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treedt af

De Japanse keizer ls vanmiddag om 15

waarder ontving, die rapport uitbracht
over den candidaat, die uitgekozen ls
voor het premierschap in een vergadering
van één uur der conferentie van oude

Tokio, Donderdag.
Naar officieel wordt medegedeeld. is 'de Japanse regering af—

staatslieden.

getreden.

"

Matsoeoka heeft niet kunnen deelaan deze buitengewone zitting,
daar hij sinds enige dagen lijdt aan een
verkoudheid.
De eerste secretaris van het kabinet,
Tomita, heeft een bezoek gebracht aan
Matsoeoka in diens woning om zijn ontslagaanvrage in ontvangst te nemen.

nemen

Verklaring van kabinetsleden
Het kablnet-Konoje heeft ln verband
met zijn aftreden een verklaring gepubliceerd van de volgende inhoud:
„Het kabinet-Konoje heeft er tot
het uiterste naar gestreefd de meest
verschillende problemen der binnenen buitenlandse politiek tot een oplossing te brengen. Het kabinet heeft
echter Ingezien, dat voor een succesvolle uitvoering van de als noodzakelijk geziene maatregelen in verband
met de voortdurend veranderende internationale toestand een versterking
en vernieuwing van de gehele inwendige staatsstructuur onvermijdelijk
is. Het kabinet was derhalve gedwongen af te treden. De keizer heeft
voorlopig beslist, dat het kabinet de
lopende zaken blijft behartigen."
Voorts wordt gemeld, dat terstond na
de terugkeer van den keizer naar Tokio
de kwestie der vorming van een nieuw
kabinet ter hand wordt genomen. Zegelbewaarder markies Kido en hofminister
Matsoedaira worden eveneens in Tokio
verwacht.

Keizer in Tokio
Officieel wordt medegedeeld, dat de
keizerlijke familie haar verblijf te Hajama
heeft afgebroken en naar Tokio is teruggekeerd. Minister-president Konoje is gisteravond in audiëntie ontvangen. Vervolgens heeft de keizer een bespreking gehouden met de beperkte kabinetsraad.
De voormalige minister van Oorlog en
chef van de generale staf van het Japanse
leger in China, generaal Itagaki, die gisteren te Tokio aangekomen is, is vandaag
in aanwezigheid van den minister van
Oorlog generaal Tojo, en den chef van de
generale staf, generaal Soegijama, door
den keizer in gehoor ontvangen. Itagaki,
die tot de meest vooraanstaande aanvoerders van de Japanse weermacht behoort,
is tot opperbevelhebber van Korea benoemd, naar wordt gemeld.

De vroegere partijen
De vroegere voorzitter der Setjoekal,
hij was
Koehara, heeft zijn functie
lid van de staf van adviseurs van het
kabinet
neergelegd. In twee gesprekken
met den premier, Konoje, heeft Koehara
er de nadruk op gelegd, dat de adviseurs
ook thans nog uit de kringen der politieke partijen benoemd worden, hoewel
die partijen ontbonden zijn, en dat daardoor de invloed der partijen op het staatsbestuur blijft bestaan. Daar hij zelf voor
de afschaffing der partijen heeft gevochten. wenst hij dat zijn aftreden tot de
definitieve ontbinding der partijen zal
leiden. In deze tijd. aldus is het standpunt van Koehara, mogen tussen volk en
regering geen politiek-gekleurde groepen
staan Koehara nodigde de andere leiders
der vioegere partijen uit, eveneens als
adviseurs van het kabinet af te treden.
—

—

*

Konoje heeft de opdracht tot het vormen van een kabinet aangenomen, evenwel onder voorbehoud van een bepaalde
termijn. Men verwacht, dat de vorming
van een nieuw kabinet binnen betrekkelijk
korte tijd tot stand zal komen, aangezien
men blijkbaar slechts voor enkele mlnisterpos ten nieuwe functionarissen wil benoemen, teneinde nog aanwezige partijinvloeden uit te schakelen.

Nader wordt gemeld, dat, in verband

met het aftreden van het Japanse kabi'net, vanochtend ook alle leden van de
Raad van Advies van het kabinet hun
ontslag ingediend hebben, alsmede de
voorzitter van het bureau van organisatie, de chef van het bureau van voorlichting.- de plaatsvervangende minister van
Binnenlandse Zaken, de chefs van het
bureau voor wetgeving en politie en de
commandant der politie te Tokio

„Japan ls na het uitbreken van de
Duita-bolsjewlstlsche oorlog dichter bij dé
zones van de grote oorloc gekomen", 30
schrijft de békende schrijver MoerofoeshL De houding van Japan staat valt.

Ofschoon geen bijzonderheden bekend
zijn over de keizerlijke conferentie, weet
het volk zeker, dat er iets op til is.
Vervolgens verklaart Moerofoeshl, dat
de vorming van een grote Oost-Aziatische
zone tevens de superieure positie van
Japan in het westelijk deel van de Stille
Oceaan betekent. Wie zich verzet tegen
deze politiek van Japan, is Japan's vijand
en wie Japan steunt, is Japan's vriend.
Vólgens deze beginselen dient de wereld
Japan te beoordelen. Wie zich deze toestand duidelijk voor ogen houdt, die weet,
waarom het gaat.

Meer vlees
Verkoop op Maandag
en Dinsdag

verboden

Donderdag.
Den Haag,
van
het deparDe secretaris-generaal
tement van Landbouw en Visserij maakt
het volgende bekend met betrekking tot
de distributie van vlees.
—

Gedurende het tijdvak van Vrijdag 18
Juli tot en met Zaterdag 26 Juli ij.
geeft elk dér met „27 vlees" gemerkte
bannen van de vleeikaart recht op het
kopen van een half rantsoen vlees of een
half rantsoen vleeswaren.
De met „27 vleeswaren'' gemerkte bon
geeft gedurende genoemd tijdvak recht
op het kopen van een rantsoen vlees of
een rantsoen vleeswaren.
In totaal worden dus op de met 27 genummerde bonnen drie rantsoenen vleps
verstrekt.

Bovendien geeft gedurende het tijdvak
van Vrijdag 18 Juli tot en met Zaterdag
28 JuH de met „26 vleeswaren" gemerkte
bon recht op het kopen van een rantsoen
vlees of een rantsoen vleeswaren. De met
„28 vlees" gemerkte bonnen kunnen ver-

nietigd worden.
De detaillisten, die de met „27 vlees"
gemerkte bonnen in ontvangst nemen,
dienen deze bonnen op afzonderlijke opplakvellen te plakken.
Een rantsoen vlees bedraagt 100 gram,
been inbegrepen. Een rantsoen vleeswaren bedraagt voor de hierna te noemen
soorten het daarachter vermelde aantal
grammen:
Gerookt of gekookt varkens, rund-,
kaifs4 paarden- en schapenvlees en gerookte worstsoorten 75 gram; gekookte
worstsoorten, rolpens en knakworst 100
gram; leverartikelen, tongeworst en nierbrood 12S gram; bloedworst 150 gram.

In verband met het voorgaande
wordt er de aandacht op gevestigd,
dat alle bonnen van de vleeskaart
dus zowel de met „vlees" als met
ln
„vleeswaren" gemerkte bonnen
den vervolge recht geven op het kopen van vlees of vleeswaren.
Na 27 Juli a.s. zullen de distributieperioden zeven dagen duren. Dan
zullen per kalenderweek per persoon
drie rantsoenen beschikbaar worden
gesteld. Het kopen ln winkels van
vlees en vleeswaren zal van 28 Juli
af op Maandag en Dinsdag verboden
—

—
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Vrijwilligerslegioen

doden

Laatste reserves der
Sowjets in de strijd

Voor
het
„Vrijwilligerslegioen
Nederland" worden keuringen verricht op de volgende data en plaatsen:
16 Juli van 10—18 uur in Amsterdam. school lepenweg 13,
10—18 uur in Utrecht, Deutsches

Den Haag, Donderdag.
Een aantal Engelse vliegtuigen heeft in de afgelopen
nacht tamelijk willekeurig explosieve en brandbommen
boven Nederlands gebied afgeworpen. Onder de burgerbevolking zijn in totaal 33
doden te betreuren, terwijl 54
personen werden gewond.
Een aantal woonhuizen werd
meer of minder ernstig beschadigd. Waar tengevolge
van brandplaatjes bos- of
heidebranden ontstonden,
konden deze door de vrijwillige brandwacht spoedig
worden geblust.
Onder bescherming van
het wolkendek hebben BristolBlenheimtoestellen' gisteren
getracht, de Rotterdamse
havenwerken aan te vallen.
Zij doken plotseling uit de
wolken neer, doch konden
slechts geringe schade aanrichten. Drie van deze vliegtuigen werden neergeschoten, de overige zijn hierop
gevlucht.
—

uur 5 uit Hajama in Tokio aangekomen,
waar hij terstond den lord-grootzegelbe-

-
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Duits Legerbericht

door Engelse
bommen

Oude regering KONOJE WEER
FORMATEUR
behandelt
lopende zaken

half ze» besloten af ,te treden, raarna minister-president Konoje zich
onmidaëHiJk" naar Hajamtf begaf.
Vervolgens keerde Konoje naar Tokio
terug, waar hij het kabinet bijeenriep
en mededeling deed van het bev?l
van den keizer om in functie te blijven, totdat de opvolgers gekozen 7\'n.

Actueel
Strijdvaardig

Drie en dertig
Groot aantal gewonden

Sterker kabinet zal
gevormd worden

Tijdens een bijzondere zitting in
de ambtswoning van Konoje werd om
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Deze officiële mededeling is, naar
Domei verklaart, plotseling en op
sensationele wijze gekomen, ongeveer
veertig minuten nadat Konoje uit de
keizerlijke villa te Hajama was teruggekeerd, waar hij door. den keizer gedurende twintig minuten in audiëntie
was ontvangen.

—
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Over het aftreden van de regering
meldt Domei officieel, dat het kabinet-Konoje in zijn geheel is afgetreden om plaats te maken voor een
sterkere regering, die het hoofd kan
bieden aan de nationale en internationale toestand. Op verzoek van den
keizer echter zal het kabinet-Konoje
nog tijdelijk in functie blijven.
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Weygand gouverneurgeneraal Algiers

Negen millioen soldaten
staan tegenover elkaar
Smolensk

Kisjinew bezet
Führerhoofdkwartier,

—

Donderdag.

Het opperbevel der weermacht
deelt mede:
„Door zijn laatste reserves in de
strijd te brengen, tracht het Sowjetcommando de opmars van de
Duitse weermacht en haar bondgenoten tot staan te brengen. Aan
het gehele Oostelijke front is een
geweldige worsteling om de beslissing aan de gang.
Ongeveer negen millioen soldaten
staan hier tegenover elkander in
een strijd, welks afmetingen haar
weerga in de geschiedenis niet
hebben.

Grote successen beginnen zich af te
tekenen. Aan de zuidelijke vleugel hebben
Duitse en Roemeense troepen Kisjinew,
de hoofdstad van Bessarabië, veroverd.

In de wateren rondom Engeland hebben
gevechtsvliegtuigen een vrachtschip van
drieduizend ton vernield en een grote
koopvaarder zwaar beschadigd. In de afgelopen nacht zijn vliegvelden ln de Midlands gebombardeerd. In hangars en schuilplaatsen deden zich hevige branden en
ontploffingen voor. Andere gevechtsvliegtuigen, hebben militaire Installaties in de
haven van Great Yarmouth gebombardeerd.
In de nacht van 15 op 16 Juli heeft een
Duitse gevechtsvliegtuigen de
haven Suez aangevallen en brand veroorzaakt in de olievoorraden aan de Zuidelijke toegang tot het Kanaal. Bij pogingen
van Britse vliegtuigen om gisteren overdag de Nederlandse kust aan te vallen. hebben patrouillevaartuigen zes en
afweergeschut drie vijandelijke gevechtsvliegtuigen neergeschoten.
afdeling

Vichy,
Donderdag.
Officieel wordt bekend gemaakt, dat
generaal Weygand, als opvolger van admiraal Abrial, benoemd is tot gouverneurgeneraal van Algiers, terwijl hij zijn
functie als algemeen gedelegeerde voor
Noord-Afrika blijft bekleden. Tot plaatsvervangend gouverneur-generaal van Algiers is de secretaris-generaal, Chatel, benoemd, die deze functie sinds 10 October
j.l. bekleedt Op zijn plaats komt secretaris-generaal Ettori.
—

Nederland

veroverd

Berlijn,
Donderdag.
Naar het D.N.B. verneemt,
is Smolensk in Duitse handen.
—

Eerder werd gemeld:
In de sector-Smolensk zijn de Duitse
troepen op 16 Juli verder naar het Oosten opgerukt. Zij braken de tegenstand
van een sterke Sowjet-achterhoede. Een
Duitse divisie maakte in het gebied ten
westen van Smolensk meer dan 1000 gevangenen, onder wie den chef van 'de
generale staf ener Sowjet-divisie. Voorts
werd een omvangrijke buit aan stukken
geschut, pantserwagens en voertuigen
veroverd.

Noordwest-Duitsland een klein aantal brisant» en brandbommen laten vallen. De
schade was onaanzienlijk. Drie der aanvallende Britse vliegtuigen zijn door
nachtjagers en afweergeschut neergehaald."

Tallin geheel
omsingeld

electriciteit

Strenge maatregelen te

wachten
Den Haag,
Donderdag.
Enige dagen geleden is er reeds op gewezen, dat de strengere rantsoenering
van «lectriciteit en gas, welke op 1 Juli
j.l. is Ingegaan, nog onvoldoende besparing ten gevolge heeft gehad. Bij deze
regeling is aan alle verbruikers, met uitzondering van enkele bijzondere bedrijven,
voorgeschreven het verbruik van electriciteit en gas per twee-maandelijkse periode tot 75 procent van het verbruik In de
overeenkomstige periode van het vorige
jaar terug te brengen.
Hierbij zijn echter minima toegestaan,
waaromtrent het volgende medegedeeld
kan worden:
—

Electriciteit
Voor verlichting en ander huishoudelijke doeleinden dan koken enz. zijn de
volgende minima gesteld:
a. Voor hen, bij wie de meteropneming
plaats gehad heeft tussen 15 Juni en 15
Juli, resp. 18, 36 en 52 kwh voor de 4e,
5e en 6e tweemaandelijkse periode van
dit jaar;
b. Voor hen, bij wie de meteropneming
zal plaats hebben tussen 15 Juli en 15
Augustus, resp. 24, 46 en 52 kwh voor de
4e, 5e en 6e tweemaandelijkse periode van
dit jaar.
Voor hen, die electrisch koken, ls het
minimum bepaald op 150 kwh per tweemaandelijkse periode.

Washington,

—

—

Donderdag.

Het minimum, dat voor het gasverbruik
ls toegestaan, is zestig
3 per tweemaandelijkse periode.
Een ieder is dus gehouden om zijn verbruik met 25 procent te verminderen.
Slechts in die gevallen, dat men daarbij

m

As&clated Press bekend gemaakt, dat op het departement van Buitenlandse Zaken een démarche is gedaan
wegens het oponthoud van Japanse schepen In havens aan de Amerikaanse oostkust zowel als in het Panamakanaal. Dit
was geen protest, doch uitsluitend een
verzoek om de afhandeling van de schepen te bespoedigen.

volgens

.

beneden de hierboven vermelde minima
zou komen, mag men het toegestane mi-

15—19 uur in Eindhoven, Huize
Maria, Kruisstraat 53.
19 Juli van 10—13 uur in Meppel,
hotel Westerbeek, Woldstraat,
15—19 uur in Coevorden, café Abel.
Markt,
10—13 uur in Roermond, Swalmer-

straat 61.

15—19 uur in Maastricht, hotel
Momus, Vrijthof.
20 Juli van 10—18 uur in Zwolle,
school aan de Turfmarkt,
10—13 uur in Tilburg, Werkliedenvereniging, Tuinstraat 68,
15—19 uur in Breda, restaurant
Modern.
21 Juli van 9—13 uur ln Deventer,

Parkweg 2,

15—19 uur in Hengelo, Deutsches
Haus,
10—19 uur in Rotterdam, Deutsches

Haus, Volkspark-,
22 Juli van 10—18 uur in Amsterdam,

school lepenweg 13,
10—19 uur in Den Haag, Koninginnegracht 22.

