar het Lofliei.is. t ter eere van Jubal door Cats' naar

W. H. TWEEHUYSEN
Tentoonstelling

te

Leiden

In tegenwoordigheid van een aantal belangstellenden is Zaterdagmiddag in de kunstzaal
,Pro Arte", te Leiden, een tentoonstelling van
teekeningen en schilderijen door W. H. Tweehuysen geopend. De

kunstcriticus

Pieter Koo-

men, uit 's-Gravenhage, heeft deze tentoonstel-

ling, de eerste van den nof jongen kunstenaar,
ingeleid.
Spr. begon met een herinnering aan enkele
werken van Tweehuysen, die men vroeger in

deze kunstzaal heeft kunnen zien, al waren die
toen niet officieel geëxposeerd. Men heeft deze
werken misschien surrealistisch genoemd, hetzü

omdat men er inderdaad iets bovenwerkelüks
in zag, dan wel daar het nu zoo langzamerhand
gebruik is geworden, alle beeldende kunst, die
dei AUs* Hooft, Roemer Visscher, Revius, Von- zich door een onverklaarbare voorstelling, een
andere groote ongewone compositie of een bevreemdende
etl' Huygens, Dullaert en vele
ele geesten van onzen bloeicyd.
kleurwerking kenmerkt, tot het surrealisme te
Vn
onverschillig of
„vocaeerste
rekenen,
niet
de
Joannes Luiken
zü al dan niet daarmede iets heeft uit te staan..Een vijf-en-twintig
jaar geleden noemde men zulke kunst net zoo
lichtvaardig cubistisch en vroeg men evenmin
of zü iets met het cubisme had te maken.
Het zou niet onjuist zijn, werd thans het

S^

Detaal is gansch
een volk

""°a<_ t e

den krtj9en dat wij de distributiebescheihebben. En
denkt SrJ9en Waa-r we recht op toegeroepen:
ons
OTn. zoo wordt
Wat

aa-. 0
ty

naderhand

aa eVUld!

mist

wordt

cubisme ter sprake gebracht. Men ziet hier immers schilcferijen, die tot dat meest vermaarde
van de zoogenaamde modernismen te rekenen
zyn. Behalve deze zijn er teekeningen, die wanneer men ze een titel wilde geven,
cistisch konden heelen, mits men de nieuwe
zakelükheid daarbij buiten beschouwing liet
Zco wordt men weer eens herinnerd aan eenige
van de voornaamste „ismen" van welke er enkele zooveel onrust hebbe.. verwekt, die men
zelfs wel als afwijkingen van een verziekten
geest heeft gesmaad en
waarvan menigeen
thans met een zucht van verademing zegt dat
Ce ergste voorbij zün en gelukkig
niet veel
sporen hebben nagelaten.
Zijn die zgn aberraiies, welke
men echter
volstrekt niet als afdwalingen van den goeden

neoclassi-

*ributiedienst geeft ons den goeden

niet

Het is ro7n zo° veel drukte? vragen wij.
n
niet j °9al wiedes dat hetgeen wij missen

welke strooming dan ook, is nooit slechts van
één tüd, maar zoowel van voorheen als van
heden er. later. Hoe zou het dan mogelük zijn,
dat modernismen, indien men ze dan zoo wil
noemen, welke hun oorsprong in het verleden
bezitten, niets voor de toekomst beteekenen?
Zelfs in de werken van kunstenaars, die nadrukkelük verzekeren, dat zij niets met die „ismen"
van vroeger te doen willen hebben, vindt men
soms de bewijzen nog, dat deze hen toch wel
degeltik hebben beïnvloed.
Begrijpelijk is. dat een jong kunstenaar, die
zün weg nog zoekt, naar die experimenten heeft
teruggegrepen, om er zoo mogelijk zijn voordeel
mee te doen. Tweehuysen heeft verschillende
voorstellingswijzen
en uitdrukkingsmogelijkheden beproefd. Cubisme en surrealisme heeft
hü zich eigen gemaakt. Tenslotte is hij tot
het neo-classicisme gekomen. Hij trad aldus iii
het voetspoor van Fablo Picasso en spr zou
zioh wel zeer vergissen, was het onjuist, dat
rweehuysen dien bewondert. Bedenkelük was
het, moest men van navolging spreken. Dochkan er slechts van eenigen invloed worden gesproken
en spr. meent, dat dit hier het gezoo stelt het gerust te weten, da-, vele,
val is
ja zelfs wel de meest belangrüke kunstenaars,
niet anders dan door "invloeden heen nun richting hebben gevonden Dat ook Tweehuysen
deze zal vinden: zün kleurgevoel, d«t ook in
zwart en wit ïich uitspreekt in een subiimeerende schakeering van den toon, en de
karakterrijke gespannenheid der niet slechts
vorm-beschrijvende, doch veelal beeldende, volumen opwekkende Hjn zijner figuurteekeningen.

——

zijn daarvoor borg.
Vervolgens gingen de aanwezigen
tiging van de tentoonstelling over.

tot bezich-

*">

Beule
Bolletje

Wat slaat de meester hard
En de meester mag niet eens ons slaan.
Nou zal ik naar m'n Vader gaan,
van Eule

te maken tot een harmonisch levensorgaan.
Beule
Huib Luns was niet wat men noemt een „ech" Bolletje,,
ten Hollander. Zijn wieg stond te Parijs, waar
hij op 6 Juni van het jaar 1881 ter wereld kwam.
"ja, naar m'n Vader gaan.
Te Amsterdam bezocht hü de H.B.S. en de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, maar
En m'n Vader zei: „Dat neem ik niet;
toen hü zich verder in teekenen en schilderen
wel ben je 'n allemans verdriet
Wilde bekwamen trok zijn hart weer naar het Zui.
en verdien je straf, dan krüg je straf,
den en hij genoot zün akademisch onderwijs te
maar slaan, öat kan ik zelf wel af,
Brussel. Dit mag het karakter van Huib Luns als
Prof. Huib Luns t
(Cliché Archief)
van je Eule
artist mede bepaald hebben, de trek naar het
opene, vrije en spontane van de zuidelijke NeBeule,
derlanden en het romaansche cultuurgebied lag
Bolletje;
reeds in zün aard. Hij stond altüd op gespan- geschreven. Typeerend is het, hoe Bruning zocht
dat kan ik zelf wel af".
nen voet met het koele, enge en al te realisti- naar het allerinnerlijkste van den grooten
ging
uit schilder, terwijl Luns juist uitweidde over den
sche in de kunst van Holland, zijn hart
En weet je, wat m'n Vader deé?
naar het warmbloedige, weidsche erf barokke. kant van barok bij Rembrandt. Dan noemen we
Die nam ook nog mn Moeder mee.
Schilders als Rubens of de groote Venetianen zijn „Rubenssymphonie", zijn werk oyer de grooEn ze gingen voor de meester staan:
waren voor hem de samenvatting van al wat te Spaansche schilders, een boekje over het
er in de schilderkunst groot en mooi was. Zoo Schilderen met olieverf, dat reeds spoedig een
„Wat heb 'jü met ons kind gedaan?
werd hij hier als het ware de propagandist van tweeden druk beleefde, en zijn het vorig jaar
van je eule, beule, bolletje,
de grootzielige toestanden der Renaissance, voor verschenen „Holland Schildert', waarin de ganja, met ons kind gedaan?"
zoover die dan propaganda behoefden, en het sche ontwikkeling van onze schilderkunst wordt
meest was prof. Luns in zijn element, wanneer geschetst en er op wordt gewezen hoezeer wei
En de meester steno geheel verstomd
hij voor een schare van toehoorders, die aan onze "roote tradities hebben gehandhaafd. Veren heeft wat in zn baard gebromd.
zyn lippen hingen, kon duidelük maken welke melding verdient ook zijn goede monographie
„En ons kind zei: het had niets gedaan
ontzaglijke problemen van den geest en proble- van Jan Sluyters. Het is bekend, dat Huib Luns.
men van den grooten decoratieven vorm de uni- zelf uit een andere school, aanmerkingen placht!
en moest jij dan die lieverd slaan'
verseele kunstenaars van de Renaissance en de te maken op het abstracte en op de moderne' van eule, beule, bolletje,
Barok zich hebben gesteld en hebben opgelost. ..ismen". Desondanks heeft hij van een figuur'
moest jij die lieverd slaan?'
Hier komen we aan een merkwaardige twee- als Sluyters de beteekenis gezien.
spalt in dit kunstenaarsleven. Er is altijd iets
Een werkzaam leven is afgesloten. Een warmEn mn Moeder zei, en m'n Vader zei,
als een luchtledig gebleven tusschen den schep- hartige en boeiende, soms zelfs uitbundige pereerst beurt om beurt, toen allebei:
penden kunstenaar en den rhetor in Huib Luns. soonlijkheid is heengegaan. Luns heeft zijn stemmenig
[
„Verdient
fraai
het straf, dan krügt het straf,
Wanneer men ook erkent dat hü
pel gedrukt op veel werk en velerlei werk. We
schilderij heeft gemaakt, dat hü in de koepelslaan,
dat kunnen wü wel af;
maar
mogen daarop de woorden toepassen, die hij zelff
schildering voor Warmond zijn groote voorbeel- schreef in de slottirade van zijn „Holland Schilbolletje,
beule,
eule,
van je
den met verdienste navolgde, en dat hij, wat dert
steun,
„Elke
schilaan
schilderkunst
en
"
wij
wel af " '
dat kunnen
weinigen weten. 30 fraaie penningen heeft gegegeven, vindt zijn directe belooning, wantE
der
schilder,
maakt voor Begeer, (er zijn hem als
„Jü hebt de lieverd niet te slaan,
het schoone- schilderij legt u iets open van de!
graphicus en beeldhouwer trouwens tal van ongij
miskent,
onderschat.
schoone wereld die
of
en heb jü dat nou goed verstaan,
derscheidingen verleend), zoo lag zijn beteekeen houd het nu maar voor gezegd,
nis toch niet in de eerste plaats in de practyk.
het
beeldende-kunstbehandeling
van
we gooien 't anders voor 't gerecht
Wie de
leven in onze kolommen heeft gevolgd, zal zich
van je eule, beule, bolletje,
herinneren dat wij den schilder Luns de critiek
wy gooien 't voor 't gerecht."
soms niet gespaard hebben, want zün neiging
om zich moeilijke problemen te stellen en weidEn de meester was geheel van streek
sche oplossingen na te streven, kon hem wel
Krijgsman en Maarten Wils vormen,
Helen
en sloeg me niet een ganse week
eens voeren tot het overmatige. De grootste vermisschien naar het illustere voorbeeld van
in
en als hy mij nou weer zou slaan
waarschijnlijk,
dat hü
dienste van Luns is
Bartlett en Robertson, sinds jaar en dag een
moet hü voor de rechter staan
dan
zijn onderwijs en in zün talloqze conferenties piano-duo
en plegen als zoodanig jaarlijks een
eule, beule, bolletje,
zoovelen sterke in<Jrukken en rüke inzichten niet te miskennen vaardigheid in het gezamenje
van
heeft gegeven. Nooit was hij droog en schoolsch. lijk pianospelen aan den dag te leggen. Toucher
ja,
voor
de rechter staan.
altijd boeiend van betoog en vol warmbloedig
geslacht blüpedaalteohifaek
van
het
sterke
en
leven. Hij wekte liefde en enthousiasme.
En nu heb ik precies m'n zin,
ken *t in dit geval te winnen van de tegenVan 1908 tot 1918 is Huib Luns hoofdleeraar speelster. Hiermede is alles opgemerkt, wat over
de bocht gaat uit; de bocht gaat in,
geweest aan de Akademie van Beeldende Kunte
Want
zeggen
optreden
valt.
dit jaarlijksche
verdien ik straf, dan krüg ik straf,
sten en Technische Wetenschappen te Rotter
expressie
een
dosis
roplastiek,
ijekere
aan
en
van
en slaan, dat kan m'n Pa wel af,
dam Van 1918 tot 1923 was hij directeur
lange
waar
de
zeer
temperament,
mantiek
of
AmKunst,
en
Techniek
eule, beule, bolletje,
de Kon. School voor
variaties van Saint-Saëns over een thema van van je
bacht te 's-Hertogenbosch. die hij ook heeft
dat
mangelt
kan hij zelf wel af
Beethoven als het wart toe pressen,
opgericht. In de jaren van 1923 tot 1931 zag men
Jac. van Hattum
uitvoering
in
de
ten
eenenmalemen
snakt
het In- het
hem te Amsterdam, als directeur van 1931
op
uiting
't
eind
naar
van
eenige
sentiment.
was
stituut voor Teekenleeraren en sinds
ja, eigenlijk van muziek. Dit scheen ten
of
hij hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool
nog
slotte
te komen in enkele stukken van M.
in
onderwijs
te Delft voor handteekenen en het
„Sentimiento"
Infante
en „Ritmo", maar het
beeldhouwkunst.
en
de geschiedenis der schilderslechts smeulen.
Spaansche
bleef
tooh
in
vuur
onderwijs
Men kan dus begrijpen, dat hü het
Door het gebruik van Hoestival,
Bach (SoFriedemann'
Werken
van
lagen,
Wilhelm
het
hart
zoo
na
aan
vakken,
die hem
verdwynt Uw hoest geheel eu al
de
(Sonate
t.)
en
D gr.
wonder dat men nate F gr. t.), Mozart
door en door kende en geen
Haydn-variaties
passeerden
successieAls Brahms'
hem lid maakte van den Onderwijsraad.
velijk de revue
leeraar heeft Luns eenige generaties helpen vorJef Somers
zich
hij
richtte
publiek
„Wat Mijnhardt maakt is goed".
grooter
men. Tot een
Tot
kort
voor
Flacon 90 et. By Apoth. en Drogisten.
in zijn tallooze boeiende lezingen.
Arti
te
was hij ook voorzitter van de Maatschappy opeet Amicitiae te Amsterdam en hij liet geen
Het Stedelijk Orkest van Maastricht was,
ning van een tentoonstelling voorbijgaan, zoneen tentoonstelling in de voormalige
wegens
of
KLEINE BERICHTEN
der de een of andere kwestie van de kunst
Dominicanenkerk,
weer aangewezen op de
het kunstleven uitvoerig te behandelen. Dan Schouwburgzaal,
heeft.
die geen ideale acoustiek
De bekende luchtvaartpionier prof. dr :r H
was hü ook zeer geliefd als reis-leider. Een reis.
programma' bleek in eveneens kleinen stijl; C. August von Parseval is Zondag te Berlijn
Het
hij
moleiding
gemaakt,
waarbij
alle
zyn
onder
muziek van den solist, gaf
numenten van kunst tot in détails van historie naast de Slavische Hermans het symphonisch tengevolge van een hart verlamming. 81 jaai
Henri
S. O. onder
oud. overleden.
en vorm uitlegde, liet de rükste indrukken na. het
gedicht „Romeo en Juliette" van. Svendsen en
De intellectueele beschrijving van zulke rei- „Adagio
Te Keulen is Zaterdag jl. de tentoonetelln?
voor strijkinstrumenten". Jiri Straka.
zen legde prof. Luns vast in drie uitgaven: Tien
„Het
Duitsche Westen" geopend, die dit jaai
speelde
vioolvirtuoos,
Tsjechische
Wandelingen in Florence, Tierj Wandelingen in de bekende
voor
eerst georganiseerd is door de Kur__thet
en,
met
Tini
van
Dvorak
Gent, Brugge en Antwerpen en Tien Wande- met orkest het Concert
vereeniging"
„Modeen de hanzestad Keulen. Aan dez.
den vleugel, van Smetana:
lingen in Venetië, Ravenna en Padua. Ze zijn Kayser aan
werken deelnemers uit het Rijntentoonstelling
besloot
Hij
„Andantino".
Animata" en een
land,
o.a. versierd met teekeningen van zijn hand. rato
Westfalen.
het Boven-Rijngebied en NeDe
zijn optreden met een brillanten dans van
Van zijn verdere publicaties noemen we ..Remmede.
der-Duitschland
dirigent
en
verwierven
Solisten,
orkest
brandtiana", die als „Geelrug" bij Van Munster Falta.
veel
biival.
Van 28 Februari tot 22 Maart houdt de Hopolemiek
bracht
met
hem
in
verschenen en die
M. Kemp
landsche
Kunstenaarskring te Amsterdam in
Gerard Bruning, die juist in den tijd van verStedelijk Museum een tentoonstelling van wer
schijnen zijn essay
Rembrand., de Realist" had
ken door leden. Deze tentoonstelling wordt zaOmroep-Harmbnieorkest
terdag a.s. om half drie geopend.
De Nederlandsche Omroep heeft een eigen
harmonieorkest geformeerd. Daartoe heeft men opDe3 voorstellingen der Bochumer Bühne, d:i
en 4 Maart in den Stadsschouwburg t.
den blazersstam van het z.g. derde omroeporkest
.aangevuld met geroutineerde losse krachten, Den Haag en 5 Maart in den Stadsschouwburg
te Utrecht zouden worden gegeven, moeten om
meestal jongelui en wachtgelders uit de miliexposeert te
taire korpsen. Het orkest bestaat uit vüftig man technische redenen tot later worden uitgesteld
en staat onder leiding van Josef Holzer. Het zal
Het Spaansche Geografische Genootschap
In de kunstzalen 't Dinghuis te Maastricht voorloopig één uitzending per week verzorgen. heeft bekend gemaakt,
dat. in overleg met een
stelt een Jonge Noord-Nederlandsche schilder Binnenkort zal een concours voor dilettanten- Raad der Hispaniteit, zal worden begonnen mt'ten
toon.
Gé
Terhorst
vijftigtal
een
werken
korpsen worden gehouden, waarbij verschillende de
voor de viering van den dag,
heeft evenwel iets met ons Zuiden te maken, verplichte nummers gespeeld moeten worden. datvoorbereidselen
jaar geleden Amerika oniColumbus
450
opleiding
aan
genoot
de Deze verplichte nummers worden op
n.l. een deel züner
hü
oogenhet
In Madrid zal een geografisch congpe.
dekte.
Middelbare Kunstnüverheidsschool van Maas- blik ingestudeerd door het Omroep-Harmonie- worden gehouden,
waaraan een tentoonstelling
tricht, welke reeds heel wat jonge kunstenaars orkest en zullen binnenkort ook worden uitgeover
en
het Spaansche aandeel in
Columbus
heeft gevormd. Aan de keuze van het onder- zonden, zoodat de leden van de
de ontdekking en beschaving der nieuwe wereld
vele
dilettantennog
iets korpsen
werp voor een enkel stuk merkt men
aan hun luidspreker gezeten, het effect verbonden zal zijn. Verder is o.a. besloten tot
van dit artistieke verleden, overigens is Ter- van de verschillende nummers kunnen
be- een nieuwe uitgave van Pedro de Novo's behorst heel sterk onder den invloed der moderne luisteren.
kende geografische woordenboek.
gedurende
zijn
latere
gekomen
stuFranschen

.
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CONCERTEN

Krijgsman-Wils

.

Maastricht

KUNST IN LIMBURG

Gé Terhorst

Maastricht

die te Parijs.

Terhorst heeft uit zün Limburgsehe periode
niet het uitbundige overgenomen. Ben grüze
toon overheerecht, een soms dor grauw, dat
natuurlijk in de gouache zijn meest typische
uitdrukking vindt. Er hangen hier tal van iets
modieus-luisterlooze stadsgezichten, en deze
zijn niet de minst interessante van het geheel.
Ook kan men in de stillevens vaak de knappe
stofuitdrukking b.v. van glas (niet van weefsels)
waardeeren. Wat strenger keuze zou deze expositie, die te omvangrijk werd, op een beter
peil gebracht hebben. Nu laat ze een wat matten indruk na.
M. Kemp
CHRIS SOER JUBILEERT
De bekende Haagsche schilder Chris Soer werd
Maandag 60 jaar. Naar aanleiding van dit
kroonjaar, dat tevens gevierd wordt met een

jubileum-tentoonstelling van zijn werken bü
Kunstzaal Bennewitz te 's Gravenhage, heeft het

A.N.P. zich tot den schilder gewend. Soer genoot
zün opleiding in technischen zin bij de Haagvan
sche Akademie voor beeldende kunsten. Zijn
schilderstalent echter ontwikkelde hü zelfstanDe commissaris der provincie Noord-Brabant dig. Toen hy 19 jaar oud was, toog hy naar de
heeft voor 1942 een subsidie van f 7000 toege- zuidelijke Nederlanden, welk gebied zeer vruchtkend in de kosten der uitwendige restauratie der baar is geweest voor zün studie. Niet alleen trok
Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Herto- hem de rijke variatie van het land, maar ook
genbosch.
de geestesgesteldheid van de bewoners. De
schilder heeft zeer dankbare herinneringen aan

Restauratie

de Sint Jan

aangevuld. Wat men mist weg, eer als noodwendige tadia van een naontwikkeling heeft te
beschouwen intle bh Worden aangevuld. Alleen wat we tuurlijke
voorbij?
derdaad
to<_. . e n kan aangevuld worden met
En is er indetfaad geen spoor van overgeGOUDEN DOCTORAAT VAN DR.
bleven? Dit te zeggen, is tenminste even dwaas
dis*r***-**-!
J. HEMSTEGE
--fe---e..s_- zou de fout kunnen a-s de vaak gehoorde bewering, da die „ismen"
B°eriniafce*. door
t
in
deze
eeuw
als
iets
te zeggen: wat u nadervolkomen nieuws zijn
Vrijdag 27 Februari zal het vyftig jaar geh an
mist, kunt u niet mee; krijgen (of. verschenen. Spr, zette uiteen, dat gelükc ver- leden zijn. dat dr.
J. H. Th. HeWtege, te Maasschijnselen zich reeds j„ lang VO
.^ ntet me<>r
orbüe tijden tricht, aan de Leidsche Universiteit promoveerverschaft worden enzj.
hebben voorgedaan. W^ weaenlyk goed is, in de tot
doctor in de letteren en wysbegeerte..

kan Jllet Worden

SPRINGLIEDJE

Eule

.

buitend

_i_rf

briek valt in de B-klasse.

Stedelijk Orkest

se

_
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Hoesten

noegen

verzameling bevat intusschen vrijwel uitverzen, waaruit een directe beïnvloeding
**T muziek blükt, een onmiddellü'ke reflex dus
V*h
de dichtkunst op een bepaald muzikaal verVan den indirecten invloed der muJ^b'jnsel.
'°k zou uit den aard der zaak slechts een beeld
te geven door een bundel, die een veelvoud
are van het hier gebodene. Hetgeen in dit boek
enonien *JS zal <^an °°k de belangstelling van
«eren musicus als zoodanig kunnen wekken,
.'t bracht vanzelf ook den eisch mede, slechts
op te nemen, waarvan dit verantwoord is
at zi^ een Juiste karakteriseering geven van
j.' muzikale onderwerp, of dit nu de muziek in
algerr.een is, een bepaald componist, uitvoey*-ud kunstenaar, of een speciaal instrument
dp als men opmerkt, is de fluit favoriet onder
lichters!). Er buiten vielen dus gedichten,
v geacht hun kwaliteiten als zoodanig, die in
V( Jenbedoeld opzicht tekort schoten, doch teS
poëtische redenen niet
*3oo 1 die
' welke om zuiver
dit boek
«iar. den beugel konden. Zoo beoogt
de „werking der
l-.een indruk te geven van loop
ek" zooals zij zich in den
der eeuwen
/■anifesteerd heeft in onze dichtkunst,
den eerste gedicht liet De Molenaar afdrukken
Ca 15°en Psalm, berijmd door Dirk Rafaelsz.