Aangenomen worden Nederlandse
onderdanen van zeventien tot veertig
jaar, die tel of geen militaire dienst
hebben verricht, met een minimumlengte van 1.65 meter. Voor officieren
bestaat geen leeftijdsgrens.
Voor de gezinsleden van de aangenomenen wordt gezorgd, voor zover
het kostwinners betreft.
Behalve bij deze bureau's, kunnen
aanmeldingen geschieden op de volgende adressen:

•

Amsterdam: hotel Van Gelder.
Damrak 34.
Heerlen: hotel Du Nord, J. Pommé,

Stationsstraat 17.

Groningen, Rademarkt 23a.
Keizerskroon,
Arnhem:
hotel
Markt 32.
Breda: Bosstraat 67
Deventer: hotel Van Wely, Keizer-

straat 1.

hotel

Thalia, Stations-

plein 9.
Den Haag: Koninginnegracht 22.

Een vrijbiljet voor de reis van de

woonplaats naar het keuringsbureau

kan afgehaald of aangevraagd bor„Vrijwilligerslegioen
den bij het
Nederland", Den Haag, Koninginnegracht 22 resp. bij de hierboven genoemde bureau's. Een vrijbiljet voor
de terugreis wordt bij de keuring
onverschillig of de candidaat wordt
aangenomen of niet
uitgereikt.
Meldt u aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland: „Hoofdkwartier
Vrijwilligerslegioen Nederland. Koninginnegracht 22, Den Haag.
—

Autoriteiten uit
Moscou
New York,
Donderdag.
Op grond van te Washington ontvangen berichten meldt de New York Times,
dat de regeringsbureaus en de Sowjetautoriteiten Moscou verlaten en zich te
Kazan, 450 mijl ten oosten van de hoofdstad, vestigen. Sleclits het ministerie van
Buitenlandse Zaken zou voorlopig te
Moscou blijven. Daarom zal ook het diplomatieke corps nog met vertrekken.
—

Hongaarse aanval op

nimumverbruik aanhouden.

Bij overschrijding van deze voorschriften kan een boete opgelegd worden ten
bedrage van vijftig procent tot driehonderd procent van het te hoge verbruik en
kan afsnijding van de toevoer volgen.
Behoudens de met name genoemde uitsonderingen (bedrijven van openbaar nut
en bedrijven, welke voor de voedselvoorziening werken) is ook ieder bedrijf verplicht tot een beperking van 25 procent.

Sowjet-achterhoeden
Donderdag.
Boedapest,
De chef van de generale staf van de
Honved deelt mede:
In samenwerking met de Duitse troepen
hebben onze pantserformaties met succes
de Sowjetachterhoeden aangevallen en
—

teruggeworpen.
Van officiële Hongaarse zijde wordt
medegedeeld, dat de verduisteringsbepalingen in West-Hongarije verzacht zullen
worden. Van Dinsdag af wordt in de Hongaarse steden het tijdstip voor de verduistering van negen uur op elf uur;
's avonds verschoven. Alle transportmiddelen zullen niet meer verduisterd behoeven te worden.

Aangezien een regelmatige voorziening
met gas en electriciteit alleen gewaarborgd zal zijn, wanneer door samenwerking van alle verbruikers de noodzakelijke besparing wordt verkregen, zal in
de naaste toekomst streng worden Opgetreden tegen overschrijding van de verbruikshoeveelheden, waarop men recht
heeft.

Overschrijding rantsoen

Verlenging dienstplicht in V.S.?

De overschrijding van de rantsoenen
behoeft niet meer per twee-maandelijkse
periode geconstateerd te worden, doch
overschrijding in een bepaald gedeelte
dezer periode van een evenredig deel van
het rantsoen, waarop de betrokkene voor
de gehele periode recht heeft, is eveneens
ten strengste verboden. Dit gedeelte der
periode zal echter niet korter -zijn dan
een week. Slechts voor Industriële bedrijven. welker aard een gelijkmatige verdeling van het rantsoen over de gehele
periode niet toelaat, kan een uitzondering gemaakt worden.

In een officieel schrijven aan
den voorzitter van het Congres heeft de
onderminister van Oorlog, Patterson,
dat
medegedeeld,
president
Roosevelt
voorstander is van verlenging van de
diensttijd voor degenen, die oorspronkelijk voor twaalf maanden zijn opgeroepen, en wenst, dat de limiet voor het
aantal recruten, dat op een gegeven
ogenblik onder de wapenen is, wordt afgeschaft. Deze limiet bedroeg 900.000
man.

In alle plaatsen des lands zullen in
verband hiermede tussentijdse meteropnemingen plaats hebben en, Indien
bij bepaalde verbruikers overtreding
wordt geconstateerd, zal tot het nemen
van maatregelen, als onmiddellijke afsluiting van de toevoer, worden overgegaan.

1

Het kan niet worden geduld, dat door

Gas

Hendrikkazerne,

—

Donderdag.
(TJ.P.) De Finse zender Lahti heeft bekend gemaakt, dat de Duitse troepen thans
de Estlandse hoofdstad Tallin volledig
omsingeld hebben. Tezelfdertijd bracht de
Estlandse zender Tyri Woensdagmorgen
een ooggetuigenverhaal van een Estlandsen boer nit Lehusi, een spoorwegstation,
dat ongeveer 40 km. ten zuiden van Tallin ligt, over zijn ontmoeting met Duitse
voorhoeden.

Stockholm,

(D.N.8.) De Japanse ambassade heeft

en

kazerne.
18 Juli van 10—18 uur in Groningen,
Concerthuis, Poelestraat 30,
9—13 uur in Den Bosch, Prins

Utrecht:

Britse gevechtsvliegtuigen hebben ln de
afgelopen nacht op weinige plaatsen in

Wees zuinig met gas

Haus.

17 Juli van 10—18 uur in Leeuwarden,
Huize Schaaf, Breedstraat,
10—18 uur in Arnhem, Willems-

gebrek aan medewerking van een deel der
verbruikers de gehe'* vooizienlng met
electriciteit en gas zou moeten worden
stopgezet. Een dergelijk geb*:k aan gemeenschapszin zal met de daarmee in
overeenstemming

worden behandeld.

zijnde

gestrengheid

Washington,

—

Woensdag.

(D.N.8.)

Alhoewel de Finnen nog geen aaneengesloten
front hebben, zoals de Duitsers
in Centraal sowj et-Rusland, zijn hun operaties, die zij in vier afzonderlijke colonnes uitvoeren, niet zonder betékenis gebleven.
Door de inneming van Salla is het gevaar geweken, dat de Sowjets door Finland's z.g. ,j?lessen Hals" een tweede,
front konden aanleggen. De grens maakt
aldaar een inspringende hoek en het gevaar was niet denkbeeldig, dat de Sowjets
via Rovaniemi de Bothnische golf, konden bereiken. Door de inneming van
Uktua en Repola, twee belangrijke grensplaatsen, moesten de Sowjet-troepen zich
op Kandalax terugtrekken.
De grootste druk oefenen de Finnen
uit op het smalle landgedeelte ten noorden van het Ladogameer. Hier hebben de
Sowjets al enige plaatsen moeten prijsgeven en zoals de kaart aangeeft maken
de Finnen een omtrekkende beweging
langs het meer.
In het hoge Hoorden hebben de Finnen
enige vorderingen gemaakt in de richting
van het Moermansk-gebied.

Verduisteringstijden
De verduisteringstijden zijn:
Zonsopkomst
Zonsondergang
5.37
21.55
tijden
Tussen deze beide
dient er
dus verduisterd te worden.
Rijwiellichten op om 22.25.
De maan komt op om

gaat onder om 15.26.

1.30 en
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Bres in Stalinlinie

Belangstelling in
Japan over vlootbewegingen

vergroot

Donderdag.

De toestand aan het oostelijk front
blijft zieh, naar van deskundige Duitse
zijde aan het D.N.B. wordt medegedeeld,
zeer gunstig voor de Duitse weermacht
ontwikkelen, die thans, nadat de bres
in de Stalin-linie vergroot is, tot diep in
het achterland Qprukt.
Het is begrijpelijk, dat het opperbevel
van de weermacht over de afzonderlijke

aanvalsrichtingen
stilzwijgen
nog ,het
moet bewaren, doch thans is reeds te
overzien, dat tegen het einde van de
vierde week van de oorlog tegen de Sowjets, ondanks hun wanhopige tegenstand,
nieuwe belangrijke sucessen in het oosten
voor de deur staan.
De
Sowjet-leiding
tracht tevergeefs
door het in de strijd werpen van alle
mogelijke Sowjet-formaties de stormvloed
in te dammen, die thans de Sowjet-Unie
bedreigt. Reeds thans blijkt, dat in vele
frontsectoren niet meer gesproken kan
worden van een uniforme
der
leiding

hevig dooreen geworpen Sowjettroepen.
Steeds sterker wordt ook het verbreken
van de achterwaartse verbindingen der
Sowjets door de Duitse luchtmacht, n.l.
van de spoorlijnen in de districten Kiew,
Moscou en St. Petersburg iLeningraid)
gevoeld.

Duitse motortorpedoboten hebben op
15 Juli in de Sowjet-wateren van het
oostelijk gedeelte van de Oostzee een
actie ondernomen en een gevecht geleverd met een formatie bolsjewistische
zeestrijdkrachten. Ondanks de krachtige
afweer der Sowjets wisten de Duitse motortorpedoboten een torpedotreffer te
plaatsen, waardetor een Sowjet-kruiser
zwaar werd beschadigd. De motortorpedoboten zetten zonder verliezen hun actie
voort.

Van Duitse zijde wordt opgemerkt, dat
de marine der bolsjewisten tot dusver
noch in de Zwarte Zee noch in do Oostzee een of andere operatie heeft kunnen
ondernemen. Het Duitse luchtwapen en
de Duitse marine daarentegen hebben
door doeltreffende aanvallen tezamen
met hun bondgenoten aan de Sowjetmarine zware verliezen toegebracht.

Berichtendienst vernield
Een van de grootste successen van de
Duitse luchtmacht is, naar aan het
D.N.B. van deskundige Duitse zijde wordt
gemeld, de vernieling van de berichtendienst der Sowjets en de vernieling van
een groot aantal kleine en grote stafkwartieren, waardoor de strijdende troepen van hun leiding zijn gescheiden of
in het geheel van hun leiding zijn beroofd.
Gevangen genomen officieren van het
Sowjet-Rger" hébben bevestigd, dat het
Sowjet-berichtenapparaat reeds in de
eerste 72 uur van de oorlog in het ongerede was geraakt, nadat de Duitse vliegtuigen postkantoren en telefoonleidingen
over grote afstand door bomtreffers hadden vernield.
Duitse gevechtsvliegtuigen hebben op
15 Juli doeltreffend het verkeersnet in
het gebied rondom St. Peteisburg aangevallen. Spoorlijnen, laadperrons en stilstaande treinen werden succesvol met
bommen bestookt. Tevens werden in de
driehoek
Smolensk —Moscou—Brjangs
doltreffende bonitreffers geplaatst op het
spoorwegnet, aldaar. Deze, voor de terugtrekkende bewegingen der Sowjets uiterst
belangrijke spoorlijnen, zijn op de meest
verschillende plaatsen meermalen verbroken, zodat gedurende lange tijd per
tiein geen Sowjet-troepen meer teruggetrokken kunnen worden.
De Duitse luchtmacht heeft op 15 Juli
tijdens luchtgevechten 42 Sowjet-vllegtuigen neergeschoten en 106 vliegtuigen
op de grond vernield. Op genoemde dag
werden dut in totaal 148 Sowjet-vliegtuigen vernietigd.

Achterhoede-gevechten

Europa rukt op
naar

Onthullingen over

Gorki's dood
Praag,
Donderdag.
(D.N.8.) De bekende hoofdredacteur
van het Praagse blad „V ec e ï", Krychtalek, die pas onlangs sensationele onthullingen heeft gedaan over bolsjewistische plannen tegen Amerika, publiceert
thans in zijn blad een bericht over zijn
belevenissen te Moscou.
Krychtalek geeft allereerst een uiteenzetting van het geval Gorki. Maxim Gorki
die aan de zijde der bolsjewisten aan de
revolutie deelnam, was door de resultaten
der regering ontgoocheld. Hij hulde zich
in een stilzwijgen, omdat hij niet tegen
het Bolsjewisme wilde schrijven en er
toch niet mee sympathiseerde. Dit feit
ontging Stalin niet. Hij had verwacht, dat
Gorki hem als een held in zijn volgende
roman zou laten optreden. Daar Gorki
dit niet deed, weigerde Stalin zijn verzoek om voor herstel van gezondheid naar
Capri te mogen gaan. Gorki stierf daarop waarschijnlijk aan tuberculose.
De zoon van Gorki, die beweerd had,
dat Stalin door het niet toestaan van de
reis Gorki had gedood, werd gearresteerd
—

en moest „bekennen" tezamen met Jagoda
zijn vader te hebben vergiftigd.

Wanneer Gorki niet vergiftigd werd,
dan werd toch Stalin's landgenoot en
beste vriend Ordsjonikidse vergiftigd. Hij
werd gearresteerd en beschuldigd aan een
samenzwering te hebben deelgenomen.
Ordsjonikidse had Stalin hevig aangevallen, doch werd met de belofte gekalmeerd, dat zijn vriend Serebrjakow, die
aan deze samenzwering had deelgenomen,
in het proces als getuige zou optreden,
waarna nij zou worden vrijgelaten. Kort
daarop werd Ordsjonikidse ziek en stierf.
Professor Plethiew, die de acte van overlijden moest opstellen, weigerde dit te
doen en verklaarde, dat Ordsjonikidse
door fijngestampt glas. dat men door zijn
eten had gemengd, vermoord was. Hierop
werd hij gearresteerd en later aangeklaagd Gorki te hebben vermoord.
Nog duidelijker komt het karakter van
Stalin tot uiting in het geval Jenoekidse,
dien Stalin liet doodschieten, niettegenstaande de vader van Jenoekidse hem het
leven had gered toen de Tsaristische politie naar Stalin zocht.
De plotselinge dood van Stalin's vrouw,
Alliloejewa, verwekt door de bijkomende
toneelstuk te hebben bijgewoond, met hem
naar huis gereden. De volgende morgen
was zij dood. Haar lijk werd gevonden
met een witte band om het voorhoofd.
Alltloejewa's broer was de leider van de
Kaukasische rebellen, die in opstand
kwamen tegen Stalin. Jn Moscou geloorde men algemeen, dat Stalin tiidens een
twist zijn vrouw heeft doodgeschoten, omdat zij hem verweet, dat er onder het
volk zo'n nood heerste.

Cubaanse regering afgetreden
Berlijn,
Donderdag.
Volgens een Reuterbericht uit Havanna is de Cubaanse regering afgetreden.

het front

—

Woensdag.
Berlijn,
De eerste afdeling Kroatische
vliegers, die zich vrijwillig heeft aangemeld voor de strijd tegen het bolsjewisme,
is na een afscheidswoord van den chef
van de staat, dr. Pawelitsj en maarschalk
Kwaternik, naar het front vertrokken, zo
wordt uit Agram gemeld. De Italiaanse
troepen, die als bondgenoten deelnemen
aan de veldtocht in het oosten, zijn reeds
onderweg naar het oorlogstoneel. Ook het
Spaanse
vrijwilligerscontingent is de
Spaans—Franse grens overschreden om
via Frankrijk naar het oosten te trekken.
Naar uit Parijs wordt gemeld, is het
aantal aanmeldingen voor hei Franse
vrijwilligerscorps verrassend ■ groot. In
Denemarken kunnen vrijwilligers zich
laten inschrijven bij de Standarte Noidlana, dat onder commando staat van
luitenant kolonel
Kryssiiïg.
de
Ook
bureau's voor de vrijwilligers in Vlaanderen en Wallonië zien een voortdurende
stroom mannen binnenkomen.
Ongeacht de houding, die tot dusverre
door de verschillende naties ten aanzien
van de Duits-Engrlse oorlog is ingenomen,
is door het begin van de oorlog tegen de
Sowjet-Unie zeer duidelijk het Europese

Berlijn,

De dikke lijn op het kaartje geeft het
der Duitse militaire operaties
weer in de Sowjet-unie tot op 14 Juli. De
pijltjes geven de opmarsrichtingen aan
naar bepaalde strategische doelen, reeds
nu en dan in de Duitse weermachtsberichten vermeld.
De doorbraak der Stalin-linie is aangegeven bij Witebsk en Bobroeisk.
De grootste druk wordt uitgeoefend in
de richting van St. Petersburg bij de
stad Pskow, gelegen ten zuiden, van het
Peipusmeer, in de middensector met Witebsk in de richting van Smolensk de
voornaamste plaats op de weg naar Moscou, in de zuidsector bij Zjitomdr in de
richting van Kiew.
,

tuig-moederschip,
twee
torpedojagers
cn 31 duikboten liggen. Deze schepen zijn
geconcentreerd in de -wateren van Hawaii. Zij kunnen elk ogenblik naar elders
uitlopen.
De Amerikaanse ambassadeur, Grew
heeft gisteren een langdurig- onderhoud"
met den plaatsvervangenden minister van
Buitenlandse Zaken, Ohasjl, gehad. Volgens Domei had Grew een bijzondere
belangstelling voor de Jongste ontwikkeling
in Thailand en Indo-China, waarover de
Japanse pers juist de laatste tijd, in verband met de toenadering tussen Engeland en Tsjoengking, uitvoerig had geschreven. De É Thailandse gezant heeft
gisterochtend een bespreking gehad met
den directeur van de Zuidzeë-afdeling van
het departement van Buitenlandse Zaken.

Von

,

der Schulenburg
te Ankara

Ankara,
Donderdag.
De speciale trein met den Duitsen ambassadeur te Moscou, graaf Von der Schulenburg, en de Rijksduitsers uit de Sowjet-Unie is uit Erzeroem hier aangekomen.
Met dezelfde trein reisden de diplomatieke
vertegenwoordigers
te
Moscou
van
Roemenië, Hongarije, en Sli.-aakije. Op
het station waren de Duitse ambassadeur
Von Papen, en de Roemeense gezant ter
verwelkoming aanwezig, evenals de chef
van het protocol van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Grensincident

Woensdag.

bekende Duitse schrijver Bruno
Brehm, wiens historische romans in
binnen- en buitenland zëer bekend zijn,,
publiceert vandaag in de „Völkischer Beobachter" onder het opschrift: „De as der
ellende", een artikel, dat beschouwd moet
worden als een vervolg op het gisteren
in de Duitse pers- verschenen opstel' de
dodelijke school. Bruno Brehm, die de
Russen uit de tijd van het czarisme uit
eigen ervaring goed kende
hij heeft
de wereldoorlog ln het oosten meegemaakt en was in Russische krijgsgevangenschap geraakt
vergelijkt na een reis
aan het oostelijk front het toenmalige
Russische volk en de huidige onderdanen
van de Moscouse Söwjets. Hij komt tot
de conclusie, dat de Russen van vroeger
niet meer bestaan, dat zij uitgeroeid zijn,
dat men hun hun ziel ontnomen heeft,
dat hier een volk is vermoord in een
moordproces, als de wereld nog nooit
heeft beleefd.
Toen ik, 20 vertelt hij at., In September 1914 zwaar gewond als gevangene
met een kleine wagen achter het front
gebracht werd, trok regiment na regiment
langs mij: heen naar het zuidwesten. Hun
beeltenis prentte ik mij voor altijd in het
geheugen. Vooral viel mij op, hoe gemakkelijk en ylot deze eindeloze bruine massa's marcheerden. Tijdens de mars zongen en babbelden zij. Hun gezichten hadden een goedmoedige uitdrukking, nieuwsgierig als kinderen bekeken en betastten
zij ons. Zij hadden geen slecht woord voor
ons. Hun gestalten waren breed en bij
vele regimenten zo lang, dat zij bijna
twee handbreedten boven onze mensen
uit staken.

Dit bewijst, evenals de verklaringen
van Knox, dat de Verenigde Stater, in de
Stille Oceaan een hypothetische vijand
zien. Het blad meent, dat in dit gebied
twaalf Amerikaanse slagschepen, elf kruisers, veertien lichte kruisers, drie vlieg-

verloop

—

De

blijven.

—

Intrekking

van Legioen
van Eer

Parijs,
Donderdag.
De A.N.P.-correspondent meldt:
Verschillende personen, die Wegens hun
anti-Franse handelingen reëds bij decreet
van de Franse nationaliteit venrallen verklaard waren, verliezen nu ook het hun
vroeger toegekende Legioen van Eer. Het
zijn: Elie Bols, voormalig
hoofdredacteur
Van uiterlijk
van de „Petit Parisien" die thans met
Henry Bernstein en Eve Curie ih de V.S.
anti-Franse propaganda voert, Grumbach—Géraud (Pertinax), ex-redactéur i Hoe . ver ligt die tijd achter ons. Land
van de „Ordre", Alexis Leger, de man : en volk zijn van uiterlijk veranderd. Brurio
achter de schennen van de Quai d'Oreay
Brehm, die dezer dagen aan het oostelijk
Henri de Kerillis, ex-hoofdredacteur van
front de plaatsen weer bezocht heeft, die
i
de „Ere Nouvelle", oud-generaal Georges
Catroux, rechterhand van De Gaulle de |in zijn belevenissen uit de de wereldoorlog een 'grote rol hebben gespeeld, heeft
vroegere minister van Luchtvaart, Pierre
!op zijn reis vaak transporten krijgsgevanCot, die in de V.S. verblijf hoüdt, Edougenen ontmoet.
ard, Henri en Robert de RóthscMld, Henry Torrès e.a.
Ik had den Rus van vroeger gezocht, zo
'schrijft hij, in vele gezichten had ik gezocht naar iets bekends, maar bet was
Manilla,
Donderdag.
mij, alsof wat daar langs mij trok iets
(D.N.8.) De marine-autoriteiten hebben
volkomen vreemds en nieuw was, zoals
bekend gemaakt, dat de baal van Manilla
ik het nog nooit had gezien. Het waren
en die van Soebic, na het invallen der niet de Russen van vroeger, die ik als
duisternis, gevaarlijk zijn voor de scheepgevangene had gezien en die Ik als uitvaart door het leggen van mijnen. In de
gewisseld krijgsgevangene later nog ln de
baai van Soebic is ieder verkeer
verboden, .kampen in Bohemen had bezocht. Het
de
baai
van
terwijl
Manilla slechts overw&rert volkomen andere mensen.
k
dag mag Wötdov -binnefigtföpen.
2i) Kaddt:n'"fitét meer üe > 6«gevörmde'
mfear 'tófch 'zó gfelijknjatlge» ■gezichten.l Zij»
■ware» smal -van:: borstkas, babbelden niet
•meer #n .-mfiakten geen rumoer. Zij zaten
stompzinnig Voor zich uit'té KijkeJi."
Zij haden slaag gehad en waren geïntimideerd Het waren niet de krachtige'
boeren van vroeger het was een armoedig
'ongelukkig volk. Hier en daar staarde
mij uit een paar ogen handende haat aan.
Nu en dan viel mijn blik op een gelaat,
dat gekenmerkt was door het stempel der
gemeenheid.
—

tussen

Buenos-Aires,
Donderdag.
Volgens een officiële mededeling uit
Quito (Ecuador) is het in de grenssector
van Ungato, aan de rivier Zafcramilla, tot
een grensincident tussen Peru en Ecuador gekomen. Volgens dit bericht zouden
Peruaanse troepen hebben getracht de
grensrivier over te steken. Daarbij is het
tot een gevecht van een uur gekomen.
Nadere bijzonderheden zijn tot dusver
nog niet bekend.
:s..
—

■

•

—

!

.

Militaire commissarissen in het
Sowjetleger
Uitgebreide

bevoegdheden
—

Gevechten bij Salla

Donderdag.

De Moscouse omroep heeeft een decreet
gepubliceerd, van het presidium van de
opperste Sowjet betreffende de reorganisatie van de politieke propaganda-autoriteiten en de instelling van militaire commissarissen in het Sowjet-leger.
De oorlog, zo wordt in de publicatie gezegd, heeft de werkzaamheden van de
divisie- en regimentscommandanten ge-

compliceerd.
Zij hebben hulp nodig van de militaire

commissarissen, niet alleen in politiek,

maar ook in militair opzicht. Er wordt
derhalve, evenals ln de burgeroorlog, in
overeenstemming met het comité tot verdediging van de staat en den opperbevelhebber door het presidium van de opperste Sowjet bepaald:
1. De bestuursinstanties en de secties
van de politieke propaganda ln politieke
bestuursfuncties en politieke secties van
het Sowjet-leger worden gereorganiseerd.
2. In alle regimenten, divisies, staven,
militaire scholen en organisaties van het
Sowjetleger wordt de instelling van de
militaire commissarissen en bij de compagnieën, batterijen, eskadrons wordt de
instelling van politieke leiders Ingevoerd.

3. De Instelling van de militaire commissarissen bij de regimenten ên divisies
van het Sowjet-leger wordt bevestigd.
De Moscouse omroep meldt voorts, dat
de nieuwe militaire commissarissen evenals de bevelvoerders verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van de militaire taak
van de troependelen ten aanzien van „eer
en discipline". De militaire commissaris is
de „morele" leider van het troependeel,
de „eerste verdediger van *IJn matrlële
en geestelijke belangen". De militaire
commissaris is „de ziel ei> de vader,v&n
den bevelvoerder versterken" en „de ulthet regiment". Hij moet de „autor'»"'* van
voering der bevelen van de hoogste militaire autoriteiten controleren". De militaire commissaris moet „tijdig aan de,
militaire bevelvoering en de regering
melden, wanneer de commandanten de
bevelen niet uitvoeren en niet eerlijk hun
plicht doen".
Hij moet de soldaten „opmonteren tot
de strijd" en „zorgen, dat de militaire bevelen worden uitgevoerd". Hij moet een
onverbiddelijke strijd voeren tegen de lafaards, de paniekzaaiers en deserteurs
en het werk van de politieke instanties bij
het troepénonderdeel leiden.
De politieke leiders, zo meldt de Mos•

couse omroep ten slotte," zijn ver»ntwoor.
delijk aan de militaire commissarissen van
het regiment. De militaire commissaris
van, het regiment is verantwoordelijk aan
dén militalrenvcómiirissaris van dd divisie
etc. AUe regini entsbevelen worden ondertekend door den regimentscommandant
en de militaire commissarissen.

Helsinki,
Donderdag?.
Officieel wordt medegedeeld:
Dinsdag en Woensdag, zijn door den
vijand of) Finland geen bommen geworpen.
De Finse jagers en de'luchtdoelartillerie
hebben acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Sedert het begin van de oorlog
zijn op Fins gebied in totaal IX4 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.
In het kader der gevechtshandelingen
aan het Fins-Bolsjewistische front zijn
Duitse en Finse troepenformaties op 15
Juli opgerukt tegen de bij Salla gelegen
Bolsjewistische stellingen. Tevergeefs hadden de Sowjet-eenheden, die zich hier
onder de bescherming van moerassen en
poelen hadden genesteld, gehoopt door
deze natuurlijke hindernissen het oprukken van de vijandelijke strijdkrachten te
—

t

veranderd

Peru en Ecuador

Stockholm,

Luchtactie boven
Finland

—

—

omstandigheden groot opzien. Alliloejewa
was, na met Stalin en Worosjilow een

De gevechten, die de Bolsjewisten op
hun terugtocht gisteren ten oosten van
Pskof hebben geleverd, doen blijken dat
de verslagen Sowjet-troepen proberen
door achterlating van sterke, strijdvaardige achterhoeden, in verschelden sectoren van het oostelijk front de afstand,
die hen van de- Duitse legers scheldt, te
vergroten. Blijkbaar willen de Bolsjewis-

ellende”

kunnen. belemmeren.
Toen

de eerste Duitse gevechtstroepen
opdoken, staken de Bolsjewisten het bos
in brand. Door een bijtende walm, door
brandende struiken en over omgevallen
boomstammen, waaraan de vlammen nog
lekten, ging de, Duitse opmars verder. .Over
een weg, welke door egn bataljon pioniers
in allerijl, was aangelegd, reden Duitse
pantserwagens naar een met sterke strijdkrachten bezette heuvel. De rupsbanden
baanden zich een weg door de chaos vaii
hét brandende bos, terwijl de gepantserde
,infanteristen hun granaten op de van balden gemaakte bunker lieten neerdalen. De
jewisten namen de vlucht en lieten,
tBols
de heuvel in de steek. Oprukkende infanleverden korte tijd later een geteristen
vecht met deze troepen en zuiverden de
: gehele sector van de verstrooide Bolsjewistische overblijfselen

•

—

.

„De as der

„Jomioeri Sjimboen", door de Japanse marine met de grqotste aandacht
gadegeslagen. De
vloot kan natuurlijk niet onverschillig blijven tegenover het optreden van Amerikaanse oorlogsschepen in dit gebied. Amerika wil
n.l„ aldus het blad, de Japanse eilanden
omsingelen door bases aan te leggen op
de verschillende Amerikaanse eilanden.
Het is bijzonder opmerkelijk, dat de belangrijkste strijdkrachten der Amerikaanse vloot steeds in de Stille Oceaan

,

Berlijn,

lendige verandering
Ik had vaak bijv.
bij het aanschouwen van gevangengenomen Grieken gedacht aan de Russen
van vroeger. Die Russen zijn er niet meer.
Zij zijn nergens meer te vinden.
Nu en dan ziet men een van die gezichten van vroeger. Een krachtig gebouwd man van middelbare leeftijd, die
tracht te glimlachen, maar hot toch niet
kan. Al deze mensen hebben het lachen
verleerd. Men huivert wanneer men een
volk ziet. dat men door wuwzaam ingrijpen zijn ziel ontnomen neeft. Wanneer
dat „proletarische cultuur" is, staan wij
hier voor een moord, zo concludeert
Brehm, zoals ln deze omvang wel niet
vaak in de geschiedenis der mensheid gepleegd is.
Of dit volk ooit weer gezond kan worden, weet ik niet. Thans ziet het er ?o
ziek en verkommerd uit, zo geslagen en
mishandeld kijkt het je aan, dat al was
je hart van steen je je voelt alsof Je
door koorts bent aangetast.

—

I

successen

Bruno Brehm over:

Donderdag.
Tokio,
De Amerikaanse vlootbewcgingen-in de
Stille Oceaan worden, aldus meldt de

,

Weldra nieuwe

tische machthebbers, met opoffering van
deze achterhoeden, opnieuw een verdediging opstellen. De snelle Duitse opmars
naar St. Petersburg heeft de Bolsjewistische strijdkrachten opnieuw tot de strijd
genoopt en haar aanzienlijke verliezen
berokkend.
Duitse verkenningsvliegtuigen boven
het Sowjet-gebied hebben waargenomen,
dat de terugtocht van de Sowjet-legers
meer en meer ontaardt in een terugstromen van ongeordende massa's, die als
kleine troepjes en afzonderlijke voertuigen elkaar verdringen op de wegen naar
het Oosten. Van dergelijke massa's kan
dë normale vechtcapaciteit niet meer
verwacht worden. Hun toestand geeft
veeleer aanleiding tot de gevolgtrekking,
dat de Sowjet-troepen nog slechts ten
dele in staat zijn om tegenstand te bieden tegen de onophoudelijke Duitse aanvallen.
Verscheidene duizenden bolsjewisten,
die zich, vluchtend voor de zware Duitse
aanval naar het oosten, in het bos ten
westen van Gorodizje in Podolië hadden
•genesteld, zijn Dinsdag, met uitzondering
van vijfhonderd man, in de pan gehakt.
Terwijl de Duitse stoottroepen links en
rechts voorbij het bos oprukten, drongen
andere Duitse strijdkrachten op 15 Juli
in een concentrische aanval de bosstelling binnen en brachten de bolsjewistische eenheden zware verliezen toe. Talrijke stukken geschut en aanzienlijke
hoeveelheden munitie, handwapens en
uitrustingstukken, vielen in Duitse handen. Er werden 500 gevangenen gemaakt.
De rest van de strijdkrachten bleef op
het slagveld liggen. De Duitse troepen,
die geen noemenswaardige verliezen hadden geleden, rukten snel naar het oosten
op en zetten thans hun opmars voort.

Hoogste Onderscheiding
voor

"

Tartaren en Kirgiezen

;

'

t
■
'

•.