In Huib Luns wordt een der meest boeiende
persoonlükheden van het beeldende-kunst-leven
in Nederlandten grave gedragen en herstemt
weemoedig, dat hü juist thans
te vroeg voor
zulk een graag levend en sprankelend levend
mensch
van ons heengaat, nu ons cultuurleven aan mannen als hü zoozeer behoefte heeft.
Want ook wie niet alle opvattingen van Huib
Luns konden deelen, zullen erkennen, dat hij
zeer veel voor kunst en kunstleven heeft- gedaan, dat hij vooral een ware voorvechter is
geweest voor de erkenning der kunst door autoriteiten en officieele instanties en dat hü bezield was van een zuiver streven, om de kunst
in ons land, waar zij veelal het stiefkind was,

—

BLADZIJDE 3

Vandaag geven wü eens het woord aan een
dichter. En als de onderwüzers nu maar denken,
dat hü sommige ouders moet hebben, en de
ouders, dat het zün bedoeling is, sommige onderwüzers op hun nummer te zetten, dan verstaat niemand hem verkeerd. De kinderen luisteren natuurlük niet naar hem, want deze ru-

In memoriam

Gedichten over muziek

-

SPIEGEL DES TIJDS

Prof. Huib Luns

MUZIEK EN POËZIE:

„

AVONDBLAD

dit land.
Op een

vraag omtrent zün meening over de
huidige opleiding tot de schilderkunst antwoordde de heer Soer: „Mün groote bezwaar is. dat
zü veel te snel is. De ondergrond is niet diep
genoeg: de jonge schildersgeneratie lijdt aan een
groot gebrek aan techniek. De school begint
eigenlyk, waar zü zou moeten eindigen. Hier

..Nederland-fOm" begint haar werkzaamheden me! een sportfilm, welke gedeeltelijk wordt opgenomen in de Sportschool van Mau-ice Nieuwenhuizen te Den Haag,
waar het Judo op de filmstrook wordt vastgelegd.
het verfilmen van het Judo.

Cameraman Mazure tijdens
(Foto Polygoon-v. Bilsen)

Nationaal bestuur in BritschIndië onder Nehroe?

JEUGDIGE DIEVEN VOOR

verrrekken. Waarschijnlük zal de gevolmachden schuldig gemaakt. Zoo eigenden zy zich
tigde van de Britsche regeering Sir Archibald gezamenlijk o.a. toe in de periode SeptemberSinclair zijn. De aan Indië te verleenen rechDecember 1941, 2',-i mud kolen, 5 paar schoenen,
ten zcuden, naar in het bericht wordt gezegd, een carbonade, een hoeveelheid spek en aardbestaan in de vorming van een nationaal be- appelen, 't Waren dief en diefjesmaat, die bestuur onder leiding van Nehroe.
deesd en gewillig voor den rechter verschenen;
de een sjofel en veriromfraaid, een wollen das
achteloos om den hals, zonder boordje, wijl
gedetineerd; de ander 'n meneertje, grüze deukhoed op het lichtelijk-blozend gelaat, waarin
twee bruine oogen angstig rondkeken. De ge(S.PT.)
De Mexidetineerde bleek de dief; het heertje de diefjesMEXICO CITY, 23 Febr.
caansche regeering heeft aangekondigd, dat de maat-met-het-zwakke-karakter, dat gekneed
gebieden om de aan de Pacific-kust liggende bleek door den sterkere, sterker óók in het
belangrijke steden Mazatlan, Manzanillo, Aca- kwade. Over den zwakkere was een keurig repuleo en Salina Cruz moeten worden versterkt., classeeringsrapport binnengekomen. De offjeier
andere verdachte de
Verder moeten in de S'-ille Oceaan-zone door de wilde wel aannemen, dat de zijn
samen op stap
genius is, maar zü
betreffende gouverneurs de volgende maatregelen kwade
samen
moeten
daarom
gestolen,
geweest,
hebben
getroffen:
verhooging
productie
van de
worden
met een zelfde
van voor de oorlogsindustrie belangrijke grond- gezamenlük gestraft worden
seraf. Zoodat spr. voor ieder een gevangenisstraf
stoffen en producten, maatregelen tot verhinvan zes maanden vroeg. De verdediger van den
dering van stakingen, het houden van luchtmet het gunstig reclasseeringsrapport
beschermingsmanoeuvres en het aanleggen van iongen
hem als een oppassend, maar zwak
schuilkelders en sirenes, het vormen van vrou- schilderde
die, na aanvankelüke weigering
jongmensch,
welijke arbeidskracnten ter vervanging van de
doen,
te
toch gevallen is. Spr. refereerde
mee
mannen in de belangrüke industrieën, oprich- aan
gunstige reclasseeringsrapport en
het
zeer
ting van vliegcursussen en scholen voor mecaniverdachte wijze lessen getrokken
eg
vro
daar
ciens en de beveiliging van de in het kustge- heeft uit het gebeurde
een geldboete. Maar
bied loopende belangrijke spoor- en andere verde officier hield vast en vroeg tenslotte de zaak
keerswegen.
aan te houden, opdat ook een reclasseeringsVerder heeft de president van Mexico, Carapport kan worden uitgebracht over den eersten
macho, het bericht uit het buitenland gedemenverdachte, waarmee de politierecnter zich acteerd, volgens hetwelk de Japanners in de Mexieoord verklaarde, zoodat de zaak voor onbecaansche wateren mijnen zouden hebben gelegd. paalden tijd werd uitgesteld.
Hy legde e. den nadruk op, dat zoowel de wateren ten Oosten als ten Westen van het land
volkomen münenvrü zün.

Defensieve maatregelen
in Mexico

—

—
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nPIEP WÊn\
* /tok!
"
Voelt Ge een kou opkomen,
laat dan de AKKERTJES hun
werk doen. Geen koorts, geen
griep, mits de AKKERTJES
bü het eerste grieperige gevoel te hulp kunnen komen.

f „AKKERTJE

Neem

De Nederlandsche Pijnstiller

TAMME REE GEVANGEN
In de omgeving van Dinteloord is een jon^e
ree opgevangen. Het is een zeer ma», dier. Men
veronderstelt dat het uit een inrichting of uit
or»*snapt. Bü den opperparticulier bezit
wachtmeester der marechaussee te Dinteloord
zün zoo noodig nadere inlichtingen te bekomen.

"*

Te Zaandijk is op ruim 81-jarigen leeftüd
overleden de heer J. Huysman Wz., oprichter en
president-commissaris der Cacaofabrieken „De

INGENIEUR OPGELICHT

verloren gegaan
BERLIJN, 24 Febr. (D.N.8.) Het Ame-ikaan-

«che ministerie van Marine moet het verlies v.in
„Alexander Hami.tcii"
den kustwachtkruiser
toegeven. Het schip is ter hoogte van .Jslantf
getorpedeerd en zoo zwaar beschadigd, dat hel
toen het naar een haven gesleept werd, kenterde en zonk. Een deel der bemanning _.?u

—

gered zijn.

De kustwachtkruiser „Alexander Haioilton"
had een waterverplaatsing van 2_250 ton e.i was
bewapend met 2 kanonnen van 12.7 c.M. en «s
van 5.7 c.M., benevens luchtdoelgeschut. Hü be
hoorde tot een klasse van schepen, die in Kó7
in dienst waren gesteld.

—

’

Radio-telefonische verbinding
V. S.—Nieuw-Zeeland
LISSABON. 24 Febr. (S.P.T.). Een directe
radio-telegrafische verbinding tusschen NieuwZeeland en de Vereenigde Staten is gisteren tot
stand gekomen. President Roosevelt en ministerpresident Frazer hebben het eerst van deze
nieuwe verbinding gebruik gemaakt.

Panameesche tankboot bij Aruba
getorpedeerd

—

Volgens
BUENOS AIRES, 24 Febr. (D.N.8.)
een bericht uit Willemstad (Curaca_j) zou de
panameesche tankbcot ..Thailand", in de nabijheid van het eiland Moncos tegenover Aruba
zijn getorpedeerd Drie reddingbooten met ac
bemanning zijn-^i vijftig mijl van Moncos ge-

Fraudeerends distributie-

signaleerd.
»
Te Rio is gisterochtend een SO.S.-sein en eer.
boodschap tn het Engelsch van de „Jupiter*
opgevangen, dat dit sclvp in de Caraïbische Zee
door een duikboot is getorpedeerd.

GELDIGE BONNEN

Amerikaansch schip getorpedeerd

één jaar
Officieel en drie maanden veroordeeld. Zoowel de officier
GENËVE, 23 Febr. (D. N. B.)
wordt medegedeeld, dat het 5000 ton metende van justitie als de verdachte waren in-hooger
mr. VelAmerikaansch vrachtschip „Del Plata" in het beroep gekomen. De advocaat-generaal,
oosten der Caribische Zee getorpedeerd is. In ger, eischte, na een kort requisitoir, bevestiging
dit vonnis. De verdediger, mr. Hugenpoth
een uur tüds werd het schip tweemaal ge- van
pleitte op verschillende gronden clementie.. Uittroffen.
spraak over 14 dagen.
de rechtbank

—
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Beste Kinderen!

Jubileum

te 's-Hertogenbosch tot

volbonnen
lende

spoorwegen

Den laatsten tijd wordt herhaaldelük op groote
schaal gestolen uit stilstaande en rangeerende
spoorwegwagons, die zich op de emplacementen
te Rotterdam bevinden. Zoo is er, zooals wij
reeds gemeld hebben, verleden week een razzia
gehouden, welke verscheidene arrestaties tengevolge had. Toch blüven deze diefstallen nog
doorgaan. Niet alleen meerderjarige personen,
doch ook zeer veel opgeschoten jongens, blüven
schuldig te zün, waardoor deze daden langzamerhand het karakter van roof krügen.
De Rotterdamsche politie zal tegen de
hiergenoemde excessen de scherpste middelen gebruiken. De hoofdcommissaris van
politie geeft daarom aan ieder, die daartoe
niet bevoegd is, dringend den raad zich niet
op de spoorwegemplacementen te begeven,
daar in verdachte gevallen door de politie
direct met scherp zal worden geschoten.
Ook wie een bevel om te blüven staan niét
nakomt, stelt zich aan levensgevaar bloot.

Nieuwe straatnamen
De burgemeester heeft, overwegende, dat het
gewenscht is aan enkele niet benoemde straten,

enz. namen te geven en de namen van eenige,
voor het meerendeel in de aan de gemeente
Rotterdam toegevoegde gebieden gelegen, straten
te herzien, besloten te noemen: 1. de spoorwegviaduct, gelegen tusschen den Breeweg en den
Marathonweg: Viaduct Varkenoord; 2. den verkeerstunnel tusschen de Henegouwerlaan en den
Statenweg; Statentunnel; 3. de in aanleg zijnde
haven, gelegen onmiddellijk ten oosten van de

Petroleumhaven: Benzinehaven; 4. de straat,
vormende ter hoogte van den Korperweg de
verbinding van den Schulpweg met de Waalhaven 0.z.: Hangarstraat; 11. te wijzigen den
naam: 5. „Willem Schürmannstraat" in Bernardus Gewlnstraat (naar Bernardus Gewin,
Nederlandsch letterkundige, 1812—1872; 6.
„Delfshavenscheweg" voor wat betreft het gedeelte van den Abraham van Stolkweg af tot
de spoorwegviaduct over de Delfshavensche
Schie eveneens in Abraham van Stolkweg; 7.
„Hofweg" te v.m. Poortugaal in Valckesteinweg
het voormalige kasteel ter plaatse genaamd „Valckestein"); 8. „Beemd" in het uitbreidingsplan voor den Linker Maasoever ten
(naar

0Megga-bus naar R.E.T.

.

nomen en de bestaande tarieven

in het

.

SeDrve

___

■*-*■

.

De 15-jarige H. Klink uit de Adrlaan Nimants-

straat is op den Bergweg van een wagen gevallen en onder een Juist aankomende tram geraakt. Wonder boven wonder, kwam de knaap
er met een hersenschudding en eenige pünlüke
enkels af. Hü moest echter in het ziekenhuis
aan den Bergweg ter verpleging worden opge-

nomen.

*

OP HET IJS GEVALLEN
De 15-jarige O A. Jansen uit de Loofdakstraat is op de Rotte op het üs gevallen, waardoor hü een hersenschudding opliep. De Jongeman is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis aan den Bergweg.

**

komen in het 19e avontuur tn de
te Amsterdam en doen er sich
Cafetaria
tegoed aan allerlei heerlijke hapjes. Dit
avontuur is dete week in onderstaande zaken jrati» verkrijgbaar, wanneer
je er weer eens heerlijk hebt gesmuld.
Het Inplakboek a _5 cent en aanvraagkaarten voor ontbrekende avonturen
worden nog steeds verstrekt in

Tl

,,

Victoria-Lunchroom

Nieuwendijk 192.

/

KvtteiT)

l

Cafetaria.
Kalverstraat

/ Bufetaria,
V

42-44

Nieuwendijk 108
AMSTERDAM

,

pak te bezorgen
De officier van justitie, mr. Rooyaards, die
de ten laste legging bewezen achtte, wraakte 't
optreden van beide verdachten tegen een lichamelük zooveel zwakkere partü ten zeerste. Rekening houden met de opgewonden gemoederen
op dien bewusten dag, welke als verzachtende
omstandigheden kunnen worden beschouwd, requireerde de officier tegen W. de Lange vüi en
tegen C. v. d. Laan twee maanden gevangenisstraf.
De uitspraak luidde conform. In zijn motiveering betoogde mr. van Vlooten, dat dergeUjke praktüken te Utrecht nogal eens voorkomen en dat,zü getuigen van een mentaliteit,
waartegen stelling dient te worden genomen.
nat

Verdienstelijke werkers gehuldigd

Anneliê; Cineac: Actualiteiten.
Diergaarde Blüdorp: Van Zonsopgang tot Zons-

ondergang.

's-GRAVENHAGE

Door de burgemeesters werden namens hun

gemeentenaren hartelijke woorden van dankbaarheid gesproken.
De burgemeester van Wageningen bood aan
den voorzitter van het comité, den heer P. L.

M. van Wayenburg, den eerelegpenning der gemeente Wageningen aan en schonk ook aan andere leden van het comité herinneringspennin-

Waar is Leonardus Kokken?
De commissaris van den just. dienst a. ver's-Grazoekt namens den officier van justitie te
venhage opsporing, aanhouding en voorgeleigeboren te
ding van: Leonardus Kokken,
's-Gravenhage op 8 Maart 1924, wonende in de
Kielstraat 35 te Scheveningen, die op 4 Februari j.l. de ouderlijke woning verlaten heeft
en sindsdien niet is teruggekeerd.postuur, donSignalement: lang 1.74, slank
kerblond haar, gezonde gelaatskleur, groo e
neus, groote ooren, dikke lippen en breede kin.
Hij is vermoedclük gekleed in bruine overjas,
blauw colberteostuum en draagt lage bruins
schoenen.

UITBREIDING DER R. K. AMBACHTSSCHOOL
Destijds heeft de gemeenteraad f 2850
ter beschikking gesteld voor bestratingswerkzaamheden en andere voorzieningen aan de
gemeentelüke bewaarschool aan de Ammunitiehaven, in verband met de uitbreiding der
R. K. ambachtsschool. Wegens de sindsdien
ingetreden stüging der materiaalprijzen heeft
de burgemeester dit bedrag met f 665 Ver-

DE

gen.

Ook de burgemeester van Wüchen schonk den
heer van Wayenburg den eerepenning van de gemeente Wüchen.
Kinderen uit Niftrik schonken aan het comité Wageningen nog bloemen.

Bij het slachten betrapt
De gemeente-politie heeft in samenwerking
met de marechaussee te Oisterwijk de hand gelegd op twee clandestiene slachters. Toen men
bü P- uit de Groenstraat een inval deed, mocht
men hem op heeterdaad betrappen. Juist toen
de politie binnen drong was hij bezig een koe
te slachten. Hierbü werd hij geholpen door R.
uit Moergestel. Honderden kilo's vleesch kon
men in beslag nemen. Beide daders zün aangehouden.

DIEVEN MAKEN OOK TILBURG
ONVEILIG

In de laatste dagen is het gilde der langvingers in Tilburg weer druk in.actie geweest.
Ta.l van gedupeerden kwamen aangifte doen
bestolen te zijn. Zes fietsen werden van den
openbaren weg gestolen. De kruidenier A. aan
den Rielschenweg liet zün fiets, waaraan een
tasch met boodschappen hing, een oogenblik
hoogd.
onbeheerd staan. Voor 15 gld winkelwaar werd
in dat oogenblik uit de tasch gestolen. Uit de
bakfiets van den bakker H. aan den KorvelUITBREIDING HOOFDBUREAU VAN
schenweg werden zes brooden gestolen, Uit een
TOLITIE
garage van G. L. in de Tuinstraat werden twee
konijnen
gestolen, welke ter plaatse werden afde
voor
Ter verkrüging van meer ruimte
gemaakt. V- d. W. in de Zuidooeterstraat en G.
burgemeester
heeft
de
politie
huisvesting der
gemeente aangekocht het perceel aan het Veldhovenplein werden eveneens ieder
de
voor
van twee konijnen beroofd. Uit een pakhuis van
Laan Copes van Cattenburch 31 "oor f 29 900.
de 8.8.A. in de Utrechtschestraat werd Zaterdagnacht een parMj van 65 kg. margarine ge-

’

MASSALE INKOOP VAN KUNSTTANDEN
Tandarts A. Mertens, alhier, is in de geleegenheid eenige partijen kunsttanden, waaraan
groote behoetfe bestaat in te voeren. Hü beschikt evenwel niet over de noodige middelen
om dezen aankoop geheel <e financieren. Een
bankinstelling hier ter stede heeft zich Bereid
verklaard het noodige bedrag te Verstrekken,
indien de gemeente zich daarvoor garant wil
stellen.
De .kunsttanden zyn in de eerste plaats bestemd voor hier ter stede wonende tandartsen
en wel in het bijzonoer voor hen, die voor de
gemeente en de ziekenfondsen werken. De tandheelkundige verzorging in deze gemeente is dus
met den aankoop in belangrüke mate gediend.
Het bedrag der borgstelling kan worden beperkt tot ten hoogste f 9.000.—; door het hieraan verbinden van de vereischte voorwaarden
zal het risico' voor de gemeente gering zijn,
weshalve de burgemeester aldus heeft besloten

stolen

OPENBARE R.K. LEESZAAL TE TILBURG

In de parochie Noordheek te Tilburg werd
tweede filiaal van de Openbare R.K.
I.ceszaal officieel' geepend. Bü deze opening
waren o.m. tegenwoordig de burgemeester van
Tilburg, mr. J. van de Mortel, bestuursleden
van de Openbare Leeszaal, de directeur drs. A.
van Spaendonck, assistenten en vele belangstellenden. Dr. L. Michels sprak een woord van
dank tot degenen, die het voorbereidende werk
hadden verricht in het bijzonder tot kapelaan
J. Kaal. Onmiddellijk na de officieele opening
werd overgegaan tot het uitleenen van boeken.
Zondag het

TABAKSSMOKKELAARS AANGEHOUDEN
Ambtenaren van de grensbewaking hebben
wederom een goeden slag geslagen. Toen ze op
surveillance waren, ontdekten ze nabü de grens
eenige personen. Ze slaagden er in dezen aan te
houden. Het waren tabakssmokkeiaars, die poogden, partütjes tabak over de grens te brengen. De tabak kon men in beslag nemen.
NIEUW RAADHUIS VOOR CHAAM
Het landelijke dorpje Chaam heeft een nieuW
raadhuis, dat dezer dagen in gebruik ls genomen. Het is een fraai, uit baksteen opgetrokken
gebouw, dat uitmunt door zün practische en
doelmatige indeeling. Het voldoet zeer goed 10
de landelüke sfeer. De architectuur van Schellekens uit Dongen is goed.

__
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Extra rantsoenen iwaren arTILBURG.
die
hun
extra rantsoenen voor zwazü,
beid.
ren arbeid nog niet hebben afgehaald, kunne»
OVER ITALIAANSCHE SCHRIJVERS
dit nog doen Woensdag 25 en Donderdag V>
in de zaal Pas Buiten, Bredascheweï
Februari
Ellen Russe spreekt Dinsdagavond 3 Maart 28 te Tilburg van half negen tot half twaalf'
a__. om half acht over Dante Alighieri in het Ook zü, die een aanvraagformulier hebben
"gebouw
Mauritskade 21 over Italiaansche gediend, kunnen op dezelfde plaats de toegewe
schrüVers in Nederlandsche vertaling.
zen rantsoenen afhalen.

i»^

BURGERLIJKE STAND

UIT HET DELFTSCHE POLITIERAPPORT
's-GRAVENHAGE. Geboren: M. J. L. de Niet
geb. van Nieuwenhuyzen, d; M. M. van do KlunDoor de gladheid van den weg kantelde op
ders geb. Schertzing, b; J. van Hemen geb. van
Honderden Rotterdamsche kinderen zün 't Veer, z: V. D. A. P. de Neef geb. Witstijn, z; Verwersdük een carrier, beladen met busse';
den Broek geb. melk.
dezer dagen gast geweest van Nederlandschen C. de RooiJ geb. Vis. d; E. van
Een kwantum melk ging verloren.
Lommerrijk Hertly, z; W. Vrljenhoek geb. Senechal, d; J. van
Winterhulp
In
Aan
het politiebureau vervoegde zich
Volksdienst en
A.
Vries,
geb.
z;
A.
Biermann
geb. de
van Bergpolder Amstel
buurtschappen
de
\an
KOxgeb.
jongen, die gevallen was en over hevi*
Gans,
o.a.
F.
M.
Relbesteln
Dri.l
17-jarige
z;
werden
z; J. Lanscr geb, Viveen, d; M. A. Burger pün in zün arm klaagde. * Hij werd naar h'
en Blüdorp op een warmen maaltijd onthaald, hoorn,
geb Lool.e, b; H. A. Joriseen geb. van cier Splevervoerd, waar bleek, dat dit lichaam-M
terwül tevens voor de noodige vermakelijkge.,' d; H. C. L. Hansier geb. Louwerens, z; B. T. Gasthuis
den
Maasoever
gebroken
Linker
M.
de
deel
was.
Op
geb.
d;
Labbé,
Roc_J
gezorgd.
was
van
den
Berg
geb.
heden
0. H. van Boon geb. van den Berg,
vond in het gebouw „Thimoteus" een dergelijk Eerbeek, z; geb.
.
Poot, z.
d; P. Olie
onthaal plaats. Daar waren 260 kinderen, die
Overleden: W. Harton, man van H. Hengeveld,
LEVENSMIDDELENROOF
88 j; C. W. van Loenen, gesch. vr., 71 J; J.
Van de poppenkast en van een stamppotmaalT
9
J;
3.
D.
der
Plugge,
Beekhuizen,
man
van
van
een
kregen
Terwül de heer B- 0., wonende aan den
tijd genoten. De ouders der kinderen
Holst, wedn. van L. van Duivenbooden, 79 J;
weg te Voorschoten,, zich wegens de >,
f
schen
waardebon van
2.50.
E. C. van Overveldt, ongeh. vrouw. 82 Jj M. C.
tüdelijk
in Den Haag
Voorengel, wed. van A. G. A. H. Brunet de P3chebrune, 74 J; P. A. M. Madlener, wed. van gevestigd, hebben Inbrekers zijn voorraad »
H. J. Po-man, 73 J; A. M. Hattink. ongeh. vr.,
weggeroofd. V»
89 1; W- J vn 't Pad, man van M. J. Su3an, vensmiddelen te Voorschoten
DISTRIBUTIENIEUWS
dertien
man,
69
M
'n
kaas
van
j;
ongeh.
A. A. mist worden
volvette
59 j; O G. de Jong,
Ir__e*ve-len distr>buti_e._-mvan de Griendt, ongeh. vr., 88 J: M. H. W. Amnk, vier pond boter, tien blikjes met knakworstj***
ROTTERDAM.
vr., 69 J; M. Vos, tr. van A. SiU,dsrs,
flesschen wijn.
-kaart.
Op Woensdag a.s. vindt de uitreiking ongeh.
69
M.
de Vries, wed. van J. de Boer, 69 ); 35 blikken melk en vier
j;
plaats voor de letter V. Op Donderdag voor de C. Tolk, wedn. van H. H. Brantcnaar, 82 J:
H. Ernst, prtdn. van A. Huysers, 80 J; W. J. van
letters Sa tot en met Steenhorst.
._.
TE DELFT
der Poel. vr. van C. van der Bend, 76 J; J. E.
1/11_ ro
DIEFSTALLEN
M. de Geus, d., 10 m.