Zeker, ik heb de Russen tijdens mijn
gevangenschap niet alleen als prettige
lieden leren kennen. Ook toen heb ik
ruwe Russische gezichten aanschouwd,
maar tussen deze- ruWe en afgsstompte
gezichten zag men de gelaatsuitdrukkingen van vele goedmoedige boeren, verstandige dokters, welverzorgde officieren.
Daarvan was hier niets meer te zien.
Alles, wat-, dit volk eens beminnelijk
maakte, vas uitgedoofd, en tot het laatste
spoor verdelgd.
Aangenaam deden ln deze ellende nóg
de gezichten aan varf de Tartaren en de
Kirgiezen, die zich schenen te hebben onttrokken aan een dergelijke cl-

Britse vliegtuigen boven

Duits gebied
Berlijn,
Donderdag.
De Britse luchtvloot heeft Ifi de afgelopen nacht getracht, zo verneemt het
D.N.8., om naar noordwest Duitsland te
vliegen. De weersomstandigheden waren
slecht en door 'neergeworpen bommen
oiitstönd slechts schade van geen belang.
Orider de' burgerbevolking werden enige
personen gewond. Drie vijandelijke vliegtuigen werden door afweergeschut eh
Jagers neergehaald.
—

Mölders

Führerhoofdkwartier,
Woensdag.
Het opperbevel der weermacht deelt
—

mede:

„Bij. de gevechten aan het oostelijke
front heeft luitenant-kolonel Mölders, commodore van een jachteskader, gisteren vijf
Sowjet-vliegtuigen neergeschoten. Daarmede heeft hij in deze oorlog in totaal 101
vliegtuigen neergeschoten en, wanneer
men zijn successen in de Spaanse veldtocht mederekent, 115.
De Führer en opperste bevelhebber der
weermacht heeft dezen heldhaftigen pionier-der luchtmacht en meest succesvollen Jachtvlieger der wereld als eersten
officier der Duitse weermacht de hoogste
Duitse onderscheiding voor dapperheid
verleend, het eikenloof met de zwaarden
in bnllanten van het ridderkruis van het
Ijzeren kruis.

1200ste overwinning
Führerhoofdkwartier,
Donderdag.
bevelhebber dèr
—

De Pührer en opperste

weermacht heeft luitenant-kolonel Mölders,
wien de hoogste onderscheiding voor dap-

perheid is verleend, een persoonlijk schrijven doen toekomen, waarin hij den vlieger

namens het gehele Duitse volk dank zegt.

Het jachteskader-Mölders heeft sedert
het begin van de gevechtshandelingen in
het Oosten tot en met 12 Juli 500 Sowjet>
vliegtuigen neergeschoten, waarbij het zelf
slechts drie vliegtuigen heeft verloren. Dit
eskader heeft zodoende op 12 Juli in totaal
zijn 1200ste overwinning in de lucht be-

haald.

De Fiihrer en opperste bevelhebber van
de weermacht heeft aan den kapitein in
een jachteskader, Oesau, naar aanleiding
van zijn tachtigste overwinning in de
lucht, als derden officier van de Duitse
weermacht het eikenloof met de zwaarden,
behorende bij het ridderkruis van het
ijzeren kruis, verleend.

—

(A.N.P.)
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De beesten van Tarzan

NaArule verboden

alle
rechten voorbehouden
—

'

Ooedhuya,

Woliers.

Amsterdam
Sport J J. Llber. Amsterdam.

38. Toen de echo's van de 'bloeddor-

lichtingen aan hem te ontwringen en
daarna te doden. De Zweed
trachtte te antwoorden, maar een
speer op zijn borst gericht, deed de
woorden ln zijn keel blijven steken.
Eindelijk kon hij zich beheersen en
hij fluisterde moeilijk. Tarzan knielde
neer en vroeg weer: „Waar zijn ze?"
De Zweed wees naar het bos. „De Rus
heeft hen meegenomen", fluisterde hij.
„Ze hebben ons gevangen genomen.

stige kreet verstorven waren, keerde hem

Tarzan

zich

Zweed.

naar

den

uitgeputten

Zijn
wreed en in

gezicht was koud en
de grijze ogen zag de
Zweed moordlust. „Waar is do vrouw?"
barstte de aapman los „Wat heb Je
met het kind gedaan?" Als een bronkoud, hard en gevoelloos
zen beeld
—

stond hij over den hulpelozen man
heen gebogen, van plan de nodige in—

Ik ypcht, maar ze hebben me lelijk
toegetakeld en me hier achter gelaten.
Hij nam uw vrouw en kind mee." Tarzan aarzelde even bij deze woorden!
Dus de slachtoffers waren toch zijn
eigen vrouw en kind! Zijn dappere
ogen vulden zich met tranen en hl]
had moeite zijn bedaardheid te herwinnen. „Waarom waren zij bij jou? Wat
heb je met hen gedaan? Vlug, vertél.
Zeg me het ergste, anders zal ik Je

2

„Het Russische volk werd
zijn ziel ontnomen”

der V.S.

Opmars diep in het achterland

—

met mijn blote handen in stukken
breken!" Een blik van pijnlijke verbazing kwam over het gezicht van den
Zweed. „Waarom?" fluisterde hij, „ik
heb hun geen kwaad gedaan. Ik trachtte hen te redden van den wreden Rus.
Uw vrouw was vriendelijk tegen me
op het schip. Ik hoorde de kleine baby
soms hullen. Ik heb zelf ook vrouw en
kinderen, in Zweden." lets ln de stem
van den man overtuigde Tarzan, dat

hij de waarheid sprak. Zijn haat sloeg
om in medelijden. „Het spijt me", zei
hij eenvoudig. Hij tilde den Zweed
voorzichtig in zijn sterke armen en
verzorgde den gewonde, tot deze enkele
uren later, de laatste adem uitblies.
(Wordt vervolgd)
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Vleesrantsoen groter
en korter van duur

Een half jaar

vakactie
Belangrijke resulta en

De melk wordt ontroomd
zakelijk,

Begin Augustus

alleen nog
taptemelk
Uitzonderingen voor

kinderen

dat wij onze vetpositie zo veel
mogelijk op peil houden. Om dit te kunnen doen, is men genoodzaakt t.t volledige ontroming van de melk over te
gaan. Naar men weet. is het vetgehalte
van de melk. welke thans verstrekt
wordt, vastgesteld op 2.5 procent. In begin Augustus zal dit vet eruit gehaald
worden en zal dus practisch slechts taptemelk beschikbaar zijn. Indien wij dit
niet zouden doen,
ons vetrantsoen
bezwaarlijk gehandhaafd kunnen worden.
Deze ontroming .neme men vooral niet
te tragisch. Ook taptemelk heeft een uitstekende voedingswaarde. De eiwitstoffen
zijn uit voedingsoogpunt van groot belang en deze blijven in de melk aanwezig.

vo r meta lbewerkers

enz.

Donderdag.
Den Haag,
Uit de officiële mededeling betreffende de distributie van vlees
blijkt, dat ons vleesrantsoen niet
onbelangrijk verhoogd wordt
een mededeling, welke met grote instemming ontvangen lal worden. Wanneer men het bericht van
de bonaanwijiing voor vlees leest,
xal men wellicht niet 10 onmiddellijk rien, hoe groot de verhoging
van het rantsoen is. In het kort
komt het hierop neer. Tot nu toe
kwam ons rantsoen neer op 250
gram in acht dagen. Het wordt
thans verhoogd tot driehonderd
gram in zeven dagen.
—

—

Met deze verhoging gaat tevens nog
een wijziging gepaard en wel in de termijn, voor welke het rantsoen geldt. Deze
termijn wil men laten samenvallen met
de kalenderweek. Dit is gemakkelijker
ook voor de huisvrouw. Zij kan dan rekening houden met een geldigheidsduur van
de bon van precies een week en weet dus,
dat bij de aanvang van elke nieuwe week
ook een nieuwe vleesbon ingaat.
In de overgangstermijn, welke van 18
dus
Juli tot en met 26 Juli zal duren
wordt blijkens het offinegen dagen
ciële bericht vierhonderd gram beschikbaar gesteld. Men is daarmede dan op
het verhoogde rantsoen aangekomen en
heeft tevens de termijnswijziging .verwerkt.
—

—

De huisvrouwen zullen echter verstandig doen, dit rantsoen nu niet in
eens te kopen, doch over de gehele
termijn te verdelen. Er bestaat thans
geen enkel gevaar, dat de slagers het
verhoogde rantsoen niet zouden- kunnen leveren. Elk gezin kan zijn vleesverbruik indelen precies zoals. dat
gewenst wordt.
De aanmerkelijke vergroting van ons
vleesrantsoen komt niet onverwacht. Enige
maanden geleden reeds is er op gewezen,
dat de voederpositie een vermindering van
de veestapel noodzakelijk maakte en dat
het vlees, hetwelk hierdoor beschikbaar
zou komen, een verruiming van het rantsoen mogelijk zou maken. Deze verwachting is thans bewaarheid.
In hot afgelopen voorjaar is de weersgesteldheid voor de vleesvoorziening in <tie
tijd een tegenvaller geweest. De warmte
heeft lang op zich laten wachten. Daardoor werd de hoop, dat de koelen genoeg
voeder ln het weiland zouden vinden om
voldoende in gewicht toe te nemen, aanvankelijk niet verwezenlijkt. En hier heeft
men tevens het antwoord op de vraag,
waarom in de achter ons liggende maanden niet overal in het land op alle vleesbonnen vlees beschikbaar was. In de laatste weken begon de natuur echter mee te
werken en een ieder heeft de groote verbetering, kunnen constateren, welke op dit
punt ingetreden was.
Na. de verhoging van het aardappelrantsoen komt thans de verruiming in de
vleespositie. De grote betekenis, welke dit
heeft voor de voedselvoorziening van ons
volk, zal niemand onderschatten.

Daarbij wordt voor kinderen beneden
veertien jaar, voor moeders, die een baby
verwachten of een baby voeden, voor
zieken en voor arbeiders in bepaalde bedrijven, melk beschikbaar gesteld van het
tegenwoordige vetgehalte.
Is het algemeen is het echter noodzakelijk, dat wij het vet uit de melk zoveel
mogelijk benutten om in boter om te zet-

ten.

Zo komen aangename en onaangename
tijdingen tezamen. Laten wij met dankbaarheid kennis nemen van de aangename mededeling, laten wij de onaangename aanvaarden in de overtuiging dat
ze onvermijdelijk zijn.

Beide benen afgekneld
Mijnwerker door locomotief
gegrepen en gedood
Brunssum,
Donderdag.
Vanochtend omstreeks zeven uur werd
de 54-jarige handlanger G. M. Eijsvogels
bij zijn werkzaamheden in de verlading
van de staatsmijn Hendrik te Brunssum
door een rangerende locomotief gegrepen
waardoor hem de beide benen ter hoogte
van de knie werden afgekneld. Hij werd
onmiddellijk naar de verbandkamer van
de mijn overgebracht, waar hij is overleden. Eijsvogels was als invalide mijnwerker te werk gesteld bij de W.I.M. Hij
was gehuwd en vader van negen kindoren. Hij woonde te Brunssum
—

Jongen viel door

achterdeur van autobus

IJmuiden,
Woensdag.
Een droevig ongeluk heeft zich hedenmiddag te IJmuiden voorgedaan.
De dertienjarige E. H. leerling van de
Wilhelmlnaschool, zou wederom met een
aantal andere leerlingen van dit instituut
voor bijzonder lager onderwijs per autobus naar zijn huis worden teruggebracht.
Door tot nog toe onopgehelderde oorzaak is hij door de achterdeur van de
autobus op straat gevallen en met een
ernstige schedelbasisfractuur opgenomen.
Nog voor hij in het St Anthonius-ziekenhuis aankwam, overleed het slachtoffer.
—

De Persdienst van het N.V.V. meldt:
De Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, aangesloten bij het N.V.V.,
kan over het eerste halfjaar van 1941 op
een aantal, in samenwerking met 1e
andere metaalbewerkersbonden bereikte,
belangrijke resultaten terugzien.
De 15e Juli was wel een zeer gewichtige
datum voor de metaalbewerkers; het was
toen immers, dat de verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst in de grote metaalindustrie van
kracht werd.
Zoals men zich zal herinneren, kwam
in September van het vorige jaar, nadat
gedurende een aantal Jaren geen landelijke collectieve arbeidsovereenkomst had
gegolden, een zodanige overeenkomst tot
stand. Zij had betrekking op een 140-tal
ondernemingen met rond 64.500 arbeiders.
De verbindendverklaring, die thans in
werking is getreden, loopt tot 15 September 1941. Het is voor de eerste maal, dat
in de metaalindustrie een C.A.O. verbindend werd verklaard. Het aantal arbeiders, dat in dienst is bij ongeorganiseerde
werkgevers en tengevolge van de verbindendverklaring onder de C.A.O. valt
wordt geschat op 25 a 30.000.
Hiermede is dus wel een flinke stap gedaan op de weg, die naar het regelen
van de arbeidsvoorwaarden leidt.
Bovendien werd enige weken geleden
een loonsverhoging, waaromtrent tussen
de Metaalbond, de R.K. Vereniging van
Werkgevers in de Metaalnijverheid en de
van
Prot. Chr. MetaalVereniging
industriëlen enerzijds en de samenwerkende metaalbewerkersbonden anderzijds
overeenstemming was bereikt, door het
College van Rijksbemiddelaars goedgekeurd. Deze loonsverhoging geldt voor
rond 50.000 arbeiders.
Een C.A.O. voor de kleine metaalindustrie is in voorbereiding.
Op 1 Mei JA is een C.A.O. in het electro-technisch bedrijf te Rotterdam in
werking getreden. Onderhandelingen zijn
gaande om te komen tot een contract
voor het gehele electro-technische bedrijf
in Nederland.
Op 1 Maart JA werd een C.A.O. voor ae
operateurs in de Amsterdamse bioscopen
van kracht. Verwacht mag worden, dat
het gehele bioscooppersoneel in Nederland binnenkort onder een C.A.O. zal
rallen.
Overzien wij deze resultaten (wij noemden slechts de belangrijkste), dan kan
reeds nu met zekerheid gezegd worden,
dat dit jaar een record aantal arbeiders,
die onder een C.A.O. vallen, bereikt zal
worden.

p

Donderdag.
Washington,
(D.N.8.) Het ministerie van Oorlog heeft
een reeks mutaties bij de Amerikaanse
—

generale staf bekend gemaakt, o.m. is de
bevelhebber van de luchtverdediging in
de Caraïbische Zee, generaal-majoor Andrews, benoemd tot bevelhebber van alle
daar gelegen verdedigingsinstallaties, met
inbegrip van cU Kanaalzone. Onder Andrews zijn alle land- en luchtstrijdkrachten geplaatst.

Generaal Seyffardt over
het Vrijwilligerslegioen

Onze vetpositie
Thans nog enkele mededelingen over

een andere aangelegenheid. Het is nood-

Extra-rantsoenen
zeep
Wie hier in aanmerking
voor kunnen komen
Den Haag.
Donderdag.
De secretaris-generaal van het departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat personen, die in
aanmerking menen te kunnen komen
voor extra rantsoenen zeep op grond van
de omstandigheid, dat zij door hun werkzaamheden aan bijzondere verontreiniging van het lichaam of de kleding zijn
blootgesteld of doordat extra-zeep voor
hen uit hygiënisch oogpunt noodzakelilk
is voor Zaterdag 26 Juli a.s de aanvraagformulieren m.d. 80 bij de plaatselijke
distributiediensten dienen af te halen. De
data. waarop deze formulieren moeten
worden afgehaald en weder ingeleverd
zullen door de distributiediensten nader
worden bekend gemaakt.
De navolgende groepen van personen
komen in aanmerking voor extra-rantsoenen zeep:
1. zij die „vuile arbeid" verrichten:
2. practiserende artsen, tandartsen en

3

gediplomeerde bakers en kraamver-

zorgsters.
Zoals bekend,

moeten

aanvragen voor

de onder 1. vermelde categorie personen
dus arbeiders, die „vuile arbeid"' verrichten. worden ingediend door den werkgever.
Kappers, die in aanmerking wensen te
komen voor scheerzeep en zeep voor hun
bedrijf dienen een aanvraagformulier mfl
259 eveneens vóór 26 Juli a.s af te halen
en op hef hiertoe vastgestelde tijdstip
wederom fcii de d'stributiediensten in te
Hierbij dienen de kappers de
leveren
loonlijsten van hun personeel over te
legeen

Alle bovengenoemde groepen van personen dienen met de extra-zeep uit te komen
tot 1 Februari 1942.