„

d«*J

e«J

1 Jan, t/m 30 April
L Textiel
(mannen) | 50 gram scheerzeep
OPMERKINGEN:
De volgende bonnen zijn binnenkort niet
meer geldig: Na Zaterdag 21 Februari:
09 Brood, Vleesch, 08 Aardappelen, 193, 195,
197 t/m 203, 209, 210, 212 Algemeen, 04 t/m
07 Reserve, 06 t/m 09 Melk.
De geldigheidsduur van de volgende bonnen
ls verlengd: t/m Zaterdag 28 Februari:
09 Aardappelen, 204 t/m 208 Algemeen
(Kaas), 08 Boter en Vet.

Veu'

h*J.*

lenichaawchte

poj£

—

—

1 aijLir...

x■_

i.»e,_ji

De naaister R. zou haar loon gaan innen
iemand voor wie zü werk had verricht. Vari
ROTTERDAM. Geboren: M. C. van Hoewük—
van de bewoners maakte zü ccn e,
UIT DEN OMTREK afwezigheid
Rearoord, d; D. den Hoedt—Voordendag, d; C.
gebruik om uit een dressoir een textielkaart
Strasters—van
Scheepers—van der Bilt, d; C.
,
een bonkaart te stelen. Proces-verbaal is te»
Doorn, z: J. A Groeneweg-Brinkman, z; J. C.
z;
°P
Dingemans—Ernslk,
24-jarg
H.,
EERSTE LATHYRUS EN IRISSEN
haar opgemaakt. Dé
die
]..
?*riederich—Jansen, z; A.
e
betrapt bij diefstal van steen» j.
J L de Vroom—Versendaal, z: C. Suijllng—Branterdaad
werd
lathyrussen
—Groenendijk,
eerste
zijn
gisteren
In 't Westland
de
denburg, d; J. M. T. Peereboom
Ned. Spoorwegen. *
_■
J C. van de Water—Mulder, z; J. van der verschenen, die de kweeker E. H. C. v. Koppen van het emplacement der
—Simons,
aangehouden
ingesloten.
z;
A.
d;
H J. Smits
en
Hoek—den Outer.
aanvoerde en waarvoor tot 58 cent per bosje
M Maas—van Wijk, d; C. P. Lems—van Buren,
werd betaald.
_" M. J. Waterreus—Nordlohne z; J. M. Heukel.s
Wamsteker, z; A. C. Bros—v. Toorn, levenl. d.
Voorts kwamen de eerste irissen van den
IJsselmonde: K. de Jong—Noordzij, z Over- kweeker J. van Os, waarvoor 64 cent per bos
Nagekomen markten
P. M. van Egmond—Bianchl, z: M. J.
STAND

„

.

DE AVONTUREN
VAN

—

BROEDER
BASTIAAN

schie: E.
M de Groot

Noordzij, z. Hillegersberg: L. H. werd besteed.
der Meer, z; M. W. C. Schouffoer—
van der KooiJ, d.
BRANDSLOOTEN TE VOORSCHOTEN
Overleden: P. Verhoeven, vr r. A. v. Dam 76
Minncbos,
A.
47
P.
J;
m.
M.
Schobben,
J;
v.
j A.
Door den burgemeester van Voorschoten is aan
Groeneveld, m. v. L. A. Bechtholt. 66 J: L. v. d.
wedr.
Keulen.
43
H
de
politie-verordening een afdeel'ng toegevoegd
m.
v.
A.
A.
r.
J:
Vrüde
j Hart.
v. J c. v. d. Spek, 82 J: J. Huigendljk, wedr. v. inzake brandslooten, waarondn* worden verstaan
I I L.
Hofman 57 ]; H. A. Klootwük, m. v. A. v. d.
vijvers, grachten, slooten enz., welke in
Wael, 63 J: C. A. Kramers m v. M. Versluis. 37 alle
bluschwater
. A. T. G. Sierhpis, z. 3 m: J. W. Plateel. onRCh. geval van brand tot aanvoer van
m. 81 i; M. C Holzen. ongeh. vr., 89 J; A. Zeeuw. kunnen dienen. Thans kunnen eigenaren van
"t. v. C. J. Heifkoop, 73 J: J. P. Stok, wedr v. A.
verplicht worden Wjten te hakkel,,
I 1 Beker, 79 J; G. J peksnüder, wede. v. L. v. d. brandslooten
I 1 Broek, 77 .1
schoon
te houden en uit te baggeren.
slooten

Békker—van

!

Ik dacht dat roovers nooit hun eerewoord braken," zei Broeder Baftiaan.
Wel fceldrement." zet Carlo. „Als we ons eerewoori wèl braken, waren we
„Maar Je bent toch weggeloopen," zei Broeder
toch niet terug gekomen."
„Wis en waarachtig niet," zei Carlo. „We hebben voor üa
Bastiaan.
we
deur van Vrouwtje Kol lang genoeg staan wachten en ten&lotte rijn„Dan
dat u iets overkomen was."
maar weggedaan, omdat we dachten,
had Je me minstens kuncen komen redden," zei Broeder Bastiaan. _— „Dat

—

toegediend.
daagsche Duitsche boek, tot 8 Maart.
Rotterdamsche Kunstkring: Winterlandschappen van hedendaagsche schilders tot 15 Maart.
Kunstzaal Unger: Schilderijen van Jo Koster,
_,
tot 8 Maart.
Men herinnert zich. het verdienstelüke werk
Kunsthandel Gebr. Koch: Schilderyen van Pieter de Regt tot 28 Pebr.
Wageningen—Nümegen. dat zich
Kleine Comedle: Schilderijen en teekeningen van het comité
door den oorlog getroffen betot
28
Febr
ten
doel
stelde
de
v.
Willigen,
en
Kappers
van
van
werken
„De
Protector":
e.o. van nieuwe meuWagen.'ngen
woners
van
Kunsthandel
tot 28 Pebr. bels, kleedingstukken enz. te voorzien.
Prof H. J. Wolter, van 10 tot 5 uur.
Schilderyen van
Knnst.aal L. van Zanten:
Heel veel werd voor dat comité, dat zich later
H. A. van DaalhoH tot 28 Febr.
Zaal Mans Eendrnchtsweg 13: Schilderijen van ook het lot der bewoners van Niftrik e.o. aanB. C. Noltee. tot 1 Maart. (Schiedam): Werken trok, geofferd.
Atelier Binnenhul.kunat
Leden van het comité Wageningen, onder
__,______>___"_■__
van W. v. Dort.
BIOSCOPEN hoofdleiding van den heer P. L. M. van Wayenburg. zijn dezer dagen gehuldigd in een büeenLuxor: * Cadetten: Capita.: Een onvergetelijke komst, waarin ook tegenwoordig waren de burnacht; ColosseuiTi: Hartstocht; Prln*._: Mazurka;
kwaad: Harmonie: gemeesters van Wageningen, Wijehen en eenige
Victoria: Het leven ii niet zoo
Passage (Schiedam): andere Geldersche gemeenten.
Onverbreekbare banden;

KINDERFEESTEN N.V.D. EN WINTERHULP

~ BURGERLIJKE

.

voor-

AF.
HET LIEP NOG BETREKKELIJK GOED

l'sVSlk

„NEKKIE RAFen APIE SIYUIF"

blijven

loopig gehandhaafd.

VREDERECHTER

Oudenbosch

TENTOONS TELLINGEN
In den gezondheidstoestand van den heer
P.
J. A. Hoeks, L-.urgemeester van Oudenbosch,
Maritiem Mn-et-m en M_t-*um .oor Land- en
is plotseling een ongunstige wending gekoVolkenkunde, van 10 tot 4 uur (behalve Maandag) Tentoonstellin-, Koloniale producten en men en wei in die mate, dat hem de H.H. Sagewone verzamelingen
moesten worden
Muséum Boymans: Grafische kunst en Heden- cramenten der Stervenden

’

De buslün M.E.G.G.A., die een dienst onderhoudt tusschen Ret Oostplein en Capelle op den
Kw.,... ...
gebak IJssel, via Kralingscheveer, is in eigendom van
brood 0l _.__._de Rotterdamsche Electrische Tram overgegaan.
,
overgewftren
vl OI Tlwaren
Het' personeel en het materiaal worden

10-A brood
4 rants.
-10-B brood
V 4rants.
,
10-A vleesch
1 rants.
K rants
10-B vleesch
10-A Aardapp.
1-ü kg. aardappelen
10-B Aardapp
-ü kg aardappelen
22 Febr. t/m 21 Maart
water 213 algemeen
i kg. miker
Jeugdstormer
_._
10-C, 10-D
50 &ram _,_„_
cacao
gegooid
reserve
Maandag
gehouden
zitting
gram
In de
van den 214 algemeen
koffie-surrogaat
250
Utrechtsehen Vrederechter werd voortgezet de 215 algemeen
500 gram Jam
bloem, brood of
behandeling van de zaak tegen Willem de 221 t/m 224
to
■ rants
Lange en Corn. v. d. Laan, beiden uit Maargebak
algemeen
tensdijk, beschuldigd van geweldpleging op A
n"D
250 *ram
Buiten, lid van den Nationalen Jeugdstorm.
'
Op den 21sten Juni van vorig Jaar waren de 225 algemeen
250 gram peulvruchten
drie jongelieden met elkander slaags geraakt ir 226 algemeen
250 gram gort
de omgeving van de Lorentzlaan, waarbü de
100 gram "alzena
twee eerstgenoemden den Jeugdstormer met 227 algemeen
inn
diens rüwiel in een sloot, op de grens van de 216 t/m 220
10° „. om
am kaas
ajgemeen
Maartensdijk
gemeenten Utrecht en
hadden
geworpen.
1 3% Uter melk
Uit het getuigenverhoor bleek, dat dit inci, % Ute
dent eigenlijk een uitlooper was van de op dien 10-B t/m
Uler
■
13-B
Melk
I
dag in de omgeving van de Pieter Nieuwlandstraatgevechten
tusschen
voorgekomen
straat
19 Febr. t/m 27 Febr.
burgers en leden van de N.S.B. Beide verdachBoter
H rants. Boter of Rundvet
ten hadden daarby nogal gevoelige klappen 09
-_. rants. Boter of Margarine
09
Vet
opgeloopen, zoodat zij dien avond nogal in opgewonden toestand verkeerden. Zü ontkenden
1 Ke:.r. t/m 28 Febr.
echter de bedoeling te hebben gehad het slachtalgem
offer te hebben willen verdrinken. De bedoeling 211
Jeugdstormer
een
een
geweest
was uitsluitend
75 gram toiletzeep 80 %
G Toiletzeep

Burgemeester Hoeks van

SCHOUWBURGEN

westen van den Dordtschestraatweg ln Struweel;
9. „Schei pendrechtsche kade" te v.m. Schiebroek
in Scherpendrechtscheweg; 10. „Linker Rottekade" te v.m. Hillegersberg in Bergsche Linker
Rottekade; 11. „Rechter Rottekade" te v.m. Hillegersberg in Bergsche Rechter Rottekade; 12.
„Boezemlaan" te v.m. Ovelschie in Pieter Postlaan (naar Pieter Post, schout van Overschie en
Hoogenban, 16e eeuw; 13. „Rijksweg te v.m.
Overschie, voor zoover met dezen naam NU DE STADHUISBOUW NIET DOORGAAT.
onmiddellijk
aangegeven
de
mede
is
loopende
Ten behoeve van den bouw van een nieuw
hoofdweg
oosten
van
den
ten
(Sidestadhuis
heeft de gemeente aan het NassauOost-Sidelinge
secundaire weg, in
negen,
plein
aan het Alexanderplein twee, aan
linge is een middelnederlandsch woord voor
een en aan de Javastraat vier
Copes
Laan
dijk);
14.
de
zomerdük. evenwijdig aan den grooten
Daar deze woningen vooronteigend.
woningen
..Rijksweg" te v.m. Overschie, voor zoover met
worden afgebroken en
niet
zullen
nog
loopig
aangegeven
de onmiddellük
dezen naam mede is
in aanmerking
verhuring
nog
eenigen
voor
WJd
ten westen van den hoofdweg gelegen secundaire
burgemeester
thans een miKraaijeveld- komen, heeft de
weg, in West-Sidelinge; 15. „C. H.
vastgewoningen
deze
huurprijs
voor
nimum
laan" te v.m. IJsselmonde in Kraaijeveldlaan; steld,
tot
3000
welke varieert van 300
16. „Plaswüklaah" te v.m. Schiebroek in Piasjaars.
en
's
Kamillestraat
in
cklaan;
Geraniumstraat
wij

Primulastraat ln Crocusstraat.

- BLADZIJDE 4

UIT DE PROVINCIES

Kleine Comedle: Dinsdag, 7 uur, Kamer-Opera.

Onder verdachte omstandigheden
schiet de politie met scherp

6ee" recht op het
3 van:

22 Febr. t/m 26 Febr.

Rotterdam

Mijdt de emplacementen der

J. Huysman Wz. overleden

Zaan" en „Wilhelmina".
De overledene werd 13 April 1860 te Zaandük
geboren. Na in dienst te zijn geweest bij de
firma Honig te Zaandijk, stichtte hij een zelfcacaobedrijf. Het aantal cacaomolens
standig
Twee jaar geëischt tegen architect werd uitgebreid
tot zes waaraan, in 1907, een
"
Bosch
stond
in
toegevoegd. In den loop der
Den
werd
het
Gerechtshof
te
Voor
oliefabriek
hooger beroep terecht A. F. E. C. R., architect jaren werden deze molens geliquideerd, waarna
te Hulst, die door de rechtbank terzake oplich- in 1911 de oprichting volgde van de chocoladefabrieken „De Zaan" en „Wilhelmina", waarvan
ting veroordeeld was tot een jaar en zes maanbij
1941
-Eindhoven
PhiJuni
te
de heer Huysman president-commissaris werd.
den. Hü was in
De overledene was jarenlang wethouder van
lips verschenen, waar hy beweerde, dat hem
was opgedragen te Hulst een ziekenhuis te bou- Zaandük en van 1916—1920 hoofdingeland van
wen. Hij liet. zich door het bedrijf rondleiden, den polder „Westzaan". Donderdagmorgen
om
De begrafenis geschiedt
bezichtigde röntgen-installaties en vroeg tenrondleidde,
die
hem
den
elf
uur
te
ingenieur,
Zaandük.
slotte den
heer P. Diepenhorst, of deze hem even ’6O
kon leenen, daar hü toevallig weinig geld bij
bij Philips
zich had. Later gelukte het hem, den heer Die100. afpenhorst nogmaals een bedrag van
Dezer dagen heeft de leider van de sociaalhandig te maken.
economische afdeeling van de N.V. Philips
Er werden thans geen getuigen gehoord. De Gloeüampenfabriek, de heer G. F. Evelein, het
advocaat-generaal kwalificeerde verdachte als feit herdacht, dat hü voor 25 jaar bij de Veneen typischen oplichter, niet van groot formaat, nootschap in dienst is getreden. Een groot aantal
warme erkenmaar één, waarmee menschen die zelf te goeder sprekers heeft getuigd van hunhetgeen
de heer
trouw zijn, er vlug invliegen. De ipan was pas telijkheid en bewondering voor
Onder
hen
heeft
gebracht.
ontlsagen,
hij
toen
alweer
te
stand
gevangenis
Evelein tot
uit de
Amsterdam acht oplichtingen pleegde en daar- waren ir. J. 'C. Lokker, onderdirecteur van de
na zün geluk ging probeeren in Eindhoven. N.V. Philips en de directeur-generaal van den
Tegen dergelüke menschen moet de samenleving Arbeid, dr. ir. H. A W. Hacke. Velen boden
Ten
beschermd worden. Om deze reden eischte spr. een stoffelijk blük van waardeering aan.woormet
enkele
heer
Evelein
slotte
dankte
de
jaar.
tot
twee
yerhooging der straf
De verdediger, mr. van Hugenpoth, meende den voor de hulde, hem gebracht.
dat sommige djngen te zwaar aangerekend wer- J. H. VAN STRAATEN VAN NES OVERLEDEN
den en verzocht het Hof den heer Diepenhorst
nogmaals als getuige te hooren.
In den ouderdom van 72 jaren is te Boskoop
Het Hof zal op 9 Maart beslissen.
overleden de heer J. H. van Straaten van Nes,
een zeer bekende figuur in de boomkweekerswereld in ons land. Hü was or .werper en organisator van verschillende bloemententoonstelambtenaar
lir.gen. Den meesten lof heeft hü wel geoogst
V^O! het Bossche gerechtshof stond terecht, met zijn ontwerp van de bloemententoonstelis gehouden.
Joh. van Asseldonk, ambtenaar op het distri- ling, welke in 1911 te Boskoop
het
's-Hertogenbosch.
In
butiekantoor te
tüdvak van Mei tot en met October 1941 had de
verdachte op verschillende tüdstippen een groot
aantal distributiebescheiden, waarover hü als
ambtenaar de beschikking had, weggenomen en
te eigen bate verkocht. Hij was deswege door

Kustwachtkruiser der V. S.

AGENDA

ROTTERDAM

RECHTSZAKEN

STOCKHOLM. 23 Febr. (D.N.8.). Radio New
DEN POLITIERECHTER
Vork meldt op grond van een bericht van Associated Press uit Londen, dat de Britsche reVoor den Haagschen politierechter, mr. van
geering bereid is aan Indië meer politieke rechBemmelen, verschenen Maandagmorgen twes
ten te verleenen dan tot dusver. Een lid van jonge menschen uit Rijnsburg, beiden 20 jaar
het Britsche kabinet zal binnenkort naar Indië oud, die zich aan verschillende diefstallen had-

4fV*sS'
\mT

AVONDBLAD

DINSDAG 24 FEBRUARI 1942

DE TIJD

—

—

wilden we waarachtig ook doen," zei Carlo. „En we waren al terug gereden,
maar toen kwamen we Boer Bert tegen en die heeft ons alles verteld. Hü
ls toen met ons meegegaan, om ons den weg te wijzen, want hy wist
„Laten we nu dan maar
precies, welken kant v opgcloopen was."
_J
want
het
tameiyk laat geworden.
Bastiaan,
te
zei
Broeder
eaan
verder
Dat zal waar zijn." zei Carlo. ..Ga maar bl.l Leertje op het paard zitten,
Broeder BastUan deed dat en ze reden weg.
dan gaat het wat vlugger."

"

—

—

1.6|

g.
PURMEREND24 Febr. Kaasmarkt.
Handel vlug. lst Kleine Boeren 56 per 50 'ijo.g
719 Runderen; 280 Vette
Veemarkt
voor levering: 241 Gelde Koeien 300—43-- .jgfj
matig. 150 Melk Koeien 460—620. Handel -Jj,
18 Stieren voor levering; 30 Vette
<jr
Graskalveren voor levering; 542 Nuchter
yji
veren voor de slacht en nuchtere kalye"
Mage
de fokkerij 30-^O. Handel matig. 21
1 jg-^jj
28—54. Handel matig. 170 Biggc" V „H ,/■
kens
wa*'
,#»>
Handel matig. 225 Schapen 48—62.
voor levering; 62 Bokken 15—65. Handei „^
K.G;
1100 Oude Kippen 80—90 per
"*
90 per stuk; 20 Benden 80—0 per stil**

K»l»£ .Jr

FINANCIEN EN ECONOMIE

De Twentsche Bank
de laatste der vier zuiver-binnenlandsch.
banken sluit het boekjaar 1941 ai
met een behoorlijke stütin'» van het winstcü'fer. Met niet minder dan f 1 142.000. d.i. met
ruim 20 pet. ten opzichte van de winst van het
vorig jaar, is het batig saldo over 1941 van df
Twentsche Bank gestegen. Al heeft het ..mstifre
resultaat bij de andere banken aanleiding gegeven, voor te stelen het dividend te verhoogen. de leiding van de Twentsche Bank heef*'
in dc-en een ander st. ndmmt inienomfn zoodat rij voorstelt het dividend «-"rveranderd te
handhaven op '. pet ZW motiveert dit hiermee, dat rij onder de huid't» om .ta'nrti'-heden
een lin.dhav.r'. van het diridond meer passend acht. In dit onzicht is dp Twentsche Bank
ter- h re .-trrnerer dan de overheid 7elf. die immers voor h-t aandePlpnVx-^.te'-l een beloonins
Van 6 net. ("UridP-r-'l in eeen enVel «wicht buiten.,
acrit, d*> fni*Der-<.ividen-fl>*lastlng '"■
lr.rn.rs vnfi dit' r*-rnr'rv. uitterra. n. Is men bü
c> Twp*it*-chp p-i^ij r i .t „n.i. fnv_'lsté cue ln
Tri"? of zouden V' Ar dp rent .bi'iteits-vprwacritin"pn -'(T i*. .«-»k<w-f rn'-r.'"* «««st-* worden ipsosie*.? tv-i trroot oT.v«rd<-pid .'-'■' do Is
jiiM.-.r.. _.„
n bi.ffet vw- i-T-''"-. b#i__rt'n é-verhorvtnno-pn ftOPdftt. ctel. nflTvKi.. de «»n<.eelhoiK-_.**.. W (>i jt-ppt* 7».p-'-»i . l"*'i~en. dat ook it
de toekom?♦ p««--.iff.« iHrl-tend l«"i .«T. kan b.*l-ven o-ph*-r.r.baafd. a's de Jaarresultaten zouden

Hoogere winst bij de Twentsche Bank
Vaststelling van onveranderd

Ook

dividend geeft een belangrijk onverdeeld saldo

groote

Ve-Tniri deren.
D» «»Kult9rp*'*Ti»V«,n'nfl* vp-rtoont eepMWe tendp"-. als W 1dp and'r?
T»"*rl'*'ver een
staatre-rder inkrim-oen Vn den wl-Wlhand**.
een p-roei der rp**,f"'"-<>te*'* rtnn- dt r*<«*'pn,o<w
bp'pcrrri^cr jn ,c. Vr>tki.=**-'?T,ipr. Vr^pr- Wikt or>en het
Weuw. d»t het in dpn e-feetei-bM-delgeweest.
emissiebedrilf in 1942 niet slecht is
Resultatenrekenin?, r»*. duimden truiden.

1941

Credit:
P*-ldo AP

21S

Provisie

1-SW

eff-K-tenbe... 3 ?<">
Vr. w<«els en arbitr. I*-3
7_5W
Rente
V ir ,.f

rieeinpmin<rpn

36
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De winst- en verliesrekening over 1941
van de Twentsche Bank N.V. te Amsterdam
wüst een saldo winst aan van ’4 861.446

(v. j. ’3.719.259). Voorgesteld wordt h'crvan
81.429 (onv.) extra aan het statutaire

’

reservefonds toe te voegen en ’2.222.874
(’ 1.080.687) op nieuwe rekening over te
brengen, waaruit te zijner tüd de aans'ag in

de winstbelasting zal worden voldaan. Onder

de huidige omstandigheden hebben direetir
en commissarissen het passend geacht, onder handhaving van een dividend van 5V5>
pet., met een belangrijk onverdeeld saldo
over te gaan.