Duizenden burgers zonder
meer neergeschoten

Begrafenisstoet
van

kilometers
lengte

Chaos in Riga

leven en dood tussen Litause, Lettische
en Estische burgers enerzijds en hun
Sowj et-Russische onderdrukkers an-

(Van onzen correspondent).

Helsinki,

—

derzijds. Zonder enige vorm van pro-

ces werden duizenden burgers door
GePeOe-agenten neergeschoten omdat men hen beschouwde als „onbetrouwbare, burgerlijke en kapitalis-

Juli.

a an de komst van de Duitse
troepen in de drie Baltische landen was een periode
van diepe vertwijfeling onder
een groot deel van de bevolking
voorafgegaan. Deze werd veroorzaakt door het Sowjetbewind in liquidatie, dat echter
eerst nog wilde afrekenen met
die Litauers, Letten en Esten,
waarvan men veronderstelde,
dat zij tot de onafhankelijkheidsstrijders voor deze landen

tische elementen", die verzuimd hadden te rechter tijd het Sowjetbewind
te ondersteunen en het Rode Leger
te helpen.

behoorden.

Een golf van terreur is over
de Baltische staten gegaan aan
de vooravond van hun einde
als eenjarige Sowjetrepublie-

ken. Hiervan vertellen ooggetuigen, die op het laatste ogenblik nog konden vluchten en
hiervan geven ook de Finse en
Zweedse bladen aangrijpende
bijzonderheden weer.

verslagen. Maar de strijd is nog niet ten
einde. Het is het werk van de vrijwilligerslegioenen uit alle landen van Europa,
en dus ook van onze vrijscharen, zich op
te maken om de even grote als grootse
taak der Duitse legers enigszins te verlichten."

Data van vertrek
„Kunt u reeds mededelen, wanneer het
Nederlandse legioen gereed is en vertrekt?"
„Een definitieve datum kan ik nog niet
noemen, maar er wordt hard gewerkt.
Het ligt in de bedoeling, dat het eerste
contingent nog deze maand naar zijn
standplaats achter het oostfront zal vertrekken om aldaar een spoedopleiding te
volgen. Het tweede contingent zal enkele
weken later volgen."
Sprekende over de z.g. „afwachters"
zejjje de generaal, dat het zoveel gemakkelijker voor hem geweest zou zijn om
geen oproep te plaatsen en eveneens
maar af te wachten.
Maar tegen dat afwachten, zo sprak
generaal Seyffardt, komt mijn gehele
gemoed en mijn Nederlandse hart in opstand er moet iets gedaan worden om
te tonen, dat wij nog een volk zijn, waar
pit in zit, dat wij een volk zijn, aat voelt
en begrijpt, dat wij in het groot moeten
denken, dat wij moeten denken aan de
onvermijdelijk komende grote Europese
statengemeenschap, waarvan wij toch
met ere een deel willen uitmaken. Een
volk van echt Germaanse stam
zoals
zal een belangrijk en
wij Nederlanders
zelfstandig deel daarvan kunnen vormen,
wanneer het zich dat waardig maakt. En
dat kan het Nederlandse volk niet doen
door afwachten, maar alleen door daden.
geheel Europa
Duitsland en Nederland
trouwens
heeft op dit ogenblik een
gemeenschappelijken vijand. Een vijand,
dien men zich niet vreselijker en afschuwelijker kan voorstellen. Deze vijand is
de bolsjewiekenhorde, die zich reeds had
opgemaakt, de Europese beschaving en
cultuur te gaan vernietigen en Europa
dus ook Nederland
aan de afzichtelijke
ellende van het bolsjewisme te onderwerpen.
Vele jonge Nederlanders, die het nog
niet geheel met zichzelf eens zijn. zouden
een voorbeeld kunnen nemen aan hét zeer
grote aantal oud-gedienden en gep: militairen, dat zich reeds aafistonds spontaan
meldde en van wie velen door hun hogen
leeftijd tot mijn spijt geen deel van het
legioen kunnen uitmaken.
Ten aanzien van de verzorging van achterblijvende gezinnen, zeide de generaal,
dat een regeling in voorbereiding is. waarmede de vrijwilligers naar zijn mening
ongetwijfeld zullen kunnen instemmen.
Hetzelfde geldt voor de gevallen, indien
men gewond of invalide wordt dan wel
sneuvelt.
Verder wordt binnenkort verwacht, dat
een verordening wordt uitgevaardigd,
waarbij wordt bepaald, dat personeel in
overheidsdienst 85 pet. van ziin salaris,
alsmede zijn betrekking behoudt.
Generaal Seyffardt eindigde het onderhoud met de uiting te geven aan de hoop.
dat de toeloop zo groot zal zijn dat het
Nederlandse volk later, wanneer de
eindstrijd is gestreden, zich tegenover
andere Europese volkeren niet behoeft, te
schamen en dat hel dan niet werdt aangekeken voor een volk van thuisblijvers,
dat anderen de kastanjes uit het vuur
laat halen.
—

—

Eerste contingent

vertrekt nog
deze maand
Den Haag,

—

Woensdag.

„Naast mondelinge, stromen schriftelijke aanmeldingen in een niet te stelpen
vloed bij de verschillende bureau's binnen,
zodat ik vol vertrouwen ben, dat wij met
een behoorlijk legioen voor de dag zullen
komen", zo verklaarde dezer dagen' de
gep. luitenant-generaal H. A. Seyffardt,
oud-chef van de generale staf. tijdens een
onderhoud met een verslaggever van het
A.N.P.

De oproep in de dagbladen
zo ging
hij verder
heeft in brede lagen van
het Nederlandse volk weerklank gevonden.
Dit stemt ons tot grote blijdschap.
Kunt u mededelen, wie het initiatief tot
de vorming van het legioen heeft genomen?
Ja en nee. De idee is een spontane
uiting geweest van enige goed nationaal
\oelende Nederlanders van uiteenlopend
politiek inzicht, die de nieuwe tijd begrijpen en onafhankelijk van elkaar hun
weg naar mij vonden. Daarop heb ik met
den rijkscommissaris besprekingen* gevoefi Dr. Seyss Inquart toonde grote
—

—

Een kijkje .in het aanmeldingsbureau van het Nederlandse Vrijwilligenlegioen te Arnhem. Vrijwilligers melden zich aan voor de
strijd tegen de Bolsjewisten.

(Foto Fellinga)

—

—

—

belangstelling en vooral aan zijn daadwerkelijke medewerking is het t« danken,
geweest, dat reeds aanstonds de vorming
van een vrijwilligerslegioen ter hand kon
worden genomen. De rijkscommissaris
heeft tevens uiting gegeven aan de wens
dat dit legioen een zuiver Nederlands
karakter zal dragen'en dat het een uitdrukking zal zijn van Nederlandse kracht,
zoals trouwens ook in mijn oproep staat.

Ik ontvang dagelijks een overstelpend
aantal brieven
zo ging de generaal
verder. Ik ontvang ze van oud-kameraden
ook van het Nederlands-Indische leger
en van onbekenden, die spontaan hun
geestdriftige instemming te kennen geven.
Ook ontvang ik anonieme Drieven, die ik
echter niet lees, maar die een bron van
belangstelling en soms van hilariteit vormen voor mijn bureau-personeel. Ik heb
zielShiedelijden met deze verdwaalden, die
in machteloze woede naar de pen grijpen, omdat zij niets van het grote wereld—

—

—

gebeuren begrijpen.

De Duitse legerberichten melden iedere

dag grote successen. Steeds dieper dringen de Duitse troepen naar het oosten.
Bestaat niet de mogelijkheid dat ons vrijwilligerscorps te laat komt?
„Deze vraag wordt mij niet voor de
eerste maal gesteld. Inderdaad hebben dc

Duitse

legers de bolsjewistische horden
deel vernietigend

voor een belangrijk

Zo vernielden de Bolsjewisten de
woonsteden der ongelukkige mensen, die zij anderhalf jaar geleden
„bevrijdden".
(Foto Atlantic.)
De terreur deed terstond haar intrede in Litauen, Letland en Estland,
toen de Duits-Russische oorlog uitbrak
en de Sowjets de contróle ln deze Baltische gebieden verscherpten. Op tal
van plaatsen ontstond een strijd op

—

—

veeartsen:

Golf van terreur ging
over Oostzeestaten

Reeds in het midden van Juni heerste
een zenuwachtige, broeierige stemming
onder de Sowjet-autoriteiten in Litauen,
Letland en Estland. Op de 13de Juni begon
de geheime staatspolitie, de beruchte organisatie dfr GePeOe, de dwangtransporten
in te leiden van vrouwen, kinderen en personen uit de burgerlijke kringen. De
GePeOe-agenten bezochten huis aan huis
en gaven bevel, dat de betrokkenen, welker namen op de lijsten voorkwamen, ziek
terstond reisvaardig moesten maken. Zij
mochten alleen wat wanne kleren en voedsel . meenemen en werden daarop met
vrachtauto's naar de stations vervoerd.
In lange rijen werden tienduizenden
Litauers, Letten en Esten per trein naar
Leningrad gedeporteerd. Na het uitbreken
van de Duits-Russische oorlog stonden de
Sowjets minder treinen ter beschikking,
maar de massa-verbanningen werden niettemin voortgezet. In één coupé werden
vijftien tot twintig mensen gepropt. Onder
de gedeporteerden bevond zich een zeer
groot aantal intellectuelen (wier positie
steeds het moeilijkst is gebleven tijdens
het Sowjetbewind in de Baltische landen)
en voorts tal van ambtenaren, zakenlieden,
personen, die tot de vroegere burgerwachten in die staten hadden behoord, en landeigenaren met hun gezinnen.
Deze geweldmaatregelen veroorzaakten
een grote opschuddiiig onder het volk,
dat samenschoolde bij de politiebureau's
en openbare dienstgebouwen, tot een
razzia onder de menigte werd gehouden,
toen zij protesten deed horen tegen de
machthebbers. Op verscheidene plaatsen
grepen soldaten en politie-beambten met
machinegeweren in en tientallen burgers
vielen gedood of gewond in de op de
meedogenloze wijze ontruimde straten
neer.

Oproeren tegen Sowjets

De

Duitse opmars in Litauen had in-

tussen tot gevolg, dat de oproeren

tegen de Sowjets in Letland en Estland

vormen aannamen, die de bolsjewisten

niet meer ten volle konden onderdrukken.
Lettische en Estische vrijscharen hadden
zich met andere onafhankelijkheidsstrijders verenigd en openden het vuur op ;1e
voorbijtrekkende Russische colonnes. Bij
deze schermutselingen werd een aantal
Letten en Esten overmand en gearresteerd. Enkele dagen later meldde RadioMoscou, dat zij allen gefusilleerd waren.
In Litauen, waar vrijcorpsen niet minder heftig weerstand hebben geboden aan
de Sowjets, zijn in het bijzonder in de
hoofdstad Kaunas (Kowno) de straatgevechten van het bloedigste soort geweest.
In deels onbekende massa-graven werden
dc gevallenen ter aarde besteld; de begrafenisstoet had een lengte van verscheidene
kilometers. Studenten hebben hier tijdelijk de plaatsen ingenomen van tal van
Litause ambtenaren en technici, die,
voorzover zij het bolsjewistische regime
aanhingen, vrijwillig waren gevlucht voor
de aankomst der eerste Duitse troepen.
De snelle opmars van de Duitse legerafdelingen heeft de massa-deportatie van
Litauers naar Leningrad of Moscoti,

waarvoor men aan Russische zi.ide reeds
had genomen, belet.
Intussen heeft de nieuwe Litause rege-

maatregelen

ling. die in allerijl werd gevormd, de dooide bolsjewisten ingevoerde grondbelasting opgeheven. Deze belasting was een

dwangmaatregel, om de landeigenaren en
boeren ertoe te dwingen, afstand te doen
van hun eigen grond en het collectivisa-

tie-proces te bevorderen.
Het eens zo elegante Riga. de hoofdstad

van Letland, was een toonbeeld van wan-

in de laatste gevechtsdagen. Het
wemelde er van officieren, met bajonetten
gewapende soldaten, matrozen en politie-

orde

beambten in uniform of in burger. Naar
Riga had de leiding van het Rode Leger
vele niet-Russische soldaten opgetrommeld. Kirgiezen, Oezbeken, Tadsjiken en
andere stammen uit de verafgelegen republieken. Het was er fantastisch duur geworden. maar de cafe's zaten stampvol en
in mateloze hoeveelheden werden wodka
en bier ingeschonken, ongeveer de enige
dingen, die nog wel te betalen waren. De
prijs vaa de wodka was evenwel reeds
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Volksduitsers uit de
gevangenis

bevrijd
Vreselijke belevenissen
te Brest-Litowsk
Berlijn.

—

Donderdag.

Het Bolsjewisme doet zich aan de in
het binnenland der Sowjet-Unie oprukkende Duitse troepen en de troepen van
de bondgenoten voor zoals het werkelijk
is. n.l. een gevangenis van volken van een
geweldige omvang, waarin alle volken der
Sowjet-Uniê door de dunne Bolsjewistische
bovenlaag in hetzelfde dwangbuis worden
geperst. Wie zich hierin niet wil schikken,
wordt meedogenloos opgesloten.
Bij hun opmars komen de Duitse troepen overal voor gevangenissen te staan,
die vol zitten met politieke arrestanten en
waar de terugtrekkende Bolsjewistische
troepen van tevoren niet iedereen hebben
doodgeschoten, kunnen de gevangenen
door de Duitse troepen worden bevrijd.
Bij de verovering van Brest-Litowsk,
vlak bij de Duits-Bolsjewistische grens gelegen, ontdekten de Duitse troepen in een
gevangenis 5000 politieke arrestanten,
onder wie talrijke Volksduitsers, die nog
destijds door de Polen waren gedwongen
dienst te doen in het Poolse leger en die
toen vervolgens, nadat zij door de Bolsjewisten gevangen waren genomen, wegens
hun onbetrouwbare gezindheid in de gevangenis werden geworpen.
Brest-Litowsk heeft een grote moderne
gevangenis van baksteen, doch voor de
door de Bolsjewisten gevangen gezette
personen was zelfs deze grote gevangenis
te klein. De gevangenen, die na de aftocht van de verslagen bolsjewisten waren
uitgebroken en juist bezig waren de laatste gevangenisdeur te rammeien, vertelden verschrikkelijke dingen over hun belevenissen
onder
de
Bolsjewistische
machthebbers.
Omdat zij Duitsers waren, waren zij,
daar zij van anti-bolsjewisme werden verdacht, reeds sinds vele maanden in deze
gevangenis opgesloten. ledere afzonderlijke cel bevatte 32 man, hoewel er slechts
voor zes man plaats was. In al deze
maanden hadden zij onbeschrijfelijne
mishandelingen te verduren. De gevangenis was vuil en verwaarloosd. Het eten
zeer onvoldoende en de behandeling zeer
slecht. Daarbij kwamen nog de andere
kwellingen die de gevangenen hadden te
doorstaan. leder ogenblik erop bedacht,
doodgeschoten te worden, hoorden de gevangenen het bericht over het uitbreken
van de oorlog tussen Duitsland en re
Sowjet-Unie. Het waren vreselijke uren,
die de gevangenen tot hun bevrijding
moesten doormaken.
Nog tijdens de beschieting van de vesting Brest—Litowsk en tijdens het begin
van de Duitse stormloop op de stad
deden de Sowjet-cipiers onder wilde oedreigingen de ronde door de gevangenis.
Plotseling waren zij verdwenen. De gevangenen waren aan hun lot overgelaten.
Onmiddellijk begonnen zij zich te bevrijden en waren bijna uitgebroken, toen iij
door de Duitse troepen werden ontdekt
en bevrijd. Zij hadden allen het gevoel
op het nippertje aan de dood te zijn ontsnapt.

opgelopen tot zestien roebel, ongeveer vijf
gulden per liter.