Bü verdeeling volgens de bepalingen der statuten komt. ter dispositie van aandeelhouders
f 2.200.000 (onv.), waaruit een dividend kan worden uitgekeerd van SV. P°t- en aan het statutaire reservefonds een bedrag van
165.571

’

(onv.).

Het reseivefonds zal dan in totaal bedragen
10.750.000 op 31 December
1940.
Het economische leven van ons land in het
afgeloopen jaar kenmerkte zich in het bijzonder
door den voortgezetten uitverkoop van' onvervangbare voorraden,
waardoor omvangrüke
geldmiddelen ter beschikking van het bedrijfsleven kwamen.
De winsten onzer instelling over het afgeloopen jaar stemmen tot tevredenheid.
De venhindering der commercieele credietvraag bleef aanhouden, waarnaast de toestrooming van crediteurengelden
slechts met eenige
-inderbreking in verband met de stortingen op
de staatsleehingen
regelmatig voortgang
vond, gepaard gaande met een overeenkomstige^
gro?i van onze portefeuille schatkistpapier.
De rentewinst gaf ten opzichte van het jaar
1940 een meerdere bate van ruim
1.300.000.

. 11.000.000 tegen
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50.000

—
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35.466 28.857 23.760 24.773
244.099 191.576 133.683 147.222
1-006
1-850
2.672
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4.861
3.719

—

336.676 274.652 211.371 227.149

**1. res. voor
.Pensioenen

Aan-teem.

50.750

1.625

1.698

1-789

1.914

12 688

13.152
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niet noodig.
Nu «ie plannen voor den bouw van nieuwe
kantoren te Rotterdam en te Middelburg vastere
vormen gaan aannemen, hebben wü in overleg
met den Raad van Commissarissen onzer vennootschap besloten hrt bedrag der in onze boeken tegenover de .balanswaarde der gebouwen
onder crediteuren voor-komende reserve aan te
vullen uit vrijgekomen reserves tot
1500.000
sn deze bouwreserve in de balans op te voeren.
De balans per 31 December 1941 verm ,ldt als
Activa: kas en kassiers ’11.232.731 (8.711.268..
Schatkistoaryer
Nederlandsch
’242.498 274

’

(164.126.016), ander Overhcidspapicr
(10.161.741), wissels

’229.154

(331.1991.

’6.987.260
bankiers

ln binnen- en buitenl. ’11.996.694 (12.113 516).
effecten genoteerd ’4.878.697 (4201.537), idem
niet genotee:-d ’6O 475 (255.133). syndicaten en
diverse waarden genoteerd ’236942 (143.312),
ld*-m net genoteerd ’781.066 (856.276). prolon-*atiën en voorscho'te'- teften effecten .16 890.961
(18.368.645), debiteuren ’35.331.799 (49.785.364).
deelnemingen (mcl. voorschotten)
1.552.283
(1.597.612). gebouwen ’4.000.000 (onv.), belegde
reserve voor verleende pensioenen
1.624.795
(1.697.8411, effecten van aandeelhouders in leendtnot ’12.687.750 (13.151.850), en als
Passiva: kanitaa], ’40.000.000 (onv.). reserve
.10.750.0.0(10.500.000), bouwreserve ’1500.000
(—). depos. op te-mijn ’35.466.148 (28 856.530).

’
’

.rediteuren ’232,173.752

’

idem in

(179 981.032).

(11.594.804). saldo
(3.719.258), verstrekte garanties
geopende credieten
f 15.934.851 (14.476.455),
’2.099.050 (1.467.304), reserve voor verleende

vreemde valuta
winst ’4.861.446
■.ensioenen

ders voor

(13.151.850).

’
’

H. Albert de Bary & Co.
reserveert de winst

Passiva:

sociale lasten. Het hoogere cijfer voor salarissen
en tantièmes ad ca. 575.000 wordt voor het
grootste deel verklaard uit hoogere tantièmes
en kosten van aan het personeel verleende gratificaties.
RcECrveering tegen debiteuren bleek wederom

11.924.991

1.624.795 (1.697.841). aandeelhou12.687.750
effecten in leendepot

’

’

De winst- en verliesrekening over 1941 staat
Debet voor: onkosten ’1.514.620 (1.209.942).
-fschrijvinc* gebouwen ’286.472 (284.715). salarissen en tant'èmes ’5.404.153 (4.830.590), storDe winsten van het effectenbedrijf overtroffen ting pensioenfonds 551.034 (589.554), leengeld
die van het voorafgaande jaar met 1.100.000.
effecten van aandeelhouders ’32.123 (34.319).
De provisiewinst bleef vrijwel geluk. Daaren- sa?do winst 4.861.446 (3.719.258), en
tegen gaven vreemde wissels en arbitrage slechts
Credit voor: onverdeeld saldo Ao. Po. ’218.476
een bate van ruim 180.000, grootendeels voort- (336.213), provisie .1.382.177 (1.335.730), winst
gekomen uit de afwikkeling' van overloopende rffectenbedrijf ’3.248.994 (1.140.183). vreemde
posten van het vorige jaar.
Wissels en arbitrage ’182.785 (574.768), rente
De verhooging van den post onkosten met ,7.581.596 (6.250.822), dividendpn deelnemingen
.300.000 vindt haar oorzaak o.m. in. hoogere ’35.821 (30.199).

12.650 10.668 9.345 11-57*5
SH% VA % **&* 5« %
Dividend
Na de vele eeliiksoortite beschouwingen over
de balanspositie der andere banken yalt het
noteemoeiliik nog iets opmerkenswaardigs te liquidiren. Evenals bü hare zusteren zijn deuitgedijd
teitsverhoudincren boven iedere grens
Omvang der zaken aanzienlijk
Per 31 December 1941 zün alle verplichtmten
jredekt
uitgebreid
practisch voor 100 pet. door liquiditeiten
Van het totaal dezer liquiditeiten maakt het
bezit aan Nederlandsch schatkistpapier alleen
Aan het verslag van dê dir.ectie over het boekal 87 pet uit. Vergeleken met de situatie bü de jaar 1940-1941 der Handel Mij. Albert de Bary
andere banken is dit oneeveer dezelfde situatie & Co. N.V. te Amsterdam ontleenen wü:
a.s bü de Robaver. Bü de Amsterdamsche Ban.
Het afgeloopen boekjaar van onze venen de Incassobank zijn deze procentueele ciifers
de
nootschap sluit af met een brutowinst
natuurlijk
in
weinitr
maakt
feite
iets later. Dit
speciale
het
onverdeeld
winstreserve
en
of geen verschil, maar men zou er toch uit
saldo
van
’3.501.119
inbegrepen
,
kunnen concludeeren, als men wil, dat de
de
onalgemeene
(2.573.701).
van
Na
aftrek
de
Nebanken, die heeten naar rato het meest
koiten, de jaarlüksche bütfrage aan 't PenciprlandJ-chp industrie te bedienen, het sterkst
sioenfonds en een nader te noemen extrade gevoleren van den liquiditeitènstroom. die zich
toewijzing aan dit fonc-s resteert êen nettoip handel en bedrijf sinds Mei 1940 heeft baanwinst van ’1.324.279 (1.297.078).
gebroken, hebtten ondervonden.
Het resultaat van' het boekjaar heeft ons aanBalansen (in duizenden guldens,
leiding gegeven, ons Pensioenfonds een extra
1939
1938 donajie van 500.000 te doen toekomen.
1940
per 31 Dec.
1941
Aan aandeelhouders wordt voorgesteld, met
A P t i V 9.'
het
oog op de tijdsomstandigheden, van het
8.711
8.406 51.912
Kas en kassiers 11233
uitkeèren van dividend af te zien en de speciale
Schatk.papier 242.498 164.126 69.392 36.230 reserve 1940 ten bedrage van ’400.000, vermeerAnder overh.
600.000 uit de winst
bedrag van
7.738
13.581 derd mfet een
paraer
6.987 10.162
afgeloopen boekjaar, totaal dus
van
het
331
5.422
6.178, / 1.000.000, naar een speciale reserve over te
229
Wissels
9750
11997 1«1J 15-867
Bankiers
winstsaldo
’324.279 a's onverdséld
9.380 boeken en rekening
4.457
3.604
■ *-939
Effecten
over te brengen.
op nieuwe
Zooals de balans aantoont, heeft de omvang
Totaal
onzer
zaken in het afgeloopen jaar een aan277.883 199.900 110.429 127.029 zienlijke uitbreiding ondergaan, en het resultaat
liquiditeiten
tSynd. en div.
728 ls dienovereenkomstig. Hiertoe heeft, beha»ve
1.000
482
1018
Waarden
een belangrijke stüging der ons toevertrouwde
Prolongaties
16.891 18.369 24.908 26.931 gelden, een aantal andere factoren bügedragen,
35.332 49.785 69.955 66.740 waarvan wij speciaal den soms zeer levendig »n
t>ebiteuren
1-721
1.598
1.597
-deelnemingen
1-552
handel ter beurze noemen. Onze debiteuren, rtie
4.000
4.000
4.000
4.000
Gebouwen
in den loop van het boekjaar het niveau van
het vorige Jaar aanzienlijk overschreden, oe336.676 274.652 211.371 227.149 wegen zich, zooals bü de meeste banken het
1-914 geval ls. nu weer in dalende richting. Gezien <_e
1.698
1.789
Bel. Pensioenres. 1.625
aanhoudende liquiditeit der geldmarkt, zal men
Effecten in
Leendepot
12.688 13.152 14.864 13.271 voor het loopende jaar ook wel moeten rekenen
op een terugloopen van deze bron van inkom-"Sap. en res.
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DE TIJD

’

buiten'and voor rek. van derden ’745.753
(2.730.940); prolonga.iën ’2.153.741 (3.332.463);
effe.ten
debiteuren ’2.962.087 (5.186.843);

r 4.517.739 (6.371.768); deelnemingen, COnsO(*ï>a
en s^Tidicaten ’1.397.002 (1.600.816); onr. noeC
.COO.OOO (onv); vord. gestelde borgt_-*_t«._
*<a;'itaal
1 3.666.339 -(1.762.493); en als passiva:

’15.000.000 (onv.): reservefonds 6.000.000 r..v '
reserve ’lOOO.OOO (400.000); div. crec'teuren ’58.397.651 (26.006.663); gestelde borg'ochten ’3.666.339 (1.762.493); onverdeeld saldo

’

speciale

324.279 (297.078).
De verlies- en winstrekening staat debet voor.
alg. bedrijfeonk mcl. jaarl. toewijzing Sii.'Ung
Pensioenfonds ’1.676.841 (1.276.623); buitengen,
toewijzing Stichting Pensioenfonds ’500.000 (—)
saldo winst ’1.324.279 (1.297.078); en credit voor
2.&<>4.04ü
wissels, interest, commi&'ie, effecten
1.616.602); spec. reserve ’400.000 (750 000/;
saldo ’297.079 (207.099).

’

HOUTHANDEL JONGENEEL
Herkapitalisatie

op

basis van 1:5

De directie van de N.V. Houthandel v.h.
P. M. en J. Jongencel te Utrecht stelt aandeelhouders i oor, naar aanleiding van het
besluit van de dividendbeperking, om tot
herkapitalisatie der vennootschap over te
gaan, en
wel door toewüzlng van
200 aandeelen a f 1000.— in de verhouding van een nieuw op 5 oude aandeelen.
Deze herkapitalisatie dient plaats te vinden
met terugwerkende kracht per 31 December
1910, teneinde reeds voor het boekjaar 1940
de door genoemd besluit in uitzicht gestelde
besparing van de super-dividendbelasting
te verkregen

Deze besparing was als volgt:
Over 1940 werd een dividendsom uitgekeerd
van f 120.000.—, zijnde 12 pet. van het geplaatste kapitaal ten bedrage van een millioen
gulden. Aangezien deze uitkeering werd vastgesteld voor het inwerkingtreden van het Besluit
op de dividendbeperking 1940, bedraagt de> verschuldigde en inmiddels betaalde superdividendsten.
belasting f 120.000.— ofwel de helft van 400 pet
De balans op 30 Septemfceur 1941 vermeldt _■> van het superdividend.
11.540J.19
activa: Kas en Nederl. Bank
Na herkapitallsatie zal het superdividend
(6.956.697): tegoed bü banken in Nederland f 48000.— bedragen, waardoor de superdividend/ 4.780.992 (5.645-250); idem buitenland 3.925.751 belasting tot f 72.000.— verminderd wordt (de
42.407 OOG: helft van 300 pet. van het superdividend). Daar(3.921.7C9); Nederl. schatkistpapier
buitenl. schatkistpapier ’2.178.133 (v. j. totaal enboven zal echter een herkapitalisatiebelasting
schatk.papier 5.064.433); overige wissels
verschuldigd zijn, welke 10 pet. van de kapitaals'306.180); Nederl. overheid^leeningen ’.. SOI.W.'O uitbreiding bedraagt. Waar deze kapitaalsuit(3.265.200); coupons en vreemd geld ’151.925 breiding ten laste van de fiscale „overgangs(282.616); vorderingen op buitenl. bankpn en reserve" geschiedt, zal tenslqtte nog over de
bankit-rs ’858.399 (2.730.835); tegoed in het onderhavige f 200.000 11 ]fa pet. winstbelasting
moeten worden voldaan. De kosten van deze
herkapitalisatie bedragen dientengevolge respectievelijk f 72000.—, f 20.000 en f 23 000.—, in
totaal dus f 115.000.—. hetgeen ten aanzien var
de aanvankelijke superdividendbelasting over
BERLIJN, 24 Febr. (A.N-.P.)
De beurs was het boekjaar IC4O een vermindering van f 5000
het algemeen merkbaar g>s- beteekent. Daarnevens vestigt de directie er me"
weer vast met over en
bre kaah nr ' snaai
scm. zeer lavend.e omzetten I.G. Far.en we rd voor groote bedragen nadruk de aandacht op. dat met de hierboven
gekocht, doch alleen de eigen bank
caf het aangeduide betaling van 11-. pet. overwinstmateriaal af. Mnntaan-a,andeelen trokken iets belasting het betreffende gedeelte
der over-"an met eveneens bijwijlen
levendigen
hadel. gangsreserve belastingvrij is gemaakt, hetgeen.
Voorts stonden Dalmler en Wintershall in de gezien
de mogelijkheid van toekomstige belas
belangstelling?. De terughoudendheid
van
het
oncüanks stijgende koersen schijnt iets tingen der overgangsresserve, van groot belang
nubüek.
te breken, want het neemt meer aan den handel moet worden geacht.
deel. nu de verwachtingen omtrent nieuwe beursIn de balans per 31 December 1940 zullen de
maatregelen tot nog toe niet zijn uitgekomen.
Men fe hrt echter hierover wel eens. dat aan de volgehde wijzigingen worden voorgesteld:
bevoegde Instanties all,, middelen ten dienMc
Tengevolge van eenige oorrecties ln de af'taan, 0.1 een ongowe_..cht. koersontwikT-êling schrijvingen paraissoert
de rekening terreinen,
"P den cltiur te verhinderen.
gebouwen,
Het verdere verloop waß prijshoudend.
machinerieën enz., thans mot
een bedrag van f 449.999.58 (oorspronkelijk beBERLIJN Slotkoersen.
drag op de balans f 434.837,16).
23,-2
24/2
24/2 23/2
Alle deelnemingen zijn op de nieuwe balans
Eendgeld 1 të-J^ 1 Vi-l-54 _"eldm
166 H 166>__
s_
pari opgenomen, aangezien de destyds toege239'_.
2
Part.Dlsc.
239
%
Pelten
&
G
BJf
E' G
230% paste afschrijving op een dezer deelnemingen
.__.!/s °es
-e ün 230
_.'
.llv 164V_
-Somberg
184%
Hamh Pak
104
105
overbodig is gebleken. Tegenwoordig bedrag
-.crl Hnd.
158
158 Harpener
188»/,
lßl.4,t.G
Com.Pr B
152
207'/_ 206% f 155.100,— (f 152.600,—).
a rb
168% 166 Kloeckn w 176
-Gummi
174'/.
De extra afschrijvingen en reserveeringen op
192% 103HMannesm
161% 181
2-.fn.lMot
debiteuren,
die in de afgeloopen jaren werden
163. 162.80 N. Llovd
'-tAu_.es
104
103U
155
gemaakt, konden vervallen. De nog te boek
"HDlskß
154 Rhelnsthal
196
196
Oei-t=*-180
178>', aiem.H.ke
369 Y_ 3651/.2 staande afschrijvingen en reserveeringen, die
TiVer'*3th*w
158* 157
11r_- v
van het nominaal bedrag der
m
143
TReichsb
144 Wlntersh
188' i 185'/. mindering zijn gebracht, blijvendebiteuren
152% 153% 3. Walh
■^resdßk
ruimschoots
125
123T.
voldoende om risico's uit dezen hoofde te dekken. Debiteuren paraisseert met f 591.807,66
.f 446.499,83).
FEDERAL RESERVE BANKS
Met de toewijzing van f 200.000 bonusaandeeWeekstaat (in milliarden s)
len is het geplaatste aandeelenkapitpal van een
"
«fl millioen gulden verhoogd tot f 1.200.000.
_.
,180 <2
en kas
Hoewel de verhoogde sociale voorzieningen
*c.e_rinrrs-ond:=en
222_
?
*M
aa 4 in vellen omvang werden getroffen, bleek het
Wissels en fondsen
!
Totaal middelen
24.41
3419 mogelijk uit de reserve diverse belangen boPassiva:
vendien een bedrag van f 37.029,78 voor de kaPed. Res. blij- ln oml.
pitaalsuitbreiding te bestemmen. De rekening
„4,
«i H-lusreserves
f'j2
staat voor 276.337,48 (f 313.367,23).
v
Decoslts
* 12.90
Member-ban'ke'*.'.'
.3.05
deposits
Totaal
J|;gg De saldi van alle Overige rekeningen zijn on14-57
sewijzigd gebleven. De verlies- en. winstrekenifers van de 1. Member-bank»
ning over 1940 bluft ongewijzigd, \7erder verGoudvoorraad
22 71
22.74 meldt
"-^hatk „ n Nat bankb
de statutenwijziging nog onder meer ds
rot. geld oml
11.33
mogelijkheid
11.31
tot uitgifte van preferente aanschatk. fceldm. en dep
3_26
a.26 deelen.
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kon zich zelfs op 113—115 handhaven, terwijl
Deli-Batayia en Senembah 3—5 lager werden
geadviseerd, respect, op 95 en 100. Van Scheepniezen,
vaartaandeelen
werd Scheepvaart Unie 2—4
NERVEUSE EN OPNIEUW laper
verhandeld tot 112—110. Holl. Amerika
DALENDE MARKT
Lijn verloor op 107 3 pCt. Ook Japanlün en
AMSTERDAM, 24 Februari 1942 Booten waren zwak.
meermalen
j
Op de Petrcleumafdeeling was aanvankelijk M
*T\o "£>
De beurs werd heden andermaal geheel en al
vooife Koninklijke Olie sterk aanbod aan de
door den toestand in Nederlandsch-Indië be- markt. Het frnds opende 7 pCt. lager op 794
Verkri]gD
fo 50
heer.cht. Het reeds zeer verlaagd koerspeil lokte en liep g.leideJük tot 19*.—190 terug. BlnnenDrogisten f 0-*.^u f_lj^^—J
InInndsche
Industrieelen
ontkwamen
aan
den
van de züde van het publiek aanvankelük niet
Philipslampen geraakten «riet
de minste vraag uit, omdat algemeen erkend vloed niet.
■'crV-cn vej-koopsdruk en leed een verlies van
wordt dat het bezit aan Indische fondsen zeei 27 net. cp 243.
dubieus en gevaarlek is. De contramine vond
Hierop kwam vraag aan de markt waardoor
HANDELSBERICHTEN
tevens aanleiding tot dekking over te gaan, zooherstel intrad tot 254. Unilever gs\f op 1.2.;.—
KOFFIE
dat de markt, van allen steun losgelaten, in een 1.3 K4 a 5 prijs. Calve verloor op 101—10iy 2
H.MBtTRG. 24 Febr. i A.N.P.) SI-**. Mrt. 30—28
pet.
op
1
pet.
Aku
150—150 H
gedeprimeerde en flauwe stemming opende Aan 4
Mei 30—28, Juli 30—28. Sept. 30- 28.
Op cic beleggingsmarkt was de stemming
Scheepvaartaandeelen
fondsen,
Indische
en voor Nederlandsche Staat-fondsen iets vaster.
METALEN
Olies werden weer de grootste slagen toegeBERLIJN. 2* Febr. (A.NP., Slot. Koper Electr.
De 3—3'_ 1938 bedong 95 5/8 en de nieuwe
74 Aluminium 127, Idem 99 pet. 132.
Zilver
bracht. Het verloop van den handel was aan- leening 97 15/16—98.
Baren 35 50—38.50.
vankelük nerveus.
RUBBEN
VERDER VERLOOP
Openincr. Ribbed
In den Suikerhoek opende H.V.A. op 182
LONDEN. 24 Febr. (ANP.)
lir.oked Sheet. Stemming kalm. Loco 13'
184, hetgeen een verdere daling te zien gaf vat?
Hit' verder verloop was zeer afwisselend
11 pet. ten opzichte van het vorig slot. Hierna Benig herstel was slechts tijdelijk, omnat terhierep weer aanbod volgde. De beurs
kwam verder aanbod opzetten, waardoor een stond
WATERSTANDEN
sloot zeer onzeker, meerendeels op het laagste
nieuwe terugslag volgde tot 178. Op dit punt punt. Koninklüke Olie bedong 196, maar viel
kwamen enkele koopers in de markt, hetgeen weer tot 190—187V_ temt?. H.VA. bewoog zich
DINSDAG 24 FEBRUARI
gold
531.—54"a.
3!94 —0-01*
ep
179—183—181. Vorstenlanden
echter g?en noemenswaardig herstel ten geKeulen
bedong
tot
109.
maar
Adam
Rubber
herstelde
volge had.
-OU
695
later ..echts 101—103—104—101. Bandar Rubber Nilmesen
223 -OM
St. Andrle.
Vorster.landen Cultuur verlcor op 56 i;_. verioor 7, Deli-Bat. 5, Vico 3. Silau 2' 2
Javasche Cultuur werd 11 pCt. en Nisu 5 lager
i: ' 855 !»_»""
Van Tabakken brokkelde Oude Dcli tot 111',i Vreeswijk
—0nr>2**»
22
geadviseerd o*, respect. 125 en 230. Indische creafè Deli-Bat. Tabak gold 91 na 85. Senembah Westervoort Pley
dietinstellmgen waren cok weer gedrukt. Aan101—102-4. Scheepvaart Unie trok tot 113 aan.
—"?,"
deelen Koloniale E-ank noteerden op ongeveer maar kwam weer ep 109. Holl. Am. Lijn 110 Kampenlcht
90 5 pCt. lager. Op de Rubberafde.lins was pok —ICB.
Belfeld
415
4-0.27.
weer het aanbod overwegend. Adam Rubber
Philipslampen vielen tot 245 terus. waarna
I'2o
+003**
boekte een verlies van 6—B op 105—102 en 252 en 240',_ werden bedongen Unilever gaf Ut* _.-.■.-..--■"-"""""■
Lmne. Roermond,
te
open
Berehnren.
Stuwen
tconde vooreerst geen herstel. Majanglanden ne? 3—6 prijs op 139—137. Calvé verloor 4 _>. 5
Bcl'c* d Simbeek. Grave en Lith.
werden 4 pCt. lager geadviseerd ep 45.
fl-Unja
op 96—96 V_.
**' üsV!l6t +
* licht drijf i.s- **
Tabakken waren minder flauw. Oude Dcli
PProlongatie 2.4.
blank water.