Opwinding

en

wanorde

elementen, die steeds ln
Misdadige
Riga in groten getale aanwezig

zijn geweest, ook onder het tzarenbewind, maakten van de algehele opwinding en wanorde gebruik om hun slag
te slaan. Inbraken en diefstallen
waren aan de orde van de dag. Vertwijfeld was de toestand diergenen,
die vroeger, vóór de intrede van het
Sowjetregime, tot de bezittende klasse
hadden behoord en nu opnieuw blootgesteld waren aan rovende elementen,
die voor eigen rekening een actie

ondernamen.

Voor de levensmiddelenzaken stonden
eindeloze rijen wachtende burgers, die. als
zij aan de beurt waren, meestal te horen
kregen, dat de voorraden uitgeput waren
en voorlopig niet meer aan te vullen. Voor
de bank van lening
er bevond zich maar
één pandhuis in Riga, hetgeen overigens
niet wijst op een teken van welstand
werd door het publiek gevochten om het
eerst binnen te komen.
Niet minder zenuwachtig en woelig is
de stemming in Estland geweest. De
Sowjets hadden weinig reden van tevredenheid over deze republiek. In industriële en landbouwkringen had men zich
niet, naar het oordeel der partij-functionarissen, voldoende gevoegd naar het
Sowjet-systéem.
De arbeidersbevolking in Estland vertoonde ove- het geheel genomen nog
minder dan in Litauen of Letland, aandrang, om zich aan te sluiten aan de
communistische partij. Het loon der Estische arbeiders was weliswaar met 40—50
pet. verhoogd na de komst der Sowjets,
maar de prijzen der meeste artikelen stegen met 200i—500 pet. Een paai* schoenen
of een jas. was bijna niet meer te betalen
voor den arbeider. Overtuigde communisten vond men slechts voor een paar duizend in Estland.
De Russische kranten onthielden de
bevolking de ware toestand en de nederlagen der Sowjettroepen. Op 30 Juni
reeds
werden
120.000 radio-toestellen
onder de burgerij in beslag genomen.
Groot is er het onderlinge wantrouwen
geweest, omdat men te goed de Russische methoden kende. Een chauffeur in
Tallinn (Reval), die een communistischen
partijsecretaris en een Russischen officier vervoerde en met zijn auto een ongeval kreeg, werd terstond door dezen officier neergeschoten, zonder na te gaan of
de man werkelijk schuld droeg aan het
ongeluk, doch in de onmiddellijke overtuiging, dat hier sabotage in het spel
was. Uiteraard is vooral in Estland, dat
zich tijdens zijn zelfstandigheidsperiodo
het gunstigst had ontwikkeld, de sabotage tegen de Sowjets het scherpst geweest en zij bereikte haar hoogtepunt,,
toen ook hier dé nederlaag der Russen
—

—

duidelijk werd.

Thans hoopt men vurig-in de boezem
der drie Baltische landen, dat zij in de
toekomst een zelfstandig bestaan kunnen
voeren en dat'zij onder rustige verhoudingen al datgene kunnen wederopbouwen. wat de Sowjettroepen bij het terugtrekken .dat vaak het karakter van een
wilde paniekachtige vlucht had aangenomen, op de meest consequente wijze
hebben vernield.

DONDERDAG 17 JULI 1941

Woensdag.

Op 1 April J.l. is gepubliceerd het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941.
Dit besluit omvat de wettelijke grondslagen, waarop de verticaal op te
bouwen bedrijfsorganisatie voor de voedselvoorziening zal worden gebaseerd. Zoals
gemeld is, zullen voor de economische
verzorging van alle producten van de
voedselvoorziening en van de landbouw
bedrijfsorganisaties worden ingesteld. Dit
zal bijvoorbeeld gebeuren voor de priductiegroep „vee en vlees", voor de productiegroep „zuivel", enz.
Deze bedrijfsorganisaties. 1 zomede de
eventuele daaronder staande onderbedrijfsorganisaties voor verschillende producten afzonderlijk, omvatten zowel de
producenten in de landbouw en de visserij als handel en industrie. Onder de
bedrijfsorganisaties en onder-bedrijfsorganisaties zullen de onderscheidene vakgroepen voor handel en industrie komen
te ressorteren. Deze worden thans georganiseerd door de zogenaamde commissie-Woltersom, die de rehele handel en
Industrie in horizonta'e geledingen organiseert Indien zulks voor de economische regeling van een product wenselijk is, zullen twee of meer var. zulke
vakgroepen tot één vakorganisatie kunnen worden samengevoegd.
Deze bedrijfsoreanisatie voor de voedselvoorziening zal geleidelijk tot stand
komen. Thans worden bij de verschillende centrale crisis-organisaties commissies
ingesteld, bestaande uit deskundige vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die
tot taak hebben, voor een bepaald product de totstandkoming van een bedrijfsorganisatie eq. onderbedriifsorganisatie voor te bereiden. Zo is bij de Nederlandse Zuivelcentrale dezer dagen een
commissie ingesteld voor de voorbereiding van een erganisatie voor consumptiemelk, die de regeling van dit product
voor het gehele land op zich zal nemen.

In het Organisatiebesluit Voedselvoorziening is bepaald, dat de secretarisgeneraal van het, Departement van Landbouw en Visserij een algemeen reglement betreffende de samenstelling, in-

richting en bevoegdheid van organisaties
ingesteld op het gebied der voedselvoorziening. zal vaststellen. Dit algemeen
reglement zal dan gelden voor alle in te
stellen bedrijfsorganisaties, onderbedrijfs(dus
organisaties en vakorganisaties
niet voor de vakgroepen, georganiseerd
is in de
door de
Staatscourant van 16 Juli 1941 gepubli-

Front

van

Nering

Ambachtvergaderde

en

opdragen

*

De voorzitter is In het, bijzonder belast met de coördinatie van de werkzaamheden der organisatie. Voorts is hij
belast met de uitvoering van besluiten en
verordeningen. Een besluit of een verordening. die naar zijn mening ïn strijd
is met de belangen, die de organisatie
moet behartigen, of met het algemeen
belang, brengt hij niet tot uitvoering.
De commissie van bijstand moet, behoudens spoedeisende gevallen, over alle
verordeningen worden gehoord.
Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 bevat omtrent het op de organisatie uit te oefenen, ambtelijke toezicht reeds enige bepalingen, die in het
algemeen reglement nog nader zijn uit-

gewerkt.

Het bestuur maakt elk jaar een begroting op, gehoord de commissie van bijstand. De secretaris-generaal kan óe begroting wijzigen en daarin eventueel ook

een post opnemen voor algemene voed-

sel voorzieningsdoeleinden.
Financiële controle op de gesties der
organisatie door een of meer accoun-

tants, die onder goedkeuring van den
secretaris-generaal door het bestuur worden benoemd, is voorgeschreven.

Vijftig kilo vlees achter
ledikant...
Donderdag
Zwolle,
Dezer dagen trof een controleur van de
Landbouwcrisiswet 1933 in de Rembrandtlaan een wielrijder aan. Deze wielrijder
de slager J. M. R„ vervoerde achter ou
zijn rijwiel een mand, welke bij onderzoel. ongeveer 25 Jc.g. frauduleus gelacht
varkens- en kalfsvlees bleek te bevatten.
Dit was aanleiding voor de Zwolse politic
om in de slachtplaats van den slager H
A. P. aan de Rembrandtlaan, een zwagei
van J. M. R„ een nader onderzoek in te
stellen, echter met gering resultaat.
Meer resultaat leverde een onderzoek
in de slaapkamer van de woning van P.
op. Hier werd achter een ledikant, zonder
tnige bedekking, liggende op de Vloer
een partij van o.a. ruim
rangetroffen
vijftig kg kalfsvlees Beide personen werden in arrest gesteld.
De leverancier van het varkensvlees,
de stalhoudersknecht J. v. d. V., bleek een
varken gekocht te hebben van een landbouwer uit Assen, zekeren D.
Als vierde aan het klaverblad werd gearresteerd de handelaar in vlees, A. K.,
die zoals bleek, herhaalde malen van beide eerstgenoemde slagers
voor wie het
frauduleuze slachten min of meer een
beroep was geworden
vlees had betrok—

—

Utrecht,
vond in

—

Maandag.

—

Hedenmiddag
dr Dietse
openbare
Taveerne
een
vergadering
plaats van het Front van Nering en
Ambacht met het doel aan de vakgroep
Brandstof meer inhoud te geven.
De heer J. H. Seholte. algpmeen leider
van het front, voerde in zijn openingswoord aan, dat het vormen van een vakgroep brandstof noodzakelijk was gebleken. daar de oude organisaties op dit gebied niet aan de doelstellingen beantwoordden.
De heer P. van der Rijk. deskundige
op het gebied van de brandstoffenhandel,
1
fl
in zijn rede de volgende punten
"''

vast.

ken.
Het vlees werd in beslag genomen eri
tegen de daders werd proces-verbaal op-

gemaakt.

Kerkelijke beroepen enz.
Geref. Kerken. Aangenomen naar
Lobith, cand. J. C. Streefkerk, thans hulpprediker aldaar. Tweetal te Leeuwarden fe
predikantsplaats ds. G. Hagens te Asperen en ds. J. Vrolijk te Epe.

het

Cdlleze

van Ri.iksbemiddelaars

Kleermakerspatroons
in • Nederland, de Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland, de Nederlandse
Vereniging van Werkgevers in het Herenkledingbedrijf, de R.K. Bond van Kleermakerspatroons in Nederland, de Ned.Christelijke Bond in de Kledingindustrie
en aanverwante vakken, de Nederlandse
Bond in de Kledingindustrie en aanverwante vakken,
de Nederlandse R.K.
Naaistersen Klewmakersbond
„St
Gerardus Majella" en de Federatieve
Bond in de Kledingindustrie en aanverwante vakken een verzoek ingediend tot
verbindendverklaring, van de C.A.O voor
het maatkledingbedrijf en het maatannex-confectiebedrijf (herenkleding) 1941
Teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen bezwaren in te brengen tegen deze verbindendverklaring is
dit verzoek ter visie gelegd op de bureau's
van de Arbeidsinspectie te Maastricht

Rotterdam, Utrecht, Amsterdam.'
Haarlem. Arnhem, Deventer, Groningen
en Den Haag en op het secretariaat' vafi
het College van Rijksbemiddelaars. Bezwaren tegen de verbindendverklaring
moeten vóór of op 28 Juli«l94l
lijk worden ingebracht bij hetschrifteCollege
van Rijksbemiddelaars,
Bezuidenhout 87
Den Haag.
Breda,

Door trein overreden
gedood
Rotterdam,

Zuiderziekenhuis overgebracht.

AARDAPPELEN:
26-reserve drie
kilo aardappelen tot en met 20 Juli
BOTER en VET: Bonnen 24 en 25 van
de boter- en vetkaart tot en met 3 Augustus, 250 gram boter. (Voor boter op de
vetkaart 22$ cent reductie).
BROOD of GEBAK: Broodbon 26 100
Kram roggebrood of ander brood of één

rantsoen gebak t<y en
20 Juli
Bon 26 4 rantsoenen,'4oo gram brood of
4 rantsoenen gebak tot en met 20 Juli

BLOEM' Bon 10 van de bloemkaart: 50
gram brood of een half rantsoen gebak of
35 gram tarwemeel, tarwebloem, roggemeel,
roggebloem of zelfrijzend bakmeel tot en
met 10 Augustus.

GRUTTERS EN KOLONIALE WAREN: Bon 45 uitsluitend 250 gram gort
of gortmout of grutten tot en ' met
E
io Augustus..
:;f

44 250 gram havermout of Havervlokken of haverbloem of aardftppelmeelBon

vlokken of gort of gortmout of grutten

tot en met 10 Augustus.

Bon 54 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti tot en met 10 Augustus.

.inkoopcentrales
verleende reductie op brandstoffen moet
vervallen Het profiteren van de goedkope zomerprijzen door het publiek, zonder dat de brandstol onmiddellijk betrokken wordt is niet meer mogelijk. De vaststelling van verkoopprijzen door de mijndirecties zal niet meer geoorloofd zijn;
de prijzen zullen uniform doch naar gelang van de door iederen handelaar afzonderlijk te maken onkosten vastgesteld
worden. In verband met de distributieregeling merkte spreker op. dat in de
districtscommissies van het Rijkskolenbureau voortaan minstens één lid van
het Pront van Nering en Ambacht zitting behoort te hebben Vervolgens nam
de heer K' tip het woord Hij zette uiteen, dat bij de nieuwe kolendistributieregeling de bevoordeling van de „grote"
handelaren boven den „kleinen' man uitgesloten zal zijn.
z.g

DEI VERLOREN
DOOH LUIS

zoon

THENKER

35)

Een niet te beschrijven herrie volgt,
voortgebracht door dertig duizend Amerikaanse kelen De mensen op de galerij

zijn stapelgek Het fluiten, trompetteren,
brullen, klappen, joelen, groeit aan tot
een orkaan. Geen mens staat meer op
zijn eigen plaats Politie, zaalwachters,

controleurs, de pers, dames in «vóndJapónnen heren in smoking. all< n en
alles druigt naar de ring. slaat om zich
heen, gooit hoeden in de luc.:t
1 onio
wordt door de boksers van de voorwedstrijden. half verdoofd, op de schouders
getild. ledereen wil weten hoe hij heet.
Jimmy gesticuleert als een krankzinnige
Toen Tonio in de ring stond en Kane
emstig wilde waarschuwen, dacht Li'.ian
een ogenblik aan Tonio. niet vi rmoedende, dat hij het was, maai toen nij in ?ijn
Tiroler woede den mesties neerookste,
had zij hem herkend aan zijn geschreeuw,
zijn lachen, zijn blinkende ta iden Hij
was het! Het was Tonio. lon o Feuerfinger, haar
gids, haar skil 'raar
O.
hemel, ueve hemel! Haar kleine geluid
ging ondei in de oorverdovende herrie,
maar Dad en Perc.v en Ellen hoorden het
Percy was al over alle banken naar voren
gerend.

Wat

een verrassing. Hoe was het mogelijk Lilian was gek van viei gde. Ze
wenkte en gesticueerde hulpeloos naar de
richting, waarin Tonio zich bevond. Ze
huilde bijna van opwinding Alles loste
zich op in een n ei te beschrijven lawaai.
Prrcy was tot de r.nj doorgedrongen
en k»am hijgend op Tonio af, maar ln

de algehele verwarring herkende Tonio
noch Percy, noch iemand anders. Hij be-

Beroepen te Olst cand. J. Bos, thans
hulpprediker aldaar.
Cand. C. van Ommeren tte Baarn legde
met goed gevolg voor de classis Amersfoort der Geref. Kerken het praeparatoir
examen af.
Christ. Ger. Kerk. Beroepen te Culemborg ds. E. du Marchie van Voorthuyzen te Urk.

Her s t. Eva n g. Lut h. Kerk. Beroepen te Amsterdam ds. W. J. F. Meiners

Federatie van Nederlandse-Vervenersbonden te Emmen f 0.17 per. dagwerk.

puddingpoeder
of
puddingsauspoeder
welke 100 gram zetmeel bevat.

Bon 102 250 gram rijst, rljstëmeel rijstebloem of rijstgries of grutten'meel tot en
10 Augustus.

JAM e.d. bon 103. 500 gr Jam, stroop,
tot en met 10 Aueustus.

honing e.d

KAAS: Bonnen 69 en 79 elk 100 gram
kaas tot en met 27 Juu.
Bonnen 26 en 27 elk 100 gram kaas tot
en met 10 Augustus.
KOFFIESURROGAAT en THEE: Bon
46 40 gram thee of 250 gram kofflesurrogaat tot en met 20 Juli.

—

BRANDSTOFte»!