BEURSOVERZICHT

OüzflTanderenbeschermen |g
'

-

-

—

.

o*3

-

-

Overysei 3'/_

99

V.K. G.K. Res.Hb N3'. 961.

0.19408100 4

0.1940 500 1 4
O.laiOlOU 14
0.'40 100 U 4
01940 500 II 4
019408500 4
O. 1941 100 4
O. 1941 600 4
0.'41 100 3'/_
0.'41 500 3 V»
O. 1936 100 3
O. 1936 500 3
O. '37 100 3
O. 1937 SUO 3
o*3B 100 3* 3
O'3B 500 3. 3
O. '36 100 3'A
O. '35 500 3V4

99

954

Rott.Hyp 4
100>_.1_C.«S
RottJiyp 3% 68». 99

LEENINGEN
STAATSNEDERLAND

Sted.s.GH.3i/i 984 98*.

UtrH2%vu3^ 100HUOS
WstlEEFF3'.'a 100.4 *1C0.4*
\o<
ICIX Westl.TVS'/i
99.» _9».S
101 M 101_?"*
K.L. 3% 99H 89d
1014 100,4 Zuid

V_K. 2e K
122 11.'
ScholtenAard 230 L 215

Schelde NB.

884 9_4Z.HOII.ZBIE3V
ZHoll(v.u.)3V. 99 .b 99J.*
.Werk 2 in Buiten l.)

100A 1004
100i 100.,
10' A HO.
100AHOA
IOOASIOOi
97
974
9<A 97rt.

Holland Bk 6 32H 32
Holl. Bk 4*4
J2», 32
Holl Can f 5
36 35
95
Holl.Can.Ds 41
3.4
36 H
H.N.Am ici 5 144 144
81H 92 4 Holl.-Tex 6 87
87L
95H 94 _"
Holl.-Tex. 5
80L BOL
96.» * 96 A* Ned.o.fr6 3'X 96
96
95 U 96*
Nw N -Am 6 37§ 36§
974S
Nw.&Pac. 6
7 b 751
98..
Nw.&Pac. 4«/_ 73b 73L
Nw.&Pac. 4
73b 731.
2e Nw.&P. 5
701. 70L
OÜST-INDIE
(SchconsverbandO 1937 100 3 il
84,4
O. '37 500A3 cm 81
Mijen)
O. '37 100A3 79 H 87A
EersteNed.4
100
100
O. 37 500 3 844 81 4
EersteNea.3V, 99
99
N.Sch.Hb.3V 2 99
99
Rott. Sch. 4 100
SURINAME
99H§
Rott.Sch 3'/2 99
99
Prod.Werk 3 100

——
——
—

Soer.Droogd.

VJK. 2e K

BANK EN CREDINSTELLINGEN
Amat. Bank 1541. 147
A*d Goedb
96K
Javaß.c 100 121
Javaß.c 500 125
Kasvereen
135*
N.l Hand. crt. 77
Ned Bk 100 141
Ned. Bk. 1000 138

101 1004
Adam *36 3V_ 99.4 .84
ICI 45101 H'i
Adam 3-4 3'/«, 87H DB. .
103 4blo3'v*
Adam6ei.3'/_ 974 18?»
104 104 4
Adam 6e I 3V4 97*. 98 J_
1354 136
Adam 7e i 3V_ 97*. 98 4
1034 103 b
Adam Bei. 3V_ 67». SB4
103*. 103' i
Ddr.3e'37 3'/_ 1004 100
102..L10!b
Eho3e 37 3'/o 100Sn 100,4
1004bi00).b
Esch le'37 3._1.04 1004
_.sc_.2e*37 3V, 1004 100).
ELECTR-, GAS-,
Gda3e'37 3'/_ IOOXi 100
's-Grav. 38 3 ML 924
TELEFOON- EN
3Vj
's-Gr.'3B
3 95* 94J.
WATERLEIDINGGr. 2e '38 3
96,4 964*
MIJEN
Hglo '38 3'/« 93S 95.
hilvers.l94l 4101 VIÜIM
NoorscheG 6 £0 4 90
N-H011'383
93« 844
N.H'3Bll 3
96
96.,
SCHEEPVAARTN.H.lsJ.'3n_i_j 964* 964
ONDERNEMINGEN
Rttd. '36/7 4 100*. 100 A
Rd.ltS.3'37 31^ 964 fl7_tS St.Nederl.4t. 102* 102
Rd.4-5*37 3'/a 66 4 975-.J
Rttd.6e*37 3'_, 963. 97>».
DIVERSEN
Rt.d.le'3B 3V_ 96H 974§ A'dJSaII.'SSSViIOOI. 99>_1.
Schd.le'37 B.ï 100 100 X Gem.Eigd.-4y, 125* 123
L"trG2e'37 3'/2 100»» 100 H Gem.Eiga. 4 101H*101H*
ütrG3e'373>/i 1001» 100.. Hav.l. Ink. 4 95 95
Landbank 4
58.4 984
Nat.Gb.,37 3/2 98»» 98»
BANK EN CREDV.vidEffh. 4 IÜJ 103 b

INSTELLINGEN

.

TRAMWEGMIJEN

8k.0nr.Z.*374 100>_*100
-.em.Cred.3. 2 loo 100
.2« 9iH
1004 100
N.Bk.inst.(s)4 694SS9H

Madoer. 600 4 584 564
Sam.J.St.4>/_ 2_4*22*
Sèm.Cber.lB 5 274 25
Sem.Cher. 4/2 235* 234
Sem.Cher. 4 _J
22

G.Cr. 40]. 3
K01.8k.0. 4

N.B.inst(4V,)4
N.Vrsch. (5) 3
N.Vrs,ch<4 >,i) 3
Vad.Bvß (6) 4

99H§ 994

75b
7ob

80.

80.
994 _9>._
924 91b

Voorsch.B.4'/,

Alg. H.XV 3V,

100,4 1004*
Amm.Hß3V_ 10J 100
Arnh.E-F 3V2 101» 10' t_
Bat C-D 3V_ 98 >. 984
.TGDAVA3V. 101 Ji 102.
's-Gr. v.u.3vi 101J»§101H*
Gron .H.B 3/2 100A 100
Haan.Hß 34 994 99-»
HolLsü. 3/2
S 9 99
H.B.Na_M.3y 2 100-t lOOtV
H.B.Nd.Q.3>/_ 100* 100tV

lns.sß-Ta3V 3

M_iH-Cr2"»3y7
Nat.Hyp.B.3V.
Nat.H.B.(3'/,)3
N Veend.K.3V,
N.Veend.3*/,. 3

N.HGrUD.Va

99

91

98)4 98M
100). 10 1.

99 4 99 4b
lü'4 1014
984b 98Hb
99

Fnnrlc. n
A. I ronuscu
«Cl.

99

VorKoers

mi

_,

100J_

136
73
136
135*

i_B*

98
98
N.H.MII 250
100 106 IM4
NHMiJcrt.
Rctt.Bankv 155H5150
Surin.B.l2so 93
88
Tw. Bank crt. 159

15S*

INDUSTR. ONDERN.
A.K.U. crt.
Alg. Norit
Adam Lett'T.
Amst.Droogd.
Aut. Screw W
Batav. Marg.

155

1624

240* 3301
230 225*

2801. 2701.
165

157

138* IÖS
B.&J.250(1000220
2051
B&J sV_*/«pr. 134_» 133

Breda Mach. 176 172
Bührm. Pap. 149 135*
Calvé crt.
154 153
170
Cham. Unie 171
145
tuCrooa.Br.
13BL
Dlkkers & Co. 359 385
Electro Zuur 2494 2401.
El. Zuur crt. 250 245
Emball&Hout '31 4 128
245 245
Enkes
Hazemeijer
277 270
Heemaf N.V. 1954 192*
Heineken
200 1934
198
Heineken crt. 203
175 171
Hero Cons.
Hoek's Zuurst 470 440
Holland Meel 195 b 1904

Holl. Melk

I. G. B
Kon.Beijnes

2544 244
169* 165
165 IEBH

Kon.Ed.Pr.W. 994 98
K.Hoogov. crt. 1754 1755
K.N.Papierf. 148§ 148
Kon.Broeades 290* 233
Kon.Broc. crt_293 280
K.V.TaprJtP. 1194 119
Kon. Ketjen 234* 220

168

V.Ned.Rubber 80
Voornveld
136 L
Werkspoor A. 217
Wilton Pijen. 246 4
Wüt.F.Amb.
Wyers'

1801.
115

21/
247*

774 S 79.
162 I'B

ELECTR-, GASTELEFOON- EN

WATERLEIDINGMIJEN
140)
A.N.I.E.M
ANIEMNatB.I 0
10j
N. I. Gas
N.I.GasN_B. 106
NJ.Gas c. 100 109

TABAKS-ONDERN.

Bor.Sum.My.

u/A

9_l

3'A

97.»*

1000 1896- 05 3
Cert. lnschr. 3
urootb Obl. 3
1000 1936
8
1000 1937
3
10001938(3^)3
N. W. S.
2Vfc

9?A

92'a

gif»

1"

ac

Tape Tape

Korenschoof 161 4 156
1754
Kromh Mot. 180
Lev.B.loo crt. 149»i 1574
Lev. 1007".nr.150 1484

3e

4e

5e

6e

7e

Tape

Tape

Tape

Tape

Tape

_______
—— —— —— —— —
—_____
_
— —
—______
— — — — —
— — — — — —
— — — — — —

Grootb Obl 21Ï
NEDERL.-INDIë

92
-4X

.

3'A
1000 1937 8
1000 1937 A 3

b2_i

100* tt tOOSS

**-"

955
70 H*
1006

-..HOU. 250 C. A
N .H.M 10000 A
IOUS
N.i-JH.Res. CA—

Alg. Kz. Unie A
Berken Pat A
A
Ualve-Deift
Caive-UelltCv A
Ctr. SuikerMrJ A
Fokker N. VI. '4
-.everßr&L Cv A
Ned Pord
A
Philips ü B A
A
c-hiiips pr

97H3 97{.98*- 97+_.8*

SSH

95f_

95K

97+»§6*

95-.Ö

—100.
ioi>.'
l00«* 100*1
87.»

97+»S8*

95J.S

92A

95S

LEENINGEN
'29 7 86b £8.
CvrüathJi 8 964' 97b

SenembahMy 1024 101
Senemb crt. 100
100

August

THEE-ONDERN.
Daleuh Mang 1405 140 b
Marywattie
Melangbong
Pas. Kananga
Pa_ Karet
PasirNangka
Sedep
Slndangsan
Tela-ja Pat.
Tjitamboer

65;
60L
41
41
fa74 655
70* H
206 205
200 L 195*
l' 2 1101.

73*
32

ir.64.- 86-,
874-

Dionys- Par fa
tr.kanerinn 7

924fc 924b

JozefSt.(St.iB

Mar-H.Lun 7
Mar_st.(B) 5
>/>
Prsp.Hosp 7
mnitatis 8
Vtnc Stift 8

b5.4

97H

974

t.sb

BANKEN
BANK " an
CRED. INST.

HÏPOIH.

734
30L

tevens

Ff.H.11,14

4V, 106 451054
1064 1064

Sachsß.C. 4V_

INDD. ONDERN.

1104
1074

Oron.Dms.4", 100 S 1TO»
Osram Ges 7

100

100

VOORL. GEN.

8745

Peudawa

7_

7S

RUBBER-ONDERN.

N.Gr.br. Bnk. 148 146
N.M-Havenw 35 H* 35'
Scheven. Exr>i 86
84

Alg.Belg.Jav.

Ambaloetoe

47
33

F_.ni. .pn
Act
-in. "r»nuBC"

Vor*

le

Tape

Koers

92 4
95*.
79M
79 -_

09

—__—
— —
— —

49 <.§_o* I4_J_

h

— — — — —*
—— —— —— —— „—
— — — —
94.*

jj„*«

93.5

]j>>.

Uls-V 41M3H* Ul§ 2(4

90.J'

irt.hj

I___4l

—— —— —— —— —— —

Holl. Am. Lijn A
lava-Ch.-J.L. A

__on.N.Stb-MUA
iion Paketv. A

..ed.Sch.Unie A
Rottd. Lloyd A
3tmv-Mij Ned. A

6e
Tape

om

Tape

V>

Tape

200,Ut»

189.4*

193 6-4 190HSfi*87j*90m89k9r 89H91H 184

— — — — — —
______
——
— —
—
—— — —— —— —— ——
— — ——
______
— — — — — —
—— — — —— —— —
"

101 Hl

102_«

76H§

75t>

10263K

856

77

44

46*.6

44

—

101§«

105
66*4

——
—
——
—

t.2

45H «*H*

—50

44».

—— ——— — —— —— ——
_—— —— — — ——— ——
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN
—— — —
—___
—
—
— —
— — — —
—— —— —— —— —— ——
tO*t

3

WOU*
tSH

bO

107.9

109 10* 108

127 9

*'38

'20HS2

114)4

100 H
StfH

56
46_»45v.
908
.Oh

110812

11. 13* 110.13

120 7

45 H

107>_9

106H7

123 5

129 H

80

645

Vss
109.10* 10.H118J.S10H 9HIOX

______
_ — — — _ _

100
944

SUIKER-ONDERNEMINGEN
H Ver Adam A

79
9»

4e

Tape

RUBBER-ONDERNEMINGEN

'-.ost__.so-100c.A

100

V,

A

Oostk. 600 cAt-u
A
boH
derbadjadi
3ilau-Sum
A
49
_0_
S- ï. Rubb
A
At
V.1.C.0.

)00

i_jh

"8e

100 A—
A'damRIOOO A 110h2H 101s5
104 9
101.7
A'damH IOOc.A
116*4
Baudarß.My. A
86
67*—
.3H95
Deli-Bat.RJ__. A
bIH
76h
Deli-Bat. o. A
85
Kend. Lemboe A9l
92
Lamp. Sum. A
47H 44h
44-.s>_
A
Majang-L.
4.
47
46.H
Majang-L. c. A
54
42,44
Ned. Noor. PI. A
0.-Javaß_Mij A
ioh
76S

955

.

'Je

Tape Tape

_______
______

162
195

Adam R

„
,
1371_ 9 137). 8 130>»j.7
-1-*
3_ü
.09*» 70 243 54* 251 _" 2455.2 240$ 5* 241. o* 240 5" 2.5 43'
__---Wa
1-1'

79

POLDERS. WATERS
en verdere PUBL.R.

.

97___ B*
92H

MIJNBOUW-ONDERNEMINGEN
0.-Bornec Mi) A
0.-Born.My Pi.A

PROV. EN GEM.
LEENINGEN
Emden <6)4Vi 1014 102

90
OBLIGATIËN
125
CuracaoHmtl.
Brm.Br.v.Tr b 664t; 87
EuraziëH.mlj. 1101. 104
Congr Dom 8 85s 86
105 4*1014*
Int.Cr.&H.
Congr .Kath 7 S6S 964b
Int.Cr&Hcrt. 109 105
DIV. CULTUURLinde Tev.
95*
905
ONDERNEMINGEN
Moluk.Hv.
45
455
AANDEELEN
Band.Olie crt. 1001. FOb
Nw_AfrJi.v.
53
50*
INDL.
ONDERN.
49 4* 484 lnsuilnde
Tels&Co.
48 48s
6>|
Zélander
974 94
Kertowono
Farber. .G
2074 208H
63L
MlchlelsArn. 100' 92
Moüajac
16
Noteeringi-n
MIJNBOUW17H
t. 1.30-2 u.
Pasir Malang IS4* 18 H*
ONDERNEMIN G EN Radjamand
Lappen
Scheepsbouw60
60*
Alg. Expl. My. 40* 36
mi) f 68.0074.—; A. Perlai 3H, G.8.; A. Gogo
Billiton 1
215 210
DIVERSEN
Billiton II
170 160ujs Alg.Mlj.Onr.G
Nito 51; A. Wai Suma47H 46
tra 60Vi; Cert. Dcli Mij
BoetonMUnb. 17* 164 Amst. Ballast 220
210
Sarakreek
32$ 31 .*
a
f 1000—112 G.8.—115
Amst.RUt.Mij. 49*.-* 47H
G.L.;
A.
Senembah
Blauwh Vrv. 105 ..* 951
102
PETROLEUMVi: A. Dcli BataBijenkorf pr. '63 161*
via
91
GB—
G.L.:
ONDERNEMINGEN Gerzon pr
U4H*l44 .r* A. Indische 95
Spoorweg
Am.Rembang 2145 11
Gouda Kaash 113 111
32V_ G.8.—34 Gl.
22
23 4
Gaboes
HouthP.M _-J.175b 1795
Kon .Petr. o.a. 197 1834 Houth. Pont 136 135V.
Moeara Enim. 203 200
beyaO.-N.v.
72 681
Moeara E. 1 w. 200$ 1808
Niaxweu L
65
62L
Moeara E. 4w. 730 730
N.Bel.Vast.Q. 180 174

__.N_Petr.My.

82*

ljst-.Su- 1.4H.»» .3;k§4 l_4H "» 1_o».
122 >.
I_4 .5J_ I_C_l*
_B_l_o*_ 6H100J» 9o_».
li.
14. H

Met
Certirtcaat
«mn
toiponhlan res-p. Dl.

1104 .

.4
127

DordtJetr.
A
Dordt.Fetr pr A

84*

INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN
151 .-O» 15ü. W* 'ö.-.. 1!* .0 *_. V _J_. s_>- 49..55C*
ü4j

___

B

PETROLEUM-ONDERNEMINGEN

BANK- EN
Koion. Banx A
Neü.-lnd.Hdb A

FONDSEN

LICHAMEN
1304 1264
Deli-Batavia 694 914* Ruhrv.'37
4V. 100* 1024
934
Deli-Bat. crt. 100
DMlj.lOOOcrt 1114 11145
KERK. EN LIEFD.
Del.Mij.lOOcrt I'4H'l2H

121
121

80j

101*

—
——
—
—
—
—
—
'—
—
—
— — —
—- —— —— —— —— ——
—— —— —— —_— —— . ——_ —
— — —
—
CREDIETINSTELLINGEN
——______
—— —— —— —— ——
— — — — — —
— — — — — — —

97«*8'

87H—
91..'
96t_ A 98«
79
79ü

A_» NDEELEN
Farb.ind. CvA 2074 2084

Arendsburg

HANDELSONDERN.
Bor.Sum.crt.

-

Certificaat tan
Couponblao resp l>lv
blad

Sp*stads-inOClBoj 180
40
_T 8
Sp'sts-1000pr.208
29
Amst. Tap.
40 4* 39
BUITENLAND
Goenoeng An 60L 50b
1-REMIEPeruv. C.Prel 6HS 7'
Gogo-Nitl
65 5L4
i504§147'.
LEENINGEN
Lev.looo 7%pr.
Hessa Rubber 65* 57
SPOORWEGEN
140*
Lev 1006».pr.143
Indraglri
50 46
NEDERLAND
Lev.10006"_pr.1364 135*
65§ b6fc
DeliSpw.MU
J.Caoutchouc
405 41
Olymp. 100 116»» 114.4 Lljm&Gel. crt. 115 L 113 L
N I Spoor
Java Rubber 65 401
34 32;
Conc.geb. 100 110A 111 4
N.l. Sp crt.
Bakar
8<
81
36
37
Olymp. 1000 11411*1114 MeelfNßakk 365 360 L Kali
Moll'sAutom. 554 664 Kali Telepak 974 95..
W. Kruis '88 874 -3
N.l Porti C.
50*
60 4
TRAMWEGMIJEN
Lampongs
124 124
VOORL. GEN.
Ned. Dokmij. 254 246
Link. Borneo 14
14 4 Malang st.tr. 261 21
165
N.vHoogenstrl69*
OBLIGATIES
0.-Java Tr
5H 55
NlRub.-Koff 4.
43
NGist&Sp.crt.4Bs* 4701
sam.-joana
Preanger
5», s*.
Hazem. '42 4 103 103
38
43
Ned Kabelf. 475 4 455*
3em.
Rctt.
39
38
Tap.
95% SH
Cherlb
N. Scheepsb. 218. 203
N.Sch.b.Amb 75 00i'74 00 Salatrt Plant. 464 40*
Sum. Caout.
56
655
CLAIMS-STOKDIV
N. Springstof 175 1701.
Wai-Sum.
t 34 58 4
Ned.Staalf. 2305 224*
EN OPTIEWest-Borrieo
15
18L
Ned Vlas
2045 198
BEWUZEN
Nyma Kw nstz. 25 3 2501.
BUITENLAND
Kon Petr war 49 50 4: 500
R*lneveld
135 b 135 b
Prolongatie
2v,
jßclneveld rb 1324b'334 Allied S £100 36 31
21.

101M
100tV .H lOOtt

oOU-IUUUI«II3'/i
Grootb. Obl. 3Vi
1000 1941

1Ö36

120

FONDSEN A.
/xintin

1944 '85
Java Cult. crt. 130 124
17_> 154
Moormann
Moorm.pref.A 30
27*
Moorm.pref .B 30
27"
N.LS.TJ.crt. 140 130
85 4 85*
Pagottan
Pai.djie<_-T. 110 110
1701 160*
Pradjekan
Slndanglaoet 140 100
Sindang.pref. 130 100
60
60
Tjepper
454 46
Tjew.-Lest.
Vorstl.C. crt. 60
59
Vorst.C W.A. 12 30 13 12
57
60
Wonolangan

STAATSLEENINGEN

NEDERLAND
1000 1940 1
4
1000 1940 II 4
1000 '4011 m.b. 4
1000 1941
4

IUOO

v.Gelder pref. 172

95 4
125

Ned.Banklnst.l2BH

PR. EN GEM. LEEN. INDUSTR. ONDERN.
BerghJurg3V_
Emball.l. 4V_
Holl.St. Mf4
Lever'6Zp.4>A
Ver. Touwf.4
Vollcnh. Br. 5
Werkspoor 4
Z-H.8br.17 6
Z.H.Bbt.*26 5

2701. 26CL
851. 80L
Stokvis 1000 1694*158
Stork Mach
250 L 240"
Utr.Asph. Pr. 1774b176'.*
Veenend .Spin '14» 115
Ver. Bllkfabr. 2205 211
Ver. Chem
144
139
Pap. v. Gelder 162. Ho
SmltTransf.

AANDEELEN

V.K G.K

H.V_Amst.crt.

V.K. G.K.
Noordwest 3Vi 101 b It 1 H

ÜBLIGATIëIM

-

DUITSCHLAND

SUIKER-ONDERN

- * - Gedaan

—

-

-

H.-Am.L. crt. 115 114
J.ChJap. crt. 874 85
N.Sch Unie 118 115

DINSDAG 24 FEBRUARI
1 = Laten
§ = Gedaan en Bieden
en Laten Exd.
Exdivldend.

-

SCHEEPVAARTONDERNEMINGEN

Officieele noteering van de Vereeniging voor den Effectenhandel

= Bieden

ftf. ZnoU

V-K. 2eK

BEURS VAN AMSTERDAM
b

:::::::

Java-Cult Mii A
N.-l.Suik U A

Ver.VorsU.C. A

19256

;3_'

135'

178.£4

57.7 H 55.6

18? 8'

180-7*

179582* 181

55j_7*

55H 7*53H_4H 54J4.5

*"

181

—

55H6*

Daar wij niet in de gelegenheid
zijn een ieder te bedanken voor
de belangstelling, ondervonden
bij ons 50-jarig Huwelijksfeest,
betuigen wij aan ieder onzen
weigemeenden dank.
J. DE LEEUW
A. DE LEEUW VAN MUIJEN
Duivendrecht.
Horyaans—Alonzo,

Geb.:

f

*

Bucno*-

z.; Dekkers—v Appeien. Haar-

Reuvecamp—v. d. Werli.
lem, d.;
Bussurn,
d.;
Lansipohja—Kroes,
Helsinki, z.
OndTtrouwd: H. M. Stjthoff—H
R. Wentges. Wassenaar;
C. S. (__
Moor en A. B Kostelijk, Schagerbrug—HH. Waard.
OVERLEDEN: Hr. H. Koning,
Hillegersberg. 58 j.. Hr. J. M. Lob.
UcAdam. «9 J.. Hr. J. Herweyer.
selmonde 49 j. Dr. F. H. Bonré,
Voorburg. 80 J.. Mevr. Wed. M. 8..1-last-Volkcrsz. Adam, 74 j.. Hr. W
Smit. Koog ad Zaan. 54 j. Hr. G.
Zwikker. Ermelo 68 j. Hr. J A.
Kiel Adam 84 j. Hr. J. A. Dürschkr Sr.. Adam 8. i. Jhr. E. W. v
Panhuis, Utrecht, 74 j., Mevr. Wed
H. O. Buisman-Ten Doesschate V_:p,
73 j.. Mevr. Wed. E. G. H. KetlenIJssel de Schepper. Deventer. G 6 1
Hr. H. S. M v. Wlckevoort CroinmHin. Den Haag. 75 j.. Hr H. Hei',
tebrij, Ambt-Vollenhové, 78 J., Mevr
Wed. P. Noort-v. Egmond. Rt.jn...
burg. 87 j. Hr. B Voerman Steenwijk. 62 ].. Hr. J. Helder. Meppel
76 j., Hr. M. W. v. Bommel R'dam
74 )., Hr. H. de Witte. Wons. Hr. W'
Schrander. Adam 73 j.
H. de Greve—Ledeboer, v,
Zand
voort. 66 J.; G. Zwikker. m., Ermelo
Weizel,
m.,
Arnhem,
68 J.; A E.
65 J.:
A. J. M. Boenk—Kooper. v., Borculo;
m.,
Adam,
A Hagen,
78 J.: J. Veth
m., Adam; 45 ..; D. J. de Ridder
m., Den Haag. 67 J.;
J. O. MacKwirth. m., Leeuwarden, 54 J.; J
m.,
Amersfoort,
75 J.
Knoppers,

Heden overleed zacht en
kalm, na een langdurig,
geduldig gedragen lijden,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde
Moeder, Grootmoeder en
Tante,
MARIA JOHANNA
LEENE
geboren Van den Broek,
in den ouderdom van 63

M ZScnè verjbos "
Jansen<sA olenhant/ei

Li/niaansqrackl /6Ó
Tel: *-4-J-AJ.
AMSTERDAM

I^*

Speciaal voor

H.H. BAKKERS

/°

1

jaar.

E. STEGMANLeene
L. STEGMAN
A. LEENE

UW LEVENSMIDDELEN

door er eenige korreltjes SPLENDID
voor te strooien. Hierdoor
verdelgt U deze belagers afdoende,
want SPLENDID
GIFKORRELS werken feilloos, zelfs als het nat geweest
is. Enkele korrels zijn volr \ doende. Met een lepeltje uitstrooien op
plaatsen, waar vaak
«"s-*^s**"-1 muizen komen.
tegen muizen,

Bv

Per pakje 25ct
Droglstenbrj
Imp H. TEN HERKEL. Hil.ersun

-

WIJ VERKOOPEN

BRILJANTEN - GOUD
ZILVER
INRUIL - TAXATIE

Jliifis____^''*'''^^

De „Braunschweiger Hüttenwerke G.m.b.H." houdster van
het Nederlandsch octrooi No.
23.707 betrekking hebbende op
een:
„Werkwijze voor het maken van een mengsel van
aluminium en dergelijke
lichte metalen met poedervormige stoffen, voornamelijk grafiet,"
zoekt opnieuw gegadigden om
in Nederland tot toepassing
dezer uitvinding te geraken.
Nadere inlichtingen verstrekt
„OCTROOIBUREAU BARTELS"
Bezuidenhout 43, Den Haag,
720011—720012.

fr

.

/1

In Noord-Brabant, land
Waar de heide prachtig
Waar de lui hun koffie
En men dus deskundig

Behuwdvader,

HUIB LUNS
Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool,
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Amsterdam,
H. LUNS—Louvrier
TH. M. H. LUNS
Lissabon,
Mr. J. M. A. H. LUNS
E. C. LUNS—
Baronesse van Heemstra
Amsterdam,
H. F. B. LUNS
G. A. LUNS
's-Gravenhage, F. M. H. LUNS
Amsterdam,
ELISABETH C. LUNS
AMSTERDAM, 24 Februari 1942
Valeriusstraat 49
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De plechtige Uitvaartdiensten zullen gehouden worden
Vrijdag 27 Februari in de Parochiekerk van den H. Rozen
krans (Jacob Obrechtstraat). Te 8, 8.30 en 10 uur de H.H.
Missen, waarvan die te 10 uur zal worden gezongen, waarna de teraardebestelling te 11.30 uur zal plaats hebben op
de R.K. Begraafplaats „Buitenveldert", aan den Amstelveenschen Weg.
Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving.

der

kleurt,

-

Fijn-verkwikkend, heerlijk krachtig
Smaakt KLAROEN
i^S***»»^*

-

’

Tot onze diepe droefheid overleed heden zacht en kalm,
na een langdurig geduldig gedragen lijden, meermalen
gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze
innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Weduwe

’

’
—

’

’—

Dr. W. DRUKKER

-

_P^
i

r

_____»*«bb««^^

verkrijgbaar

BmJHL 'S^n

drogistenJß

VOOR LUXE
Nog enkele beschikbaar.
Alb. Cuypstraat 33—35

BOLWERK 14

tenzij eerder uitgeloot of in portefeuille.

CONVERSIE IN 3'/_

%

PANDBRIEVEN

van per 1 April en per 12 Maart 1942 aflosbaar gestelde 4 pCt.
Pandbrieven a 99 pCt. met behoud der oorspronkelijke rente tot
den dag van aflosbaarstelling.

■

R.K. MULO-EXAMEN

AANGIFTE voor dit examen moet plaats hebben vóór
OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ
1 MAART e.k. aan het adres L. BOT, Sumatralaan 181,
Apeldoorn, giro 64990.
Prijzen voor boter bij levering aan de verwerkende

industrie, instellingen, ziekenhuizen e.d.

DUBBELPROF UT!
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ROTTERDAM
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NIEUWE BINNENWEG 317 TEL. 30483, 34883
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.rStroombegrooting'
opmaken en Uw

\

_:'"_""v*.

Em .■"'■'"."'."':.

sterkte verbruikt.

u kunt
, , aan de hand

'.'": -\

■."*.' i»

wil

aan hoe wc-m9

">_'
".

";*"

Ged fabrieksmerk

Onze „Stalex" producten hebben volkomen het aanzien van en in hoofdzaak dezelfde voordcelen als da
geheel uit staalplaat vervaardigde meubelen. In onze
prijscourant 56, welke gratis verkrijgbaar is. zijn
al onze modellen uitvoerig beschreven en afgebeeld.

U

S

-

wfi '■:'-:"'

vcbruik binnen
het vastgestelde
rantsoen houden

"

war: .'".;-.";;.".

Sr-.*"';".'.""'.".'.'.'"

In de prijzenbeschikking 1942 (zuivelproducten), welks met ingang van 10
Februari 19-2 van kracht is geworden, zijn maximumprijzen opgenomen
voor boter by levering op toewijzingen aan de verwerkende industrie, instellingen, ziekenhuizen en dergelijke. "
In verband hiermede wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze prijzen !
alleen gelden voor zoover de afnemers de boter in den zin van het „besluit
op de Omzetbelasting 1940" kunnen betrekken als ondernemers en dus over
deze leveringen door de leveranciers, voor zoover dit producenten zijn,
_'i Tn en, voor zoover dit anderen dan producenten zijn. geen omzetbelasting is verschuldigd.
besluit op
Indien evenwel de afnemers de boter niet in den zin van het
de Omzetbelasting 1940" als ofidernemers kunnen betrekken en derhalve
de
zoover
dit
producenten
zijn.
leveranciers,
over deze leveringen door
voor
4 Te en, voor zoover dit anderen dan producenten zijn. 2 *_. Omzetbelasting
is verschuldigd, gelden de navolgende maximum-prijzen.
Bij levering in één keer van:
25 t/m 50 Kg.
meer dan 50 Kg.
(in verpakkingen van (in* verpakkingen van hoeveelheden
meer dan 1 Kg..
meer dan 1 Kg.p
tot 25 Kg.
f 260
i 245
t 2J55
1
Prijsklasse
v
f .2.54
f 2.49
2
f 2.39
f 2.45
f 2.50
f 2.35
3
f
2.35
f 2.40
f 2.25
4
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VOOR D\DNKB DE HELFT
KT GOED GESCHREVEN EN D
TIC
1 JCj i^l TEGELIJK GEZELLIGE
**
M,

}_£. PRIJS!
/"\ -_>
17 IV
I£" -J
17 M
V_-*
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Over deze boeken van Marie Diers en Alice Berend, bestemd voor
Deze boeken zyn van
rijpere lezers, schreef de pers enthousiast:
Boeken, die je verheffen beter
zuivere, echte menschelykheid"
Superieur werk, schoon, ryk en ontroerend"
maken"
..Boeken
„Werken van pakkende schoonheid"
om van te houden"
ALLE BOEKEN IN KEURIG IMIT. LINNEN GEBONDEN

—

—

—

KLOEK FORMAAT

—

—

TOTAAL 2116 BLADZ.

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VANHANDEL. NIJVERHEID EN SCHEEPVAART

Twee soorten medicinale bonboni In één pakje Borstine
Groene bonboni voor mond en keel..., witte bonbons
voor bescherming van de neusholte. Een even tn.ake._t__
als doeltreffend wapen tegen twee soorten verkoudheid I
_^^^^^fif_o"*^H______r^__________k

__*___■__"»!____.
j

yfiji\

% V*^\^_*^ V^>.

ltr.J.l>.r.d.Graaff-i

Borstine
V_/__fob.«r

bij _l!«

erkende arpoltieke.» «o iroji.l.ol

Inschrijvingsplicht van ondernemingen met vijf
werknemers of minder, welke machines, werktuigen of apparaten voor den land- en tuinbouw of veehouderij vervaardigen
Biykens aen bekendmaking van den Secretaris-Generaal van het Deparin de Nederlandsche
tement vin Handel Nijverheid en Scheepvaart
Staatscourant van 17 Februari 1942, zijn ondernemingen, welke vijf of
minder dan vyf werknemers in dienst hebben en welke haar bedrijf maken van het vervaardigen van machines, werktuigen of apparaten voor
den landbouw, tuinbouw of veehouderij, dan wel van die onderdeelen van
deze machines, werktuigen of apparaten, van welke het gewicht grooter
is dan 10 Kg., verplicht zich te laten inschrijven bü het Bureau voor de
Metalen-verwerkende Industrie. Riouwstraat 174—186, Den Haag.
Zij dienen zich daartoe ten spoedigste tot bovengenoemd Bureau te wenden
met het verzoek een inschrüvingsformulier te mogen ontvangen.
Deze inschrijvingsplicht heeft geen betrekking op ondernemingen, die
bovenvermelde
zich uitsluitend bezighouden met het vervaardigen van
machines werktuigen of apparaten, die geheel uit hout zijn vervaardigd.
Het niet 'nakomen van deze vcrpllahting is strafbaar.

fmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmsmmwmmmmmmmmmsmmmmsm

met Mulo-diploma, kunnende typen. Br. onder no. 2—72101, aan
het bur. van dit blad.

leeftijd 24—27 jaar. Br. met uitv. ml. omtrent vorigen werkkring, copie-getuigschr. en opg. van verl.
sal. onder no. 2—67908, aan het bur. van dit blad.
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AFLOSBAARSTELLING PER 1 APRIL 1942 VAN ALLE
4 % PANDBRIEVEN

2 VROI WELIJKE JONGSTE BEDIENDEN

GEREEDSCHAPMAKER

VRACHTAUTO'S
GARAGE „WEST-FRISIA"
Amsterdam Tel. 90991

ROTTERDAM

’

Gevraagd door groot bedrijf in Noord-Holl.

K

jangevr

octrooien

N.V. Eerste Nederl. Scheepsverband Mij

HET IS NIET ONMOGELIJK

HANDELSONDERNEMING vraagt voor directe indiensttreding

Ned.

V.V« ""!'" \LJ___ vJI

—^

’

—

bij alle «pofhekers en

««^^^««.^___««a..".^»B«______i___i_________________________-____»

dat de meubelen nog duurder worden. Laat tijdig Uw meubelen repaINTERNI6T reren,
vermaken of overbeitsen. Vr.
Practijk: Jan Luykenstraat 100.
ml. JOH. WILAERT.
Art. Meub.
19,
Woonadres: Regulier-gracht
Prinsengr. 381. Adam, Tel. 40182.
Tel. 40731.
Spreekuren: Dinsdag. Donderdag en
I—2
uur en volgens 3 (6/2) pCt. lste hyp. obligaZaterdag
tieleening ad
140.000.— ten
afspraak.
' het „Institat
van
des
laste
Air. ontw. R.K. Jongeman met prima
Soeurs
de
Ste.
Marie
de
Naals
plaatsing
zoekt
ref..
Surveillant
in inrichting als R.K. Weeshuij of mur", Algemeen Moederhuis te
ders*. Liefst Oost-Brab. of Limb. Br
Namen, Anno 1929.
onder no. 2—72103 bur. van dit blad.

KOOFLIJSTEN

AHREND'S „STALEX" BUREAUMEUBELEN

By

V-V' Ve***"' #J5.

TURFGASGENERATOREN
EN

De Trustee dezer obligatieleening maakt bekend, dat de af3.000.— per 1 Fevoor indirecte verlichting Ned. Oc- lossing ad
trooi 50992. Brouwersgr 300. Adam. bruari 1942 is geschied door inW. C. HI'LSMA.NN Jr.
Tel. 31:»5. koop van obligaties, welke zijn
vernietigd, vlgs. besluit van de
HUURKOOP HUIZEN vergadering van obligatiehouWie wenscht na korten spaar- ders d.d. 24 Augustus 1939.
tijd in het bezit te komen van
MAATSCHAPPIJ VOOR
HUURKOOP HUIS ?
TRUST- EN ADMINISTRATIEZAKEN N.V.
Br. no. 2-62824, bur. van dit blad.
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Gevestigd te Amsterdam:

Zserft&VC TIEL

MIJ.

i'.-'-V.vV*:-

geb. RIENTJES,
in den ouderdom van 66 jaren.

Ir. L. B. A. NOLLEN
M. A. A. C. NOLLEN—Houben
en Kinderen
's-Gravenhage, A. H. M. NOLLEN
J. E. M. NOLLEN—Smit
M. G. A. NOLLEN
G. A. M. SMlT—Nollen
C. TH. J. SMIT en Kinderen
Rijswijk (Z.H.), A. J. M. HOYNG-Nollen
J. HOYNG en Kind
Rotterdam,
A. J. M. DUYZINGS—NoIIen
Dr. A. J. M. DUYZINGS en Kinderen
's-Gravenhage, J. M. L. NOLLEN en Verloofde
♦
Scheveningen, 22 Februari 1942.
Huize Maris Stella". Oude Scheveningscheweg 33a.
Correspondentie-adres: 's-Gravenhage, Sportlaan 156.
Liever geen bezoek. Geen bloemen. Gaarne H. H. Missen.
Rozenkransgebed Woensdagavond te 7.30 uur in de Kerk.
De plechtige Requiem zal worden opgedragen in de Parochiekerk van den H. Antonius Abt. Oude Scheveningscheweg, Donderdag 26 Febr a.s. te 10.30 uur. De voorafgaande gelezen H.H. Missen zijn te 7.30. 8 en 8.30 uur. De begrafenis zal plaats hebben vanuit deze kerk in den familiegrafkelder op het R.K. Kerkhof aan de Kerkhoflaan.
circa 12 uur.

....

STAATSLOTERIJ

JOHANNA MARIA NOLLEN

Rhenen,

... .

■RnpßÉMn

zijn.

+

....

Maak Flipje 'na gelukkig en zoek alle leege pol ten van de
en lever ze by Uw winkeMg. „De Betuwe" bij elkaar
Want, hoewel er jam
sluitingen,
de
alstublieft!
lier in. Mèt
gebrek! Wij zullen
is
potten
is
aan
de
in overvloed
met
heerlijke
jam van de Mji.
potten
geregeld
aan volle
U
maar dan moet U steeds de leege
„De Betuwe" helpen
potten inleveren! Afgesproken?

’

DE TWENTSCHE BANK N.V.

Namens den Raad van
Commissarissen van
DE TWENTSCHE BANK N.V.
Walrave Boissevain,
Voorzitter.
J. van der Linde.
Secretaris.
Amsterdam, 24 Febr. 1942.

*-.

Daar nu
En herhaalt het meer en meer:

EFFECTEN

’

B_E^_A /

JH

’#

verpand"!

v

De Maatschappij voor Trust- en
ons telkens weer!
Administratiezaken N. V., Keizersgracht 509, Amsterdam-C.,
maakt bekend, dat de Nederlandsche Landbouwbank N. V., Keizersgracht 507-511, AmsterdamC, afgifte verzoekt van duplicaatmantels van 3/100.— obligaties der oorspr. 7 % lste hyp.
LAXOBAC
12-jarige obl.leening ad 600.000,
Let op den naam.
Anno 1929 ten laste van de ConBij apotheker» en droé- 35 et*
gregatie der E.E. Z.Z. v. d. H.
Joseph te St. Trudpert, nrs. 578
J, K, L en van 3/100.— obligaties der oorspr. 8 % lste hyp. 15-jarige obl.leening ad ’350.000.—,
Anno 1930 ten laste van de R.K.
Gevestigd te Amsterdam
Ziekenverpleging „St. Hedwigs
Stift", Bad-Warmbrunn, nrs. 343
OPROEPING VAN AANDEELHOUDERS, overeenkomstig art. J, K, L, welke mantels verloren
14 alinea 2 en 3 der statuten, zijn gegaan. Een ieder, die eenig
met de inwilliging van dit ver- De verkoop begint a.s. Donderdag 36 Febr., 1/1 72.—. V 2 36.—. Vt f 18.—.
tot het bijwonen der JAAR— Verkrijgbaar by de coll.
zoek strijdig belang heeft, wordt 1/10 7.20, 1/20 3.60. Naar buiten porto.
LIJKSCHE ALGEMEENE VERhouden op opgeroepen zijn rechten te doen N. DE LANGE-BOSCH, Westersingel 49 b/d Binnenweg, R'dam.
GADERING, te
gelden, door zich te wenden tot Kantoor van 9—6 uur, ook Zaterdags.
Telefoon 38063.
Giro 314408
Dinsdag 17 Maart 1942, des nabovengenoemde Maatschappij.
middags te 2.30 uur, in het kantoorgebouw der Vennootschap
te Amsterdam, Spuistraat 138-150.
In overeenstemming met artikel 14 alinea 4 der statuten
wordt hierbij medegedeeld, dat
aandeelhouders ten hoofdkantore der Vennootschap te Amsterdam van de te behandelen
onderwerpen kunnen kennis
nemen, alwaar de daarop betrekking hebbende bescheiden
voor hen gratis verkrijgbaar

—

1

vennen,

kennen
keurt.
oordeelt men eendrachtig

VERLOREN GEGANE

kunt ge nu voorkomen.
Neem 's avonds bij 't naar
bed gaan LAXOBAC de
nieuwe, zacht werkende
chocolade-laxans
die
oud en jong met graagte
nemen. Smaakt en werkt
zacht, zonder scheuten of
kramp, maar met de regelmaat van een klok.
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NOORD-BRABANT

___

Di» zorg van alle dag

t
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.Binckhorstlaan).

Heden oveneea tot onze diepe droefheid, na een langdurig
lijden, in den ouderdom van 60 jaar, voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stervenden, onze lieve Man, Vader en

i

SPLEr.DIU
Apoth en

//

NOORDEINDE 36
Tel. 116923 Den Haag

's-Gravenhage,
22 Febr. 1942..
Mallemolen 31.
Rozenkrans bidden Dinsdagavond in de kerk.
De H.H. Uitvaartdiensten
zullen gehouden worden
in de Parochiekerk van de
H. Theresia (Westeinde),
Woensdag a_s. De stille
H. H. Missen zijn te 7.30
en 8 uur en te 9.30 uur de
gezongen H. Requiemmis,
waarna de begrafenis van
uit de kerk zal plaats hebben op de R.K. Begraafplaats „St. Barbara".

.

—

BESCHERM

In plaats van kaarten

(Uit andere bladen)
Aires-,

AVONDBLAD - BLADZIJDE 6

DINSDAG 24 FEBRUARI 1942

DF TIJD

N.V. ARNHEMSCHE
HYPOTHEEKBANK
HYPOTHECAIR KAPITAAL BESCHIKBAAR
BILLIJKE VOORWAARDEN

DE DIRECTIE

Een schoon geschenk voor
religieuzen is het lijvige boek,

De H. Eucharistie voor Religieuzen
door Pater VAN DIJK

INGENAAID f. 2.50

Verkrijgbaar op het Bureau van
den Nederf. Eucharistische Bond
St. WILLIBRORDUSSTRAAT 1 7'
Amsterdam-Zuid Giro 103939

1. MARIE UIERS: HKT RAADSEL DER LIEFDE
3.
DX Tl IN DER EENZAAMHEID
IN EIGEN KLUISTERS
KLSHETH
4.
5.
HUT LEVENDE HOUT
DER ZWAKKEN KRACHT
6.
7. ALICE BEREND SEBASTIAN WENZEL
8.
DE GELUKSVOGKL
9.
DE VERLOVING v. MATTHIAS RENF
16.
LA. RA HEMI'EL

...

„
„
„
„
„

„

BOEKEN ALS DEZE HALEN L' LIT DE SLELR VAN
ALLEN DAG. ZU GEVEN OPTIMISME EN BLIJHEID

DE GEHEELE SERIE
in

desgewenscht

betaalbaar.

abonnement

JftSStJS?

zoodat

U

reeds

P g£K§p
VOOR SLECHTS f 1.50
komen. Losse dce'c*"

direct in het bezit van deze 10 boeken kunt
hen.'
f 175 Franco verzending- door geheel Nederland. Zendt nog
reductiebon in aan Boekh. N. NKLISSEN'. rrin«f"
onderstaanden
N
Telefoon
3H»*627,
Adam.C. Postr. 60002 Gem. Giro
2266
gracht
ontvangen
Ondergetcekende wenscht te
RrniICTIGBON
H__UU__IU.BWI_ serie
j5b tegen den reduct ieprüs van ’l5- df
36.50.
-in plaats van
_._..__
*")
15.— /de le maand. bet. ad
Het bedrag ad
is door my verz. . wordt met 10 et. extra voor rembours by ontvan».
der zending door mij betaald. *).
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Naam en beroep:
'jj

-

-

’’

Adres:

’

_

_,

DE TIJD

DINSDAG 24 FEBRUARI 1942
23.00—24.00

Gramofoonmuziek,

22.40
(cpn.).
Dansmuziek.