Bön' 0? 'fef Van de
bonkaarten M. en N. éep'eenheid vaste
brandstoffen, tot en met Jl Juli
De met de woorden génerator-anthraclet zrsd" pf-r'odp pemerfcte" bnniifn tot
en met 3j Juli 1 hl (maX' 75 kg) anthracietnootjes V of,SO k'fj. turfcofces.
De met de woorden genera*or-turt
zesde periode gemerkte bonnen 50 stuks
baegerturf tot en met 31 Juli.
Voor het tijdperk van 24 Juni tot. en
met 31 December IÖ4I zlln de bonnen
no 01. 02 en 03 van de bo'nkaat' „haar
den en kachels" J, 'de bonnen no, 01 02.
03 en 04 van de bonkaart „haardenkachels" k alsmede de bonnen no. 01,
02. 03, 04, 05 06, 07, 08, 09 10 en 11 van
dé bonkaart centrale verwarmine" 1 elk
geldig verklaard voor het kopen van één
eenheid vaste brandstoffen.
Voorts geven gedurende bovengenoemd
tijdvak de bonnen nó 05;
o/ var
bonkaart „haarden en kachels" j en de
bonnen no 05, 06. 07 en 08 van de bonkaart „haarden en kachels" k elk recht
op het kopen van hetzij 195 kg. persturf
(300 stuks) hetzil 200 kg. baggerturf (450
stuks), hetzij 275 kg. alt de Peel afkomstige turf. hetzij 200 kg overige soor'
ten turf.
;
PETROLEUM:» „Periode. 11"
tweeliter petroleum tot en met 10 Auguètus
(alleen voor degenen die daartoe ver—

onverbloemde wijze voor, hij voelde zich
ter zijde geschoven, overbodig.

een

nieuwe

wedstrijd aangaan!"

En Tonio! Tonio zwelgde in geluk
Het weerzien met Lilian, Ellen Kid en
Pcrcv deed hem meer dan ds stormachtige bijval na de knock out, die hij
Kane had gegeven. Nadat men wederzijds van de eerste verrassing was bekomen, vlogen de vragen, de antwoorden
heen en weer. De verslaggevers drongen
zich tussen hen in Lilian lachte en
straalde. Nadat ze de interviews van de
„Evening News", de „Times", de „Chicago Tribune" en de „Morning Post" te
koven waren gekomen, reed men gezamenlijk naar de Columbia Club, waarvan Mister Hardinger het meest prominente lid was.

Daar hoorde Tonio dat de Hardingers
zes weken geleden in New-York waren
teruggekeerd en dat de Kids naar NewYork waren gekomen om zich een paar
weken te amuseren
Tonio vertelde op zijp beurt van zijn
lichtzinnig besluit, dat hem plotseling
zijn vaderland en zijn tehuis had doen
verlaten.
Hij vertelde alles, verheimelijkte niets.
Heel lang bleven ze die avond nog bij
elkaar, dronken champagne en waren in
tip allerbeste stemming. Jimmy de redder,
de goeie kerel, mocht geen ogenblik bij
lonio vandaan. De oude Hardinger
klopte dan den één. dan den ander op
ae schouder. Well. zorgen boefden ze
niet meer te hebben.

—

club ter beschikking.

Percy voelde zich dag aan dag meer
aan de kant gezet. Hij was echt blij geweest Tonio terug te zien. maar die
vreugde werd spoedig vergald. Hij had
het zich tot een gewoonte gemaakt alles
van Lilian's gezicht te lezen, haar met
attenties te overstelpen en was er aan
gewend zijn vriendelijkheden met een af-:
gemeten vriendelijkheid beloond te zien.
Maar nu trok Lilian haar Tonio. op zo een

gunning hebben).

neer ik het ben.,...."
„Je stelt Je aan", antwoordt Percy „als
je zo van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat om dien boerenjongen heen draait?"
*

„Hij heeft mijn léven geredI"
„Toegegeven, Lilian, maar is het alleen

maar dankbaarheid, wanneer Je.„..."
Ze liet hem de zin niet beëindigen, eaf
hem een vriendschappelijke tik en hem
zijn heftigheid nie* kwalijk nemend,
draaide ze hem' lachend de rug toe. Hij
keek haar' na en voelde zich
de eerste
keer in zijn leven doodongelukkig.
En Tonio?
Tonio had het hoofd verloren. NewYork was een mirakuleuze stad! Leve
Amerika! Het gevaar,- dat hij nu voor
goed zijn vaderland. Barbl, de Feuerfinger
hofstede, zijn ouders, de bergen en de
akkers zou vergeten was nog nooit zo
groot geweest.

Hardinger had er voor gezorgd, dat
onze beide vrienden goede betrekkingen
bij hem op kantoor kregen.' De voorspelling van Jimmy, dat ze samen nog eens
bij de Hardingers zouden eten was uitgekomen en Jimmy keek den butler vol
minachting aan en vergat hém terug te
groeten toen dat heerschap «en nederige
buiging voor hem maakte. Hij was lucht
voor hem.
Er was groot feest bij de Hardingers.
Men danste op de muziek van de radio
en babbelde. Bij de schoorsteen zat een
aantal heren. Percy vulde de "glazen bij
•en Ellen klonk met iemand aan een an,
.
dere tafel.
Percy had tot nu toe gegronde redenen

Uit de bovenstaande groentelijst blijkt
wel, dat we vooreerst \olop keuze hebben
uit vei-schillende groenten. De weersom-

standigheden (koude, weinig regen) zijn
oorzaak geweest, dat de groei werd geremd en de groenten veel later op de
markt verschenen dan gewoonlijk. De kool
daarentegen is weer veel vroeger dan
anders.
Voor zover de geldelijke omstandigheden
het toelaten, is het uit voedingsoogpunt
gewenst volOp van groenten gebruik te
maken. Men moet zoveel mogelijk in deze
tijden die voedingsmiddelen kiezen, welke
een voldoende hoeveelheid „beschermende
stoffen" leveien
Van belang zijn o.a. de zouten, die
ieder hun .bijzondere rol ln het lichaam
te vervullen hebben en in ruime hoeveelheden in groente worden aangetroffen.
Ook de vitaminen komen er in ruime
mate in voor
Maakt men
zoals op hèt ogenblik in
honderden gezinnen gebeurt
gebruik
van de Centrale Keuken, dan verdient
het aanbeveling, als men het maar even
kan betalen, bij dit eten wat rauwe
groente, bijv. als slaatje, te geven.
—

—

Friet studentenkamp voor
jongeren

Radioprogramma
VRIJDAG 18 JULI 1941.
I. 415,5 m.
'.6*5 grarfunofoonmuzlelt; 8.50 ochtendgymnastiek; '7.00 grammofoonmuzlek; 7.45
W

V WU4

ochtendgymnastfek; 8.00

I|/I

BNO:

nleuwsbe-

tlng); 8.26 gewijde muziek (gr.pl.); 8.45
grammofoonmuzlek; 9.16 voor de hulsvrouw; 9.20, grammofoonmuzlek; 1100 Ama-

blle-sextet: 11.20 declamatie; 11.40 Amabilesextet; 12.00 omroeporkest; 12.40 almanak:

1245 BNO: nieuws- en economische berichten; Ï.oo orgelconcert: 1.30 Musette-orkest
„Les gars de Paris" en grammofoonmuzlek;
2.00 Arnhemse orkestvereniging en soliste,
en grammofoonmuzlek; 4.00 cursus „Een

—

Het Provinciaal Bureau van Winterhulp Noord-Holland schrijft ons:
Van een inwoner van Spaarndam ontving de directie 'van het Provinciaal Bureau de volgende brief:
„In het bezit zijnde van een partijtje
lood (pl.m. zeventig kg.) en koper (pl.m.
twee kg.) wenst ondergetekende" de opbrengst daarvan na inlevering af te
staan aan de plaatselijke afdeling van
Winterhulp. Zou dit voorbeeld kunnen
worden gevolgd, opdat meederen, in het
bezit van kleine partijtjes (of grote), genegen zijn de opbrengst daarvan af te
staan aan „Winterhulp"?

domlné over de kerk"

(voorbereid door het
Protestants Kerkcomlté); 4.20
grammofoonmuzlek;
5.15 BNO; nieuws-,
economische en beursberichten; 5.30 voor
de Jeugd; 5.46 Nieuw Hongaars Strijkkwartet; 6.30 sportwetenswaardlgheden: 8.40 orgelconcert; 7.00 BNO. vragen van de dag:
8.30 Amusementsorkest, omroeporkest en
solist; 9.30 berichten (Engels); 9.45 BNO:
nieuwsberichten; 10 00—10.15 BNO: uitzending ln de Engelse taal

Vrijzinnig

•

#HILVERSUM II 301.5

m
grammofoonmuzlek; 6.50 ochtendgymnastiek; 7.00 grammofoonmuzlek; 7.45
planovoordracht (gr.pl. t;
1100 voor de
kleuters; 11.20 zang met pianobegeleiding
en grammofoonmuzlek; 12.00 berichten-12.16 ensemble Bandl Balogh; 12.45 BNO:

6.45

nieuws- en economische berichten; 1.00 feevarteerd middagprogramma; 300 voor de
vrouw; 345 grammofoonmuzlek; 430 voor
de jeugd; 6.00 grammotoonmuziek; 6.15
BNO: nieuws-, economische en beursberichten; 6.30 orgelconcert en zang; 600 causerie „Het heldendom als godsdienst' ivoorbereid door de Christelijke Radio Snchtlng): 6 15 Klaas van Beeck en zijn orkest;
6.45 toeristische raadgevingen: 700 BNO:
,economlsche vragen van de dag; 7 15 Franslallaans
muziekprogramma,
8.00 BNO:
nieuwsberichten; 8.16 Utrechts» Stedelijk
orkest (9.00 —9.20 boekbespreking); 9.45
BNO: nieuwsberichten; 10:00 avondwljdlng
(voorbereid door het Vrijzinnig Protestants

Aan de gevolgen overleden
Ede,
Woensdag.
Het veertienjarige meisje L. van T. uit
Leiden, die gisteren tussen Otterl oen Ede
door een auto werd aangereden, is vanmorgen aan haar wonden overleden.
Over de juiste toedracht van de aanrijding is nog ï.iets bekend. De bestuurder
van de auto, die op de terugweg van Otterlo door de politie is aangehouden,
heeft, volgens zijn verklaring, niets van
de aanrijding bemerkt.
—

Beantwoorden de jeugdherbergen

a n haar doel?

"

Kerkcomlté);

zlek

„Beste jongen," zei ze op eendeer'tegen
hem, „Je moet me niet hinderen met Je
verwijten Ik doe, waar lk-zln'to heb en
niemand moet mij prtoberen de wet voor
te schrijven. Jij niet' en Dad niet, maar
Dad doet zo iets ook niét,, die is blij, wan-

moeilijk te krijgen.

Navolgenswaardig
voorbeeld

richten; .8.16 Schriftlezing en meditatie
(voorbereid aoor de. Chrlst. Radlo-Stlch-

%

>

We hebben nu volop groente, zoals komkommer, tomaat, sla, worteltjes, bloemkool, andijvie, doperwten, postelein, tuinbonen, spinazie, peulen, capucijners, spitskool, rode kool. selderij, peterselie, kervel, radijs en tuinkers, rabarber is er ook
nog, maar in verschillende plaatsen

Als de vis in de oven bereid wordt,
hoeft ze niet gekeerd te worden en kan
ze met wat paneermeel bestrooid worden.
Gekookte brasem, biel, bliek en voorn
met mosterdsaus.
1 kg. brasem of voorn, 10 gr. zout,
i liter water, i liter taptemelk, 50 gr.
bloem, (wat boter). 1 eetlepel mosterd,
(ui, peterselie, thijm, laurier, wortel).
De vis schoonmaken, wassen én aan de
rugzijde zeer diep inkerven op afstanden van plm. i cm.
Het water aah de kook brengen met

— —•

:;

toe-

met

Bakkeveen,
Woensdag.
Zoals reeds enige jaren geleden het geval is, zal ook deze zomer te Callantsoog
een Fries studentenkamp voor Jongeren
worden gehouden en wel van 9—lB Augustus. Met het oog op de grote deelneming
is dit kamp in twee afdelingen gesplitst.
Onderwerp van bespreking zijn: Friese
culturele vragen. Van de inleiders noemen
wij: de dichters Schurer Piebenga en
Tamminga, de schrijver Abe Brouwer en
Ingenieur Vondeling. Gesproken wordt
onder meer over de Noordoost-polder, de
Friese beweging, Friezen en Saksers en de
Friese literatuur. Aan het kamp is een
tentoonstelling van Friese volkskunst verbonden.

met lijn gehakte peterselie.

tus.

HONDEN- EN KATTENBROOD. .Bon
23 geldig .lot erv.metr'2l JulVNa-dia'datutn
zijn deze bonnen
■

*

en vmnen verwijderen. De vis inkerven
of in stukken snijden, wassen, zouten en
in een vuurvaste schotel, braadslede of
stoofpan leggen. Wat boter en water
toevoegen en het geheel met citroensap
of azijn besprenkelen.
De vis onder nu en dan bedruipen,
gaar stoven, ötooltijd ongeveer 20 minuten. Na 10 minuten de vis keren.
Voor het opdoen het vis met wat aardappelmeel binden en de schotel afmaken

'

Het leek beiden alsof ze droomden.
Of was al het andere, wat ze tot nu. toe
beleeid hadden een droom geweest? Ze
grijnsden tegen elkaar, verward en verlegen. knepen elkaar in de armen om
elkaar te overtuigen, dat ze wakker
waren en niet droomden maar dé mensen waren echt, de whisky was echt, ze
twijfelden niet langer
dit alles beleefden ze werkelijk.
Deze luxe, dit glanzende marmer, het
vuur in de haard, deze elegante, goed verzorgde mensen, het zachte in- en uitgaan
van de kellners in hun grijze uniformen,
de kostbare dranken
het was eigenlijk
te veel voor onze broeders uit het Centraal Park.
Vandaag hadden ze een Publicit.v-waarde. Hun namen stonden in alle grote
kramen Verscheidene bladen hadden Tonio al aardige bedragen voor het verhaal
van zijn avonturen aangeboden. Zijn portret stond in de „Times" afgebeeid
Lilian en Ellen kenden Tonio niet alleen van New-York, maar ook van de overkant. waar de bergen zijn en sneeuw en
1 j 1 Mi-in wendde geen oog van hem af,
ze verwende hem met allerlei lekkere
l;apj>. s en haalde herinneringen or>. deed
verliefd en telkens moest hij met haar
k'.inkrn In de verwarring van de vele gebeurtenissen wist Tonio alleen dit ene
it«'l gciu. Lilian was mooi. mooier dan
ecu tevoren.
Mister Hardinger stelde de helden uit
het Centraal Park enige kaarten in zijn

afgespeeld
Het publiek en de pers waren er belde
trots op de grote sensatie persoonlijk te
hebben meegemaakt. Men schold, critisrerde, prees, gaf goede raad, overdreef,
bedacht legenden. De namen Hardinger,
Neusing, Kane, Tonio Feuerfinger stono n ln alle kranten „Mountain Guide
kiocks Kane out!" „German fighter wil

vis toe te passen.
1 Kg. zeelt (of andere vis), wat boter,
peper, zout, citroensap of azijn, (peterse».e> en wat aardappelmeel.
De vis scnoonmaKen, schubben, de ingewanden eruit halen en de (kop)
staart

VLEES en VLEESWAREN: Vleesbon 25
per twee bonnen) 100 gram vlees, paarden en schapenvlees Inbegrepen, en worstbon 25 (per twee bonnen) een rantsoen
worst- en vleeswaren tot en met 17 Juli.
ZEEP: Bon 38 150 gr toiletzeep (nieuwe
samenstelling) óf 120 gr huishoudzeep:
óf 150 gr zachte zeep óf 200 gr zachte
zeep
(oude samenstelling-) óf '150 gr.
zachte zeep (nieuwe samenstelling) óf
300 gr zachte zeeppastè óf 250 gr zeeppoeder óf 600 gr. waspeedér tot en met
3 Augustus. De bon geldt ook voor gezinswas per 20 kg. droog wasgoed.
Bon K van de Texttelkaart voor mannelijke personen boven 15 jaar, 50 gr.
scheerzeep of een tube scheercrême of
één pot scheerzeep tot en met 31 Augus-

Bonnen, die gijn geldig verklaard
voor een op Maandag aanvangende
distrlbutieperiojle,'. mogen reeds op
de daaraan voorafgaande Zaterdag
en Zondag worden gebruikt.

paar seconden

Gestoofde zeelt. Deze bereiding is op

allenei soorten van

mout, uit aardappelmeel .bereide vlokken

PAP EN HAVERMOUT Bon A rijst
van de papkaart BI 250 gram rijst, rijstebloem. rijstemeél. rijstgries of gruttemeel
tot en met 10 Augustus.
Bon A havermout, 250 gram havermout,
haverbloem. havervlokken, gort. gort-

er met hem
zich in een

en.

of grutten tot en met .10 Augustus

Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Oldebroek (2e predikantsplaats) ds. H. W.
Steur te Oud- Alblas, te Aalst (C-elri.) ds.
A. Vroegindeweij, 'te Loon op Zand.

greep in het geheel niet wat
gebeurd was, want alles had

,*

geldig zijn

SUIKER: Bon 101 van Maandag 7 Juli
tot en met 3 Augustus één kilo suiker.

West-Terschelling.

len 2owel. de zoetwatervis, als de zeeVis in'staat zijn om net vlees volkomen
te vervangen.
Veien kennen alleen de gebakken vis,
die' wel prettig van smaak is, maar die
te veel vet vraagt.
'iiet bvOit'n »au rauwe vis is minder bekend.; net is eenter een betere Bereiding,
want er,gaat niets van de voedingswaarde
van de smaak verloren. Bovendien
kost net weinig brandstof-

tap-

aan-

Maak vooral gebruik van
de jonge groenten

'.

Vis voldoet seer zeker aan die belde
eisen. Wanneer de prijs het toelaat, zul-

.

Doopsgea. Broederschap. Beroepen te Winterswijk ds. G. M. Kosters

'

staat.

Den Haag,
Woensdag.
In de Zuid Buitensingel werd hedenavond druk gevist en de zesjarige A. S.
S. uit de Paulus Potterstraat keek belangstellend toe. Hij boog,
daarbij
echter te Ver voorover en viel in het water. Een zeventienjarige jongen uit de
Ververstraat, zekere L. A. S., deed direct
enige kledingstukken uit en sprong in de
Singel. Inderdaad bracht hij het knaapje
boven.
van
Toepassing
kunstmatige
ademhaling en toediening van zuurstof
mochten evenwel niet meer baten. Het
lijkje is gebracht naar het ziekenhuis
•
aan de Züidwal.

te Den Helder.

*

~

Assen,
Woensdag.
Voor den economischen rechter te
Assen stonden vandaag {erecht' J. G., K.
G. en F. H.. allen uit Nieuw;Weerdlnge,
wegens het slachten van talrijke varkens
zonder vergunning.
Tientallen varkens hadden zij geslacht
en het vlees zonder bon verkocht.
Zij werden veroordeeld tot negen
maanden gevangenistrsaf ieder.

,

'

gaar koken.
Voor de saus het viswater met de
temelk vermengen en met de
gemengde bloem binden (wat boter
voegen), Daarna op smaak afmaken
ongeveer 1 lepel mosterd.

...

Wil men het thans ontbrekende Vlees
op doelmatige wijze vervangen, dan zal
men -met 'die beide factoren rekening
moeten houden.
Voor. de practijk komt dat hierop neer,
dat wen icr ytrvangaig van viees, levensmiddelen .zal kiezen, die in eiwitwaarde ongeveer ermee gelijk staan, terwijl deze zich bovendien zonder bezwaar
samen laten gebruiken met de bestanddelen, «vaaruit de maaltijd verder be-

Flinke straffen voor
frauduleus slachten

MELK: Bon 26 van 14 Juli tot en met
20 Juli lj liter.

te

fr'aardè.

"

Bon 55 tot en met 10 Augustus IÖO gram
maïzena of griesmeel of sago of aardappelmeel of rijststijfsel of kooksttjfsel of
glanssiijfsel, dan wel een hoeveelheid

:

tot nog toe aan

dingsraad schrijft:
• Het vlees:heeft tweeërlei betekenis voor
onze voeding: het kan voorzien in een
gedeelte van onze dagelijkse eiwit behoefte en het .bezit een zekere genots-

•

Bon

vis

'•Het/ • VoorKcntlngsbureaü van de Voe-

dagwerk (45 m' gced gestuwde, luchtdroge turf) uit te betalen en aan ue

nu

wat azijn, het zout en de kruiden en de
daarin gedurende 4 a 8 minuten

Stoof rauwe vis

—

Woensdag.
Hedenmiddag ongeveer viif uur wilde
de 56-jarige weduwe W. H. Baljon—Van
Weenen de treinbajjn van de R.T.M.
oversteken, juist o|T het ogenblik, toen
een trein naderde.
Zij werd door de trein gegrepen en op
slag gedood.
Het stoffelijk overschot is naar het

EIEREN. Bon 26 een el pe» bon tot en

worden de producefiten van
fabrieksturf verplicht de.dObr'hen in
1941 geproduceerde en te produceren
fabrieksturf, ter beschikking te stellen
van en in te leveren bij het verkoopkantoor FabHe'ksfurf N.V. te Assen.
Uit het Larrdbouwcrisisfonds zal ter beschikking. van het vprkoppkantoor worden gesteld een bedrag van ien hoogste
ƒ283.000 om aan producenten ƒ 76.33 per

.

—

met 20 Juli.

fabrieksturf".

Hierbij

Zesjarige knaap verdronken

en

Bonnen, die

Vis kan vlees volkomen vervangen

■

—

Bij

is door de Bond van

1911*

.

Den Ha'ig,

leiding der organisaties berust bij
een bestuur en een voorzitter. Het bestuur doet zich bijstaan door een commissie van bijstand.
De voorzitter wordt al dan niet uit de
leden van het bestuur benoemd door den
secretaris-generaal op ten niet-bir.dende
voordracht van het bestuur. Hij maakt
van het bestuur deel uit
Het bestuur stelt de verordeningen
vast, maar kan de regeling van een of
meer onderdelen of van bepaalde, aan
te wijzen onderwerpen aan den voorzitter
Dp

maatkledingbedrijf

.

verschenen

bepalingen

Van de C.A.O. voor het

4

Voor de vrouwen

Den Haag, —. Woensdag
In de' Nederlandse' Staatscourant is oppenomen ren beschikking vart den secretaris-generaal van Landbouw en V'sienj,
genamd „Steun- en inlcveringsbesluit

.

Het algemeen
reglement is

reerd. Enkele belangrijke
daarvan volgen hieronder

Fabrieksturf

Steunregeling

10.05—10.16

grammofoonmu-

om zich bij de Hardingers thuis te voelen. In'de kringen van de City beschouwde men'hem en Lilian als verloofden, men
wachttè nog op de officiële bekendmaking. Maar. nu voelde hij zich niet meer
zo thuis. Met de dag werd ttfj. triester en
verloor zijn Jongensachtige onbevangenheid
Lilian hield- zich de hele avond met
Ton'o bezig. Terwijl Jimmy. als maats- '■-ap->eli.ik geslaagd man. een dikke sigaar rokend Mister Hardinger en diens
vrienden verhalen, uit zijn „praktijk" vertelde, van de whisky genoot, waren Lilian
en Tonio door verschillende kamers naar
een vertrek gegaan om naar het schilden]
te kijken, dat Dad van de Wcisshorn had
lat-n maken. Arm in arm. moe van net
dansen stonden ze voor het beeld, keKen
naar de bergkam, die hun bijna noodlottig was geworden.
„Kun Je je het nog herinneren. Tonio?"
„Dat was een vreselijke nacht, maar
afgezien van de dood van Jörg, mij was
hij nog honderd maal aangenamer dan
de nachten, die ik nier onder de vrije
hemel heb moeten doorbrengen..."
„Arme boy", zei Lilian zachtjes en
streelde hem over zijn handen „Maaroat
is nu toch voorbij, voc "loed. Bovendien
was je zoo ongeschikt als een greenhorn
maar zijn kan." Ze lachte hem vriende-

,

Bedrijfsorganisatie voor
de voedselvoorziening

Verzoek tot verbindendverklaring

—

lijk toe
„Hoe
•

zei

hij

kijkend.
„Denk

zou het aan

de overkant zijn",
het schilderij

nog steeds naar

Je werkelijk nog aan die bergen,
Tonio?"
HIJ gaf geen antwoord.
„Bevalt Amerika Je nu niet veel beter?
Ik wed met Je, dat Je niet meer terug
gaat! Ons land is veel te rijk, veel te
groot, dat laat niemand meer teruggaan."
„Geloof Je dat werkelijk?"
naar hem op met haar knel.
glanzend gezicht.
„Je kunt gelijk

hebben", zei hij na-

Den Haag,
Donderdag.
Hedenavond om kwart over acht 'zal
over de zender Hilversum I een vraaggesprek met den gemachtigde voor het
Jeugdherbergwezen, den heer G. A. van
Dieren, worden uitgezonden. De vraag
„Beantwoorden de jeugdherbergen aan
haar doel?" wordt door den heei Van
Dieren ontkennend beantwoord.
—

denkend Europa is klein en arm en toch
heb ik soms een geweldig heimwee. Zeg
eens eerlijk
zou je nie f voor goed naar
Europa willen?
..O, neen, ik zou in Europa niet willen
leven Een lange reis, een winter
een
graag
zomer
maar blijven? Nêen.
ik zou het gevoel hebben in een kooi ópgesloten te zijn. Jullie land is te klein,
veel t? klein...
Zachtjes pratend liepen ze verder en
kwamen in de bibliotheek. Muziek en
milde warmte omgaven Tonio als zoete
droombeelden. Het licht viel in lichte,
trillende figuren op de hei-gekleurde
avondjapon van Lilian Zé ging in een
fauteuil zitten, strekte haar slanke
lichaam Ze waren alleen
Lilian legde
haar tere handen in die van Tonio.
Zachtjes zweefden de tonen van een
tango naar hen toe. Tonio rook de bedwelmende geur, die er uit Lllian's lokken steeg Hoe teer was haar huid Hoe
mooi van voren haar voorhoofd, haar kin,
haar mond.
Hij schrok bijna toen ze. zonder enige
overgang, het gesprek van zoeven weer
voortzette en zachtjes vroeg:
„Dus Ie wilt weer terug naar Europa?"
„Ik, neen, op het ogenblik denk ik er
niet aan. Lilian, maar ik dacht
weet
je, ik dacht, ik kan niet voor goed hier
blijven..."
Met een onbeschrijfelijk tere beweging
vleide Lilian zich tegen hem aan Uit
haar ogen straalde een helder licht.
„Ook met mij niet?"
Tonio wist niet of hij goed gehoord had
en Lilian naar zich toe trekkend, vroeg
—

—

—

—

—

'

—

hij:

..Wat zei Je?"
„Of

Je

ook met mij hier niet voor goed

zou kunnen blijven?"

(Wordt

vervolgd)
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Bananen in Amsterdam-Oost CINEAC

Er

zullen dit jaar
toch nog bananen gegeten kunnen worden! Dit is
geenszins een voorwaaruit
spelling,
men mag afleiden,
dat de oorlog zo
gauw ten einde zal
zijn. Het is helemaal geen voorspel-'
ling: want zelf heb
ben we gezien, dat
de bananenboom in
bloei -staat, zelfs
reeas flinke vruchten heeft. Het was
heus niet noodzakelijk om daarvoor
een verre reis te
maken Aan de Middenweg in Amsterdam-Oost ligt. verscholen achter hoog
opgaand geboomte,
de gemeentelijke
kwekerij. Dat is
daar zoveel als het
centrale magazijn
van alle planten,
heesters en bomen
voor de stadsparken. In één van de
kassen van die kwekerij groeien de bananenbomen. Het
zijn geen bomen zoals wij ze hier gewend zijn. De ongeveer drie meter
hoge stam is van
onder tot boven
dicht bezet met
kolossale bladeren,
waarvan er sommige wel bijna een
meter groot zijn.

DE ROEPSTEM
DER WILDERNIS

EEN LIED
VAN DE AARDE

(deel 3)

<

verhaal
het ontstaan der wereld.

gespeeld

Madelra, Napela en
Ctpri in kleuren gefilmd.

VAN HIT OOSTELIJK FRONT
Opnamen vsn de bolsjewistische terreur te LemLemberg in Duitsche handen
berg
De opmarsch in Litauen De verovering van Riga De groote overwinning
bij Blalystok
Duitsche troepen voor Minsk.
-

-

-

-

-

LIT EIGEN LAND o.a.

ouverture, N. Gerharz; 7. Orphée aux
Enfers, ouverture, J. Offenbach arr. M.
Sannethini; 8. Bouquet d'Airs Choisis, potpourri, N. Genotte.
Op Vrijdag 18 Juli 1941 des avonds van
7.30 tot 9.?0 uur geeft in het Oosterpark
de Muziekvereniging „Tuinwijck", dirigent Chr. J. Hagemeijer, een concert met
het volgende programma:
I.' Le Fringant, mars, P. Rousseau; 2.

Les Cloches de Corneville, fantasie, R.
Planquette; 3. Les Saltimbanques, ouverture, Louis Ganne; 4. Joujours ons Jamais,
wals, O. Coquelet; 5. Camerades, mars,
D. D. Belleflamme; 6. Death or Glory.
mars, R. B. Hall; 7. Sur la Glacé, Suite
Descreptive, Gustav Cornez; 8. Caprice
sur un Thême Allemand. arr. J. M. Bekker; 9. Ballet Egyptien, E. Grognet; 10.
Colonel Bogey, rpars, Kenneth J. Alford.

Vierde W.I.K.-avondwandeltocht
uitgesteld
Overeenkomstig de gisteren gepubliceerde verordening van den Commissarisgeneraal voor het Veiligheidswezen S.S.Gruppenführer Rauter, waarbij het houden van wandeltochten tot 1 September
1941 is verboden, wordt ook de vierde

W.1.K.-avondwandeltocht, welke hedenavond te Amsterdam zou plaatsvinden,
tot nader uitgesteld.

Vier baaltjes meel
Onbevoegden hebben zich met een valse
sleutel toegang verschaft tot een pakhuis
in de Korte Leidsedwarsstraat en daaruit
:en nadele van een aan de Haarlemmerdijk wonende bakker vier baaltjes meel
gestolen. De buit vertegenwoordigt een
en de gedupeerde
waarde van ƒ 233
bakker mist nu ook de toewijzing om aan
ander meel te kunnen komen
—

Spoorloos verdwenen geld
Een bewoner van de Middenweg heeft,
bij de politie aangifte gedaan, dat uit zijn
jas, die hij op de zolder van een woning
in de Govert Flinckstraat had achtergelaten, een portemonnaie met ƒ 70.— is gestolen.
Een bewoonster van de Jacob van Lennepkade, die even in de buurt een boodschap had gedaan, ontdekte bij haar
thuiskomst, dat een onbekend gebleven
indringer in haar woning op bezoek was
geweest. Uit het geldbakje van de opengebroken elektriciteitsmeter wordt een bedrag van veertien gulden vermist.

Gevonden voorwerpen
Aan het hoofdbureeau van politie. O.Z.
185. kamer 17. zi.in op
werkdagen van 10.00—16.00 inlichtingen te
bekomeen omtrent voorwerpen, als Bevonden aangegeven in de week van 6 Juli
tot 13 Juli .1.1.. 0.a.:
Bankbiltet ad f 10: enige zilverbons:
loonzakle met inhoud: portemonnaie. inh.
o.a. ruim 110Ö: zilveren armband: broche:
verm. zilveren collier met hanger: damesSDorthorloge: enige armbandhorloges: vermoedelijk gouden oorbel met steent ies:
Achterburgwal

gouden zegelring; zilveren vingerhoed:
enige actetassen: reservewiel met band:
autoped: speelgoedbeer: badgoed: boeken:
brillen; ceintuur: dreg: das: twee obli-

gatiebrieven: diverse foto's: zaag: duimstok: hondenketting: iassen en mantels:
paar kousen: kunstgebit: kj-uisie (soort):
Vliegende Hollander: gehaakt, kleedie:
paar kinderkiompies: twee stukken ketting: kruiwagen: kano: driewieliae bakkoffen ie
fiets: diverse kledingstukken:
met inhoud: zilveren lepel: ladder: lorgnet: medaille: passer: pakie glaswerk:
pak.le band: rol isolatiekous: twee koffer-

riemen: rozenkrans: sigarettenkoker: deel
van stethoscoop: schoenwerk: sleutels:
tekening: tassen:
nette met tennisballen:
veldfles: visnet: vulpen: vulpotlood: div.
mud
ri.lwieltoebehoren: handkarwiel:pakhalfgonleanthraciet: zak veevoeder:
zakken.
Tevens ziin aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een duif en omtrent aangelopen henden.
Aan