Wij luisteren naar......

301.5M.
HILVERSUM IIHilversum
7.15—8.45 Zie programma
I. 8.45
Gramofoonmuziek,
10 lfi Orgelconcert (gr.pl.),
10.40 Voordracht, 11 00 Zang met pianobegelei-

Woensdag 25 Februari
I. 415.5 M.
'"15 Gramofoonmuziek. 7.45 Ochtendgymnastiek. 7.55 Gramofoonmuziek, 8.20 Ochtendg>mnas'tlek. 8.30 BNO: Nieuwsberichten, 8.45
de hulsvrouw, 9.20
Gramofoonmuziek. 9.15 Voor
Gramofoonmuziek, 11.20 Ensemble Francis Keth,
12.00 Orgel en zang,
12.45 BNO: Nieuws, en
economische berichten. 13.00 De kleine boerendienst, 13.15 Fluit en clavecimbel, 14.00 Gramofoonmuziek 14 15 Revida-sextet, 15.20 Pianovodraracht en gramofoonmuziek, 16.00 Gedeeltelijke uitzending van de Maranatha-conferentie
Uit Den Haag, 17.15 BNC: Nieuws-, economische
en beursberichten, 17.45 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek, 18.30 Volksgezondheid
18-45 Roemeensch orkest Gregor Serban. 19.00
zet
Actueel halfuur, 19.30 „Foto-album: Oompje20.15
de radio af", muzikaal programma. Vanaf
voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de Studio beschikken. 20.15 Gevarieerd avondprogramma, 21.45 BNO: Nieuwsberichten, 2200 Frans Wouters en zijn orkest
HILVERSUM

-

«■een

wij zijn nooit te oud om te
slaggever is Frits Sampimon.

leeren". De ver-

MARKTEN

BEVERWIJK. 23. Febr. Bloemenveiling „'t Centrum". Div. Coplanden 18—53, Wm. Pitt 36—73.
Bartigon 31—60, La Notre 42—70, Vlctoire d'Ollvelra 22—52, Farnc. Sanders 26—49. Albino 40—
85, Moederdag. 50—100, Prins v. Oostenrijk 40—
50. Gen. de Wet 32—54, King o.t. Yellow'2o—36
Fred. Moore 20—34. Gele Prins 21—39. Goudvinc
28—47. Montressor 14—28. La Reine 14—31, Hn
Schlegel 19—33, Cylipso 2°—34, ibes 25—39, Flamingo 13—26 Coul. Cardinal 34—61, Theeroo__ 32
—81. Murlllo 16—39. Mr. v. d. Hoef 16—48, P
Blossom 25—47, Electra 18—50. Annie 43—58,
Oiange Nassau 38—61, Golden Harvest 44—64.
Div Mendel en Tnumftulpen 30—66.
Golden
Spur 12—25, L. Coster 16—27, Div. Narcissen 15
—45. Druifjes 8—24, Crocussen 2—B, Katjes 3—
12. Plumosa groen 32—86, alles ln gld. per bos.
Div. Hyacinten per 100 stuks 4 —lo.

NOORD-SCHARWOUDE. 24 Febr. 1942.
15.100
K.G. Roode kool 7.80; 5.500 K.G Gele kool 7.20;
54.500 K.G. Deensche Witte kool 5.40; 1 500 K G
Uien 6.10; 9.400 K.G. Peen 3.50—5 40; 550 KG.
Bieten 4.50.
APELDOORN 23 Febr. Pluimveemarkt. Aangevoerd plm. 250 st. pluimvee en o.a. 300 tamme
konijnen. Prijzen Noord Hollandsche blauwe 0.85
—0.95 per kg.; kippen 2.25—3.25 per st. 0.50—
0.90 per kg.; Jonge kippen 2.75—5.25; hanen 2.50
—4.00; jonge hanen 2 00—3 25; tamme konijnen
4.00—6.50; wilde konijnen 0.90—1.10; ganzen 5.00
—8; kalkoenen 4.00—7.50; eenden 1.50—1.80, alles
per stuk. Handel: goed.
APELDOORN, 23 Febr. Veemarkt. Aangevoerd
24 biggen 18.00—25 per st-, kalveren 12.00—20,
5 gelten 35.00—50, schapen 40.00—60 per 6t. Handel: goed.
Gramofoonmuziek.
BROEK OP LANGENDIJK, 24 Febr 1942
De reportage
welke 12.200 K.G Roode kool 7.80: 15.600 K.G. Gele
,Jeu"d aan den slag",
kool
uitgezonden,
7.20; 122.800 K.G. Deensche witte kool 5.40;
10 Maart
Dinsdag
zou worden
wordt vervangen door een reportage over de 6.700 K.G. Uien 6.10; 5.500 K.G. Peen 3.50—5.40;
avondscholen voor volwassenen, die getiteld ls 4.000 K.G. Bleten 6.—.

direct. Aanm. 10—12 uur, plm. 18 Jaar, voor koffiehuis-werkTilona, Kerkstraat B—lB,8—18, Adam.
<aamheden en uitbrengen naar kanB 3437 toren te Adam. Loon en verval. Br.
ond. lett. I—B1—B 3524. bur. van dit
blad

R.K. DIENSTBODE

B. z. a. net R. K. BUITEN'MEISJE,
v.d.e.n. 20 J. Goed kunnende werken
Burgerpot koken. Tegen 15 Maart.
Br. lett. A 3464, bur. v. d. blad.

JONGE TOONEELMEESTÏRge-

werkz. in Adam, z.z.g. e.ders
Plaatst, ook tevens als conciërge.
Br. ond. nr. A—3457, bur. v. d. bl.
R.K. Dame zoekt plaatsing als
i
gevr., 16—18 Jaar, van 9—2 uur, ta
KINDERJUFFROI. w
kl. gezin. Goed loon. Overtoom 443 II
B.z.a. R.K. echtpaar als
tegen 1 of 15 Maart, in bezit van Adam, tusschen 3 eh 5
uur.
CONCIËRGE, HL'ISBEW.
dipioma lingerie en costuumnaaien.
B 3444
°f iets dergelijks. Br. onder no. A— geheel op de hoogte- V.
kinderveizor3453, bureau van dit blad.
ging, reeds Jaren als dusdanig werki
zaam geweest. Prima gétuigschr
staan ter beschikking. Br. oncle- no
OP
gevr., v. d. of d. en n., v.g.g.v. VonJONGEDAME ZOEKT PLAATS
A—3481, bureau van dit blad.
delstraat 51 B, Adam.
Oud
typen
KANTOOR. Dlpl. Steno
15 Jaar. Br. Ond. no. 495, Boekh. Zoek
B 344i
mijn
i
voor
huishoudster. 35 J'
Onderwijzer, Lekstraat 150, Adam.
BETREKKING
CiEVRAAGD ERVAREN KOETSIERS
A 3435 in rustig gezin of bij bej.
echtpaar. pi.m 30—35
Gewend m. paarden
Ultst. verzorgster. Br. letter H A om te gaan enJr.bekend
met
Boekh. v. d. SCHOT Jac. ObrechtBr. onder letter B 3441, bur
straat 14, Amsterdam.
a 3475 werkz.h.
van dit blad.
87 Jaar, zag zich gaarne geplaatst
v. direct. Liefst bij heer alleen, omg B. z. a. een flinke R. K. DIENSTBEKWAME MANTEI.STIKSTtRS
bij J
Medemblik. Adres: Mej. Toos ac BODE, 20 Jaar. Inlichtingen
EN EEN JONGEN
BOOS, Oost A 19, Agent van dit
Haan, A 351 Boyenkarspel.
GEVRAAGD
A—3501 blad. Wogr.um.
L. J. SCHOUTEN, Simo n Willem9,
straat
Adam W.
B 5439

,R.K. MEISJE

R.K. HUISHOUDSTER

ONGEH. R.K. WERKSTER GEVR.
te Adam voor 's Vri.dags en Woensdags om de 14 dagen. Brieven onder
letter B 3451, bur. van dit blad.

R.K. HUISHOUDSTER

TUINDERSKNECHT gevraagd

3* J., z.z.g.g. ln Pastorie of kl. g_ am
Br. Jac. Catskade 13, Adam.

Administratie-kantoor

MEISJE GEVRAAGD
geain z. k., v. 9 tot 3.30 uur. „land.

P

by

A.

MJSEKI.L,

A.

Osdorper-

B 3498

FLINKE DIENSTBODE

A—3540 v.
in

v

Ge.raagd

weg, naast 446, Badhoe'V edorp

d. e. n. Aanm. Hoofdweg 25a,
A'dam-W.
*-. - -3487

v.

Vlnc.

RAI-gebouw,

Goghstraat 10
Amsterdam
I—B 3518

Gevr. te Adam per 1 April in gezin
z. kind. een deg. zeifst.

R.K. DAGMEISJE

NET HELDER MEISJE

gevr. van B—s uur. Presenteeren v.
LEEUWEN. Roelof Hartpl. 91, Adam.
B 3509

VERSTELNAAISTER

gevraagd, minstens 4 dagen p. w.
Aanm. Woensdagmorgen 10—12 uur
Corsettenh. „Edclvorm", LinnaeusB- 3516
straat 213, Adam.

DE BLUE BAND

Voor direct gevr. in kl. gezin

FLINK MEISJE

d. e. n. Zeifst. k. koker.; werkster
12, Tel.
aanw Kloveniersburgwal
B 3515
43041, Amsterdam.

v.

en gevorderd leerling-naaister

hoog loon. Japonnenetelier B-oemB 3424
straat 108. Adam.

Gevraagd R.K. DIENSTBODE

Ververij-Wasscherij
„De Lelie" o.h. IJ, Amsterdam

B— o_o i

nette

gevraagd

Direct

Steno-Typistes

JONGSTE BEDIENDE (mnl.)
Br No

en

Typistes

bij B.

Sloterpolder 382 E,

Bakker,

Adam.

8—3539

Chemische wasscherij en ModelpersU-richting Tempo, Leidschestraat 23,
Adam, vraaet voor direct

FUNK MEISJE GEVRAAGD
voor d. en n.. zeifst. kunn. werken
met kinderen omgaan. Mevrouw
8—3165 en
GEELS, Heerenstr. 28, Hilversum.

FIETSJONGEN
NETTE FIETSJONGEN

Jevens

Gevr.,

Gevr. per 15 Maart of later ln

opi. in expeditie. Circa 15
"Br. goed loon. Martelaarsgracht 11 1.
B*—3460
Adam.

gezin

ln R.K dokteregezin

AANK.
3e BEDIENDE of
*"*EEDE gevraagd. Bosch en LomB 3421
"fct-rweg 277. Adam.

ÜJ-INKE

solliciteeren met opgaaf

_^~3504,

bureau van dit bl.id

gevr. v.d.e.n. Goed zeifst. kunn werken, in gezin m. kinderen. Br. onder
no. 8—3486, bur. van dit bind.

passen,
zeifst. kunn.
Br. no. B-3459, b. v. d. b.

Gevr. tegen l Maart a_s. in klein gezin

C^öam.

NET MEISJE

nette jongen gevraagd

voor dag en nacht, gewend zeifst.
Hvg. en Modern uevens- te werken, koken niet VerelSo.lt. V.g.
JiU^elenbedr .f, Raadhuisstraat 67, g.v. Br. ond. no. B-3482, bur. v. d. bl.

2

"-«nistede.

Telef. 28043.

_^^^

Gevr. een

B 3450

~BAKKERSJONGEN

AARDIG R.K. MEISJE
Voor de kinderen. Aanm. Jonker, PI.
Middenlaan 40, Adam.
B —3490

Wij vragen een
NET EN FLINK R.K. MEISJE
zeifst. kunn. werken, dat graag wil
aanpakken. Wij bitden goed loon en
v.rzorging met huis. verkeer. Zeer
geplaatst werden. Tlmmcrk
geschikt
651,
v. ouderloos meisje. Aanm
*«h«._l de Haan, Prinsengracht
I—B 3523 Jonker, PI. Middenlaan 40. Adam.

EENIGE HANDIGE

JONGENS

tablf^n
-^^dam.

G.vT~._

■"^n Krin kath. gezin van vyl perso<U E l zeer net R.K. MEISJE ..kir
9-2
*-'£id.;. 1-, nach- dat zellst. de huis- van
bezigheden kan ver ïch- 12 uur,
t.n jL-'J-ve
Obci ,°ken onnoodig te kennen. Br.BAdam.
"^««^^tter 8—3268, bur. v. o. oiad.B
g

NETTE DIENSTBODE v.
evra a|^>.te

I
ü.M

0—3491

GEVR.

NET MEISJE

uur, ong. 16 J Aanm vóór
Adm. de Ruyterweg
126 111,

Op

3533van
M

9—5.30 uur, Beckwhder,
horststraat 9 huis, Adam

.NETTE WERKSTER Hot-B
I

■

3ronck-

B 3432

Goed

_.\L a_*gd te
?3 kinderen

Vrijdag'
S

Haarlem

R.K. MEISJE

««-»_"*■

0??.
B
de ViWer, FrJ
at- Mevr.
-~^**tra
Zijlwe
8—3476
vT *
Adam.
M
0/ 1d54. Hana__rrWERKSTER

in gezin
met
B

""

*""""*■

-— TVCHER.M
■Gevraagd voor l Maart te Adam
V*N HELDEN
3
H^'nde
te Voorburg (Dij DenM
r.2 vra a_. per
1 Maart of laterH
FLINK MEISJE
EEN
Mfr
r
rT
dat aeltst- de huish.
E DIENSTBODE bezigh.
z uk° a.g
bezUr'h 6l__?-'
kan verr.
ouw

T^--—

■

nacht, v.g.g.v. Gez. nM
en^W.3
n
avonds tusschen»
ülir of

7

"^Praai.

~~-~-__.'

Telo.

7~~^-~~-!l°°

Ge v aa
Èd

Tevens

___&*L____ÏÏ^l^*'■»

s

na telefonische at-m
n Leldschendam 63.■
a

■

--_-,

I

""&?*

loon (geen stukloon)

~5

uur-

bur. van dit biad.

(Dus met behoud

k? w kind*
«.

"neiitip rer-

flWeeren
en huishouding. GoedH
■"

K.

JUFFROUW

h,r! jken Le Jfe/stS ,len*25
V»lp aanw^^B, v°~
V8

*

dit blad

°'

B

NET MEISJE
ril
Meertlereß
eade
3479 bureauM
_? Aen'
w?rtaVa
nanw. a lg'i_MS?
Bfleven onder
no.
B—_3soa
'
■ö—Ji>o3, h.,,Jr
stoppen

'

bureau va_a dit blad.

344

voor le klas keerwerk
de .Clercqstr. 94, tel. 80537, A'dam-W.
H—2235

TE KOOP GEVRAAGD
S. DE LEEUW

j

TEL- OF REKENMACHINE

geeft veel geld voor D.- en H.-kleed.. gevr.
part. Br. m. merk en prijs,
meubelen, naaimachines, kantoor- en letter van
A. 60, Adv.-Bur, Meerkotter.
andere opr Waterloopleln 16. TeL Warmoesstraat
197, Adam.
48308. Bij geen geh. 40973.
D 3335

Te koop gevraagd een

Te koop gevraagd

Br.

LEOPOLD's ENCYCLOPAEDIE

gebruikte Schrijfmachine

(

3413, bur. van dit blad.
Brie.en met prys onder no. D—3473
bureau van dit blad.

KASREGISTER

(niet

van

handelaar)

VLEESC HSNIJMACHINE
snel en electr. KOELKAST. Br ond.
'etter D 3414. bur. van dit
blad

gevraagd

KATH. ENCYCLOPAEDIE

Prima staat, lederen band Br- met
prysopg. ond. nr. D-3506, bur. v] d. b.

SCHRIJFMACHINE

—

GOED GEOUTILLEERDE HEERENCONFECTIEFABRIEK
IN AMSTERDAM TER OVERNAME GEVRAAGD

Bi. met uitv.

GEVR?

SCHRIJFMACHINE
gevraagd van part.,

kantoor- of kof-

fïTmodel, liefst bekend merk. Goede
pri.s. Br. spoedig nr. D-3468, b.v.d.b.
Wie heeft

voor een vereeniging

ELECTR. MOTOR en PICK-UP
te koop.
Br. onder letter D 3471
bureau van dit blad.

Te koop gevraagd

KATHOLIEKE

Hypotheken, Voorschotten, enz.

te koop aangeboden. Br. onder lett.
E 3425. bur. van dit blad.

MOOIE WINDJAKKEN

f 13.— en f 15.—.
Van 10-4 uur: Spulstr. 131 h., Adam
E 3468

R.K. JONGEMAN VRAAGT VAN PARTICULIER

/ 750.— k f ïooo.— ter leen voor uitbreiding rend. zaak. Hooge r«nte
en maandel. afloss. Brieven onder no. GL—3467, bureau van dit blad.

DIVERSEN

aangeboden Klnder-, Wandel-, Twcelingwasens. Jan v. Oalenstr. 163, Tel. 82181, Adam-W.
Te

koop

.

H—2591

■■

MEUBELEN

e

Openlijk hartelijk

dank
aan Henri Behetable voor een op ELECTRO-MOTOREN.
P. H. kade 100, Adam.
aijn voorspraak

.

Gevr. van particulier
HAND- OF TRAPNAAIMACHINR
of electrische. Tel. 82152, Adam

Te kcop gevraagd

SLAAPKAMERAMEUBLEMENT

EETKAMER, RIET..ALON of
BANKSTEL
Telef. 33.44.22. Den Haag.
H-3480

betaalt veel geld
HANDS MEUBELEN
KACHELS
NAAIGEH. OF GEDEELTE-

N. AMSTELSTRAAT 18—20
TELEF. 47827

Zeer mooi nieuw

PERZISCH TAPIJT
2'/, x3i/ .

_

JAAP BIJL
voor
2e
HAARDEN
FOKNUIZEN MACHINES -LIJKE INBOEDELS - KANTOORMEUBELEN ENZ.

2
Muskabad. Te bea
SarPhat'Park H 3Adam. van
Tei.
.7__.
■ilili-

H 3429

Prachtig PERZISCH TAPIJT
te koop

—

ADAM

H—2347

NIEUWE of GEBRUIKTE

ELECTR. KOELKAST

Brieven met omschrijving onder No
3493, bur. van dit biad.
Brieven onder No. H 3508, H
bur. v. d. Mad of tel 3133 jA dam
5
GEBRUIKTE ELECTRISCHE
WASCHMACHINES GEVRAAGD
J. v. d. HOEVEN, Von Zesenstraat
118 111, Amsterdam.
H 3532
te koop ge .t, Br. H-3542, bur. v. d. bl.
aangeb.
Ter overn.
een nog dag.

.

.

GEBRUIKTE STOFZUIGÏrsT

Gevraagd: NAAIMACHINE
(ook
electr.)

—

tegen hoogen

■Telefoon 8-5-2-8-9

mandel 'N WONDER, door ons Te koop
of gekeerd. Tel. 32700.

gerepareerd

Adam.

Vitrines

-

I—V 15743

BOEKHOUDINGEN

mcl. Belastingz. d. gedip.. account,
door ex-chef-kok Karseboom r.a. fs— p. m. Br. ona. no. V—2*43.
Voor nadere condltiet tel 48106, bur. van dit b.ad.
Adam.
V— 3456

Meer winst

ABNORMAAL HOGE PRIJZEN

en succes

in zaken. Bestel nog HEDEN het
boek a f 1.2_ bij: J. W. TELGHU VS,
Keizeregc. 714, Tel. 43547. Post-Glro

224603. Adam.

l—V 3519

-

-

voor naai mach. meubelen Dureaux
en andere kantoorart. INBOEDELS
Gramofoons enz. A'dstnse G.M.derenbeurs alleen gevest. Gerard Doustr.
87
Tel. 26039
Adam.

-

ATELIERS

voor ioonconfectle (uniformen) l Amsterdam, die in ataat run
wekel. groote kwantiteiten af te leveren.n Brieven onder
letter V 3447,
aan het bureau \*an dit blad.

.gezocht

m*t

WATERBORG
Dekkleedenfabriek

WATERSCHADE
en Verhuurderij
OUDE SCHANS 81 - TEL. 43067
o^

AMSTERDAM

H 3491

zoo

goed ais nieuwe

-

Hier ligt een kans

HAARDKACHEL

Vele vervangingsartikelen doen nu opgeld. De
verkoop hiervan moet gesteund worden. Hoe
kan dit beter gebeuren dan door een welovei.
dachte reclame-campagne ln de dagbladen?
Benut de mogelijkheden, die zich voordoen en

Maatkleermakerij „WESTMINSTER"
Weterlngdwarsstr. 26 hs., Adam. Heerengracht 419 hs., Adam.
H 3521
H—3499

le

VETECH,
Telef. 35.19
V—3280

GASFORNUIS

Amsterdam vlerpits met dubbelen oven. Prijs 100
gulden. Heerengracht 32, Adam C.

UW „OUDSTE" COSTUME
Jas,

Winkelk'asten

BIJVOEDING
Aangeb.

gebruikt wordenö KUppersb_isch

prils!

—

Boekhouden - Belastingzaken Toonbanken M.- J. DROSTE
Elandsgracht 128. TeL S4&&»
Kostprijsberekening
(Na 6 uur 84597) A Hum.

GEVRAAGD

LEDEREN KLEDING

van particulier. Br. met merk en 3502, bureau van dit biad.
Laat Uw lederen kleding vakkundig repareren.
prijs, _ett. F 10 Adv. Bur Meer
GEBRUIKTE ELECTR. MOTOREN O.Z. VOORBURGWAL 250 (tegenover het Stadhuls)
TeL 37951, Adam.
kotter, Warmoesstr. 197, A'dam-c
gevraagd. J.
d. HOEVEN. Von
DEPOTHOUDER6 GEVRAAGD
£"*-—3537 Zesenstraat
118 UI,
D 3534

..

REPARATIE, IN- EN VERKOOP van

verkregen kunst.
Fam. P te B
V— 3529

ENCYCLOPAEDIE

compleet. Aanbieding onder nr D

ml. onder letter Z 3445, aan het bureau van dit blad.

SOLIDE
VEEREN BEDDEN 3-DEELIG toAKt-r.
nog voorradig ln oude kwaliteit en
/ 3.—. Spiralen verbouwen Bedpn.s (voj. gar.). J. A. DANI^LS Jr.,
denmagazijn „Het Westen", BilaerJ. POIESZ, Hoofdweg 3091, Adam.
dtkstr. 185, tel. 85367. Amateraam 2e Boomdwarsstraat 9, Adam
H—1257
2—V Ï438
K—3485

blad!

T

"*-*-<-«

g

Gevraagd EEN FLINK NET DAGMEISJE
ln kiem gezin, zelfs<. k. werken. Goep. loon. Hulp
van werkster aanwezle
In Centrum Adam. Brieven onder letter 8—3526, bureau
va n dit

Te koop gevraagd

I 275.—. Besl. söl. Met gar. Mobeeft een
lukkenstraat 183, tel. 52719, Adam Particulierlste
HYPOTHEEK
J—3528 van pl.m. / 4000
beschikbaar tegen
bill. rente. Br onder nr. 4—GL 3483,
bur. van dit blad.

Kleeding, Meubelen, Huisraad, enz.

loon).

Amsterdam,

35-37,
D—3OOÜ

'

Aangeboden een
GEZOUTEN VISCH
(wijting zonder kop)
NUTRIAJAS en een ZOBELFEH,
zoolang voorraad
strekt.
Vaatjes maat 42-44. Olympiaweg 65 11. tel.
nette 5 kilo a f 10.50. Ongefrankeerd 75545, Adam.
E 3488
rembours. WINKES, Groothandel,
Vlaardingen.
E 3474

betaalde vacantie W. W. VERBRUGGEN, Tailleur

LEERLING-NAAISTERS
J. LoHLE en Zonen, Leidscheplein 2,

oSSg

goed
B-.3500MProf.
koken. KREITPELT
7 r
28a, Rotterdam.
gev
Poelslaar.
-■
K°n.gracht 40.1
***it.\rAasP*te' *-"»***.
p^viudisf* tegen lMaart eenß2GmiS agvd hhm' Statlon
.. i April
ln Sl^

«^^ *--^__

van

Prinsengracht 346

5 kam,, badk., keuk., zolder f47.50
p. m Aanv. 1 April. Bevr. Makelaarskantoor J. BANEKE Gzn., Keizersgracht 503, Tel. 31410, Adam.
M 8510

Te koop

EEN MASSIEF ZWARE METALEN
Erneman normaal met 4 hoofdf.
en vele andere met motor. Brieven PrinsengrachtHANDPERB.
no. 178 hs„ Adam.
onder No. E 3512, bur. v. d. blad.
E—3461

aangeboden n
albums, Europa. Z.g.a.n. Ruim 11000
zegels, p..m. 67000 frs. Yvertcat. Br.
ond. lett. 3—E 3520. bur. v. (J. blad.

tusschen 9 en 4 uur: R. DOOYES' CONFECTIEFABRIEKEN
St. Willibrordusstraat 12, Amsterdam,
B 3495

GRAMOFOONPLATEN
HULP iN DE HUISHOUDING f L- p. kilo.
DAGMEISJE
22U*ebst»„ Aanmelden
Heerenstr.
A «iiin.
ParkHgevr R. K . h . d._ „i^kunn. .
yn. Voorburg REEF,
Z.H.
■werken en
Te koop

.

en 3 weken

Tweede Bovenhuis (gemod.)

|HYPOTHEKENenz.|

MOOIE PIANO'S

v.a.

(AANGEBODEN)

Vraag en Aanbod van Huizen en Zaken

POSTZEGELVERZAMELING
te koop
l 8 Excelsior-

NAAISTERS en

_ette_ D

en

Schr. offertes onder letter D 3440, bur. van alt blad.

|

MUZIEK

PARTIJ HOEKLIJSTEN

gevraagd

per jaar.

Bevraagd.

GEVRAAGD RADIOTOESTEL U.R.
r. Woustraat 96 le etage, Adam.
Tel. 93417.

[

BLOCNOTES, kwarto-formaat, ENVELOPPEN
KERSTBOOMKAARSJES
kwantum.

AANKOMENDE en LEERLING-NAAISTERS
en AANKOMENDE STRIJKSTERS

eenige leerling-knipsters

IS^^frt^r.^eT^l

JAPONNEN-ATELIERS

in.

TE HUUR

|

RADIO

-

3 WEKEN VACANTIE

vast

1

2—K .346

GEVRAAGD

Te koop FILMAPPARAAT

weken betaalde vacantie

dag en nacht. Leeftijd tusschen 25 en 30 jaar. Aanmelden Apollolaan
118, Amibterdam.
b 3492

Goed

_

_

TE KOOP AANGEBODEN

NET R.K. SERVEERMEISJE

Op onze

, ,
SCHEERMESJES
en POTLOODEN

gevraagd:

VOOR DIRECT GEVRAAGD

voor

_

tot leder

(DUS MET BEHOUD VAN LOON)
tusschen 9 en 4 uur R. DOOYES' CONFECTIEFABRIEKEX,
3t WihïbroTdusstraat 53—55, Amsterdam.
8—3496

Aanmelden

|JH

eo/te Koffie

te koop gevraagd. Brieven onder letter D—3462, bureau Tan dit blad.

E.E.H.H. Geestelijken dagel. van 930 11.30
B 3513
Amsterdam.

vast loon (geen stukloon) en 3
per jaar.

"$>

BELIEFT MUMHEER,
DE GRUyTER'S

daar zit

BEHANGSELPAPIER

1

63,

onze MANTEL-ATELIERS

Ü

KOFFIESURR.OGAAT

Kleine en groote partijen. Brieven ond. no. D 344. bureau van dit blad.

Apollolaan 96, A'dam-Z., Telef. 38452.

en HANDWERKSTERS

Vrijdags. Adres:
Op net atelier te Adam kunnen
fWhderstraat 16 huis,B telef.■
34268
geplaatst worden. Leeftijd 14- -16
Jr.
Godsdienst R.K. of P.G. Br. onder
letter B 3433, bur. van dit blad.

f-5l JONG R-K. MEISJE I

GEVRAAGD:

AANKOMENDE en PRIMA NAAISTERS

Aanmelden

FLINK DAGMEISJE

E 3423

3 WEKEN VACANTIE

gevr. van 7.30—7.30 uur en

B*. ra
ar.^, R„y°°r

V

v.m., WATEELOOPLEIN

8—3454

h
Haarlem v. d. of
ln
WERKSTER
*-o. B_~ e.'ist- kunn. werken. Br. ond.M
voor 's Maandags. Aanm. Ko"-—-___^*3l. bur. vah dit blad. ■liefst
ninginneweg 132 hs., Adam
gevS/J-mm.
I
?? 6<J _...._? n-meisje
B 3427
toM
werker, van half 9
v lilt
v'rl_\,i-/'°udags vry'. Goed loon. Joh.M
'-straat 175 huls, Adam.
■ Gevraagd DAGMEISJE
B

Aanmelden met aanbev. van

uur

Bakkerij,
B 3426

FLINK NET MEISJE

GEVRAAGD
KLEERMAKERsnijden
en
I?-3Een

83,

ALS 'T

""_*-©»__.

DAGMEISJE

door R.K. VEREEN. HULP IN DE HUISHOUDING

gevr.

EEN ZEER NET DAGMEISJE
gevr., m. . oilen kost. Mevr. NOOIJ,

v. Hogendorpstraat
Adam.
" "

vast werk, goed ioon. De Lairessestraat 155, Adam.
B 3452

B 3511

verv.: MEVROUW SCHOEN,

LWÊr/l^'^

EEN PAKJE

BAND

DAMESHOEDEN

ERVAREN lste MODISTE GEVR.

FLINKE VROUWEN

Haarlem

i«.
ffifren-ties en condities onver no.
Ven te

Zich te

en nacht, kunnende koken.
voor
nulp voor kinderen aanwezig. Mevr.
PEERBOOM,
Pijnboomstraat
4-,

N -IfsYabant

prov.stad

gevraagd

B 3422

dragend. Hulp werkster aanwezig.

FLINK MEISJE

damcs-onfi'ttle
,m in speciaalzaak van
""iiaakvol de etalages te verzorgen
die in bovengenoemde
J'^en zij,*
werkzaam geweest zijn. ge-

'■

voor

dag.

REIZEND ETALEUR

A&) dlijfuLtml-BÜifbij

Patr.clos-

NETTE HOLLANDSCHE DIENSTBODE
dir. of later, voor d. of d. en n., v.g.g.v. Zwart en katoen

klein

STRaTER—DE WIT, Soestdstraatweg 46, Hilversum.
B 3530

BANKETBAKKERIJ

32 hs. Amsterdam.

kJ C^Y_y'

VLUG NA-AR
De GRuyTER,

gevr., evtl. v. d. en n., in gezin van
R. K. DAGMEISJE
gevraagd in kl. gezin. Lomanstraat 3 pers. Singel 392 I, Adam.

NET R. K. MEISJE.

Mevr.

MEISJT

GEVRAAGD R.K.

gerlaan 34 bel-étage, A'dam-W.
; '
8—3455

Gevraagd tegen 1 April of eerder
K.K. MEISJE
voor dag en nacht ln gezin met 3
kieine kinderen. Hulp van we.k.-.t.r
aanw. Eenigszins bekend m. ..okan.
Luykx, v. d. Helstlaan 33, Naarden.
B- 35..S

gevraagd

Tt'INDER--KNECHT

gaand. Mevr.
straat 1 hs., Adam.

van 8.30—4.30 uur. Adr.: W de Zwij-

V. spoed, mdiensttr. gevr. op Kant
Goed handschrift vereischt.
te Breda. Br. m. voll. ml., rel., verl
GERBO—BARG.
4019 Adv. Bur.
sal. oud. lctteT 8—3543, bur. v d
3470
B
Adam.
Keizersgracht 714.
blad.

Terstond

R.K.

MEVH. DE KELDER, J. W. Brouwersplein 5, Adam.
8—3489

ZAL M'N VROUW

eems Verrassen

en ls dan ook méér dan een goede
voeding
het ls energie-voeding.
Blue Band geeft een stevig gevoel
ln de maag. Waarlijk, wie Blue Band
koopt, kan glimlachen.

20 Jaar, zelfstandig
niet beneden
kunnende werken, per l Maart of
159 zw.,
later. Koelemij, ZtJ.weg
3—B 3430
Haarlem.

gevraagd dat zelfstandig kan Een net R.K. KINDERMEISJE
GEVR. werken en koken (v.g.g.v.)
by 3 kinderen, waarvan 2 schoolVEENBOER,

CKEM. STRIJKSTERS

Ir.

v—en zonnige glimlach kwam op het
gezicht van de hulsvrouw, toen zij
vernam, dat er weer Blue Band op de
vetkaart verkrijgbaar ls. Blue Band bevat
82 % vet. benevens vitaminen A en D

KAPSTER

8—3537

GLIMLACH
BLEEF BEWAARD...

c

Geroutineerde Machinestikster

NETTE WERKSTER"

Voor direct gevraagd
J. BEDIENDE
voor Kantoor en eanig fietswerk.
Leefti d 15 _, 16 Jaar. Aanmelden
Keizersgracht 714 I, Adam.

Il l
%A
.<NJ W\l}l

WrM.

bureau van dit blad.

NET
Boven 18 jaar. Nassaukade 32
AANK. BEDIENDE, goed k vrij.
hs., Adam.
8—3533 ge\r. v.. 9—5 u. NEMAN, öumatravoor eenvoudig adminlstr.straat 69, Adam.
werk. Br. m. opg. v. volledige ref..
8—3484
leeft, en verl. salaris onder P—ls>
lste
Gevr.
Wegens teleurstelling by oude dame
Bur. v. d. BIGGELAAR, w.o. Kothvoor Donderdag en Vrijdag. Me r met zoon met 1 Maart of later een Goed k. Wat.goh«en, Ond. Perm. en
mann. Leidschegr. 23, Adam.
Man. Aanm. B. Huynink, Rokin 32 I.
Lehmhaus, Leiiegr. 18 boven, Adam
8—3458
NET
MEISJE
Adam.
Vraagt

typen

de nieuwe

4^ \

DIENSTBODE

v. g. g. v.. v. d. en n., goede behand.
Br. met verl. salaris No. B 3469,

NET MEISJE

AANGEBODEN BETREKKINGEN

-

"M f^\ koffiebon

lEMAND v. DAG GEVR.
gea.

in kl.
h. bij

gevr., v. d. en nacht. Pater Wynterlaan 11, Naarden.
B 3448

—

275; vaarzen 400, 305, 220; pinken 300, 220, 185;
graskalveren 180, 13b, 60.
Aanvoer graskalveren korter met sleependen
handel en onveranderde prijzen. Aanvoer
melk- en kalfkoeien ruimer met tragen handel en iets lagere prijzen. Varekoeien aanvoer als vorige week met slechten handel en
prijzen constant. Vaarzen en pinken aanvoer
gewoon met stuggen handel en prijzen als vorige week.

liet*

BESCH. MEISJE

bij 3 kindertjes. Aanmelden
Hoofdweg 25 A boven, Adam.
B 3443

jjGEVRAAGDE BETREKKINGEN"

—

ROTTERDAM, 24 Pebr
Heden werden
ter veemarkt aangevoerd: 1760 dieren, waaronder 13 paarden, 18 veulens, 12 schapen, 892
runderen, 639 nuchtere kalveren, 81 graskalveren, 103 bokken en geiten en 2 lammeren.
Prijzen per stuk: Melkkoeien 605, 500, 400;
kalfkoeien 600, 500, 400; varekoeien 435, 325,

GEZOND FLINK MEISJE

gevr. voor

gevr.

—

—

—

- BLADZIJDE 7

100 kg. Spruiten 16.80—21 per 100 kg. Witlof
15—30 per 100 kg. Dunsel 60.— per 100 kg.
23 Febr.
WESTERLEE
Witlof 130 per 100
kg., Idem II 26 Idem, afwijkend f 20.80 per 100 kg..
selderie 0.50—18 per 100 bos, knolselderie 12 per
100 kg„ spruiten I 21.00 per 100 kg. Idem II 16.80
idem.

—

beschikken.

PERFECTE NAAISTERS

veren, 63 schapen, 113 varkens, 67 biggen, 30

paarden.

Overzicht: Op de afdeeling kalf- en melkkoeien verliep de handel zeer langzaam, voor
de beste soorten hielden de prijzen zich vrijwel staande, wat voor de afwijkende soorten
met moeite het geval was. Door de centrale
werden ongeveer honderd runderen, een aantal aangevoerde nuchtere kalveren' en veertien schapen overgenomen. Op de schapenmarkt werden eenige weideschapen aangevoerd, waarvoor weinig of geen belangstelling
bestond. Biggen, bij niet grooten aanvoer, handel zeer traag. Voor de paarden, welke waren
GRONINGEN, 24 Februari.
Kalf- en aangevoerd, werden de prijzen door een commelkkoeien le kw. 525—580, 2e kw. 400—425, 3e missie vastgesteld.
kw. 310—340, kalfvaarzen le kw. 450—525, 2e
PURMEREND. Maandag 23 Febr.
Witlof
kw. 325—375. vroegm. koeien le kw. 475—525, f 26—30
10 kg., roode kool f 7.80 per 100 kg.,
2e kw. 375—425, vare koeien 320—425, vaarzen sprultkoolper
f 21—31 per 10 kg., bleten gare f 12 90
260—340, kalveren en pinken 70—225, melkper 10 kg. uien f 6.10 per 10 kg.
54—82,
schapen
weideschapen 58—84, loopvarUTRECHT, 23 Febr. Vereen. Groenten- en
kens 25—47, biggen 7—12 per stuk, idem 1.20— Vruchtenveiling
„Utrecht en Omstreken." Knol1.70 de week. Aanvoer: 405 runderen, 384 kal- selderie 7.20—11 per 100 kg.
Gele kool 5.80 per

—

en gramofoonmuziek, 1130 Gramofoonmu-

ding

L-iek, 12.00 Klaas van Beeck en zün orkest, 12.45
BNO: Nieuws- en economische berichten, 13.00
Roemeensch orkest Gregor Serban, 13.30 Amusementsorkest, solist en het Dameskoor ' „Aethercharme", 14.15 Uit Neerlancds Gouwen, 14.30 Orara „Norma" (gr.pl.) 16.00 Het Haagsche blaaskwintet,
17.15 BNO- Nieuws-, economische en
beursberichten, 17.30 Het groote Omroeporkest,
soliste
solisten en het Schrammelkwartet en
19.00 BNO: Brabantse), praatje,
19.10 BNO:
Omroepvolkazangkorr.
Nieuwsberichten,
19 20
20 00 Gramofoonmuziek Vanaf 20.15 alleen voor
de Radio-Centrales dte over een lijnverbinding
met de Studio
20.15 Strijkkwartet
en zang met pianobegeleiding. 20.45 ..Als Je verre
reizen doet dan kun Je Teel verhalen", 20.55
Strijkkwartet, 21.45 BNO: Nieuwsberichten, 22.00

AVONDBLAD

—

E 3283

"

onthoud:

Courantenreclame te ook nü niet te vervangen.

———————————- ,

———————————————————————mm—

Vraagt Uw winkelier

DE TIJD

RHUMPUNEX

ler bereiding van

CITROEN RHUM-PUNCH
(alcohol-

vrij)

DINSDAG 24 FEBRUARI 1942

HANDELSVENN. „DE NOORDSTER", Stadskanaal

Tel. 426 Nw. Buinen. Na 18 uur tel. 169 Stadskanaal

DE KLEUTERKLAS VOOR DE MICROFOON.

DE STRIJD OM SEBASTOPOL

Duitsche

-

infanterie grijpt in.

De

'
—^
leiding van
Driemaal per week komt de kleuterklas van de Ned. Omroep onder
vroolijke
oogenhuiskamerkindertjes
eenige
Tante Jet" voor de microfoon, om de
uitzending.
tijdens
een
zangeressen
zangers
en
blikken te bezorgen. De jeugdige
oep-Vermeulen
-an den vleugel de heer P. Jakm. Ned. Om.
m.|. J

W"*
neemt ln een Noord Alr.kaansche
Een Italiaansch hospitaalschipAfrika-corps
begeven
Lichtgewonden
aan
boord.
het
Duitsche
.oldaten van
op
schip
het
land.ngsbrug
de
zich zonder hulp van anderen over
Ho..mann-stap.-P

-

ring om Sebastopol wordt

nauwer. Vijandelijk artillerie-vuur dwingt de manschappen terzijde
Transatlantic-Recla-P. K Web*».
van den weg dekking te zoeken

Dr.

Oostfront Na «en sneeuwstorm, die tot den vroegen morgen
over de vlakte joeg, worden de ingesneeuwd» wagens met bekwamen spoed

Aan

het

ing. W. A.

Urnroep.»

m

Swil:

Recht?

K. -.ratochwH

Herweyer, directeur-generaal »an den Ned.

■ ■--■-

' ■-■■■"*"

""JJ*-*.*;Ji-„

haven

Tot de voor-miljtaire opleiding van de
Hitler-jeugd behoort ook het onderricht
Een jeugdige
In he* ski-loopen
ski-looper op weg door het prachtig
winterlandschap in het hooggebergte
..chirner-Recla

enz., welke deze
Onder de collectie schilderijen, aquarellen, kleuretsen, prenten
Amiciti_e
in
et
te Amsterdam
veilinghouders
Bom
&
Zoon
.Arti
week bij de
exemplaren.
interessante
zich
verschillende
bevinden
komen,
den
hamer
onder
Haan
P«
Holland-De
Belangstelling tijdens de kijkdagen

xljn

openings-toespraak ter gelegenheid van den aanvang van den kleinkunst-cursus.
welke door den Ned. Omroep wordt gegeven en bedoeld is als opleiding van
Ned Omroeo-Vern-.euler
jonge krachten op het gebied van de kleinkuns.

-

Orbis- Holland

uitgegraven

OM „THUIS" TE DRINKEN!

figgCENTPQIE VERlüQP_niNö N-V-»IHB
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ZADEN

L

POEDERKALK
MKRK:

MM. HAVK.NDIJR 7. 'I-HERTOGEWBOSCH

TELEF. 77.28.78
—
’11.75
’13.75

—

l-BMWrJ
\^5W
\/

Kapel aan huis.
Nadere inlichtingen bij den Weleerwaarden Pater Directeur.

_____R

W
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-

mïï
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g
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_____/<
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JmÊÊM&MÊBV

■
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______Hf I*-.

MAATSCHAPPIJ
DIRECTIE DE JONG

■

KEIZERSGRACHT 583

& Co.

- ADAM

BRAND-, INBRAAK-, STORM- EN
ANDERE VARIA-VERZEKERINC

komt uit de fabrieken van

„HEERKENSSCHAEPMAN&Co."

DE VESTIGING VAN UW BEDRIJF

_Pi

DE ONDERLINGE BRANDWAARBORG

GOEDE AZIJN

s-GRAVENHAGE
DE AANGEWEZEN PLAATS VOOR
________

ZUIDBLAAK 34
TEL. 70575

DEVIEZENBANK

i^S^
WÊk

per week
Volledig Pension
bij een verblijf van minstens een maand
Daglogies ’3. —. Logies met ontbijt ’1.50.

UmUamwÊl^^^ÊmWÊmmmWltmWmmJ
HLB. i. APPEL N.V.

EFFECTENZAKEN

AGENTSCHAP ROTTERDAM

=,=,___-=*

R.K. TEHUIS VOOR HEREN
DEN HAAG
Z. O. " BUITENSINGEL 138

M^W^l
(-jjjiÉyÉfP

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPLI, N.V.

_ .„^i'ji_^____________H-_i____-----^'^^

BESTE, IHT KLUITKALK BEREIDE
NEDERLANDSCHE, WITTE, FIJNE

TEU

BODEGRAVEN

CALANDSTRAAT 58
TEL. 21440

VRAAGT PRIJSCOURANT

...

'

1

I TURKENBURG I

BANKZAKEN

is in de meest welvarende, groote gemeente
des lands, die tevens voor U de meest aanlokkelijke woonplaats is.
Inlichtingen en geïllustreerd prospectus gratis op aanvrage bij
den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, van
(Telefoonnummer 333850)
Speykstraat 75, 's-Gravenhage

_ PRIMA
„

-

>M

TE ZWOLLE
Speciaal aanbevolen voor conserveering
ZWOLSCHE AZIJN
R&ZIJN AZIJN

—

W^W,^——^—-*--_■■■

GELDERLAND

mi

■■■

i

ii

_-_**----.----.***-----.**---»----.---****i**-**---i

—■

_<S&mlkk

HANDELSONDERNEMING

GUNSTIG GELEGEN
.tin vi 1.11.-1 K»i!i;i\i:\
LAGE ELECTRICITEIT-TARIEVEN
INLICHTINGEN:

■

N.V PROV. GELDERSCHE ELECTRICITEIT MIJUTRECHTSCHESTRAAT 34

»■

V#

—

METAALMAATSCMAPPIJ

NV

______________________■________■__■

I

*

m\. ï Lm\\-"^^%

ARNHEM
>an

—

TEL. 22242

{J

S A VLES & Zonen

wat

m-mÊ

356Ö58

h

Ë

toch altijd

kunt Uin moeilijke tijden,

nog heerlijke koeken

\
\

bereiden...

-^^

VIAAROINC I N
l

'lis het ei van Columbus, dat ik U nu noem:

Utiliteits Buizen* Verlichting
het bezit

zijn
Tevens leveren wij voor hen die reeds in
capaciteit
welke
de
een
reflector
buizen-verlichting,
van
dezer verlichting sterk verhoogt.
Vraagt technische gegevens en prijsopgave.

Leveranciers van

Tedut. Bur. Sia Leiden

va NDER

Rijks-

LINDEN

P. H. KADE 104

ASBEST
RUBBER

-

____n_me_isclia__sweg 68

EN

en

Gemeente-instellingen.

N.V. Distilleerden/ en Alcoholfabriek

„DE PAPEGAAI"
v/h Van Berckel & Co. - - DELFT

VELDHUIS

AMSTERDAM

B
PAKKING

ISOLATIE

y*>

fV

.S(ukK>er_(_iiil^ef U
VAN

TH IE I'S DRAADINDUSTRIE NV.
BEEK EN DONK

«=■"■"(
1

_M

A___\

\

/

'k meng altijd Roer-Om in regeeringsbloeml

J

/J

Af

Ë

ROER-OM U tiet prachtige bakpoeder. dit Uln itaat
itelt fijne cake en gebak te maken zondtr boter. vet.
eieren of melk. Heerlijk en voedzaam.
Vraagt Uw winkelier ook PANKO voor pannekoeken.
luchtig en heel uil de pan. zonder eieren en melk.
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25°/, stroombesparing li verplicht;
licht blijii een eisch... ORIONlampen: dit is de oplossing l De lamp
«"et het gunstigste lichtrendement i
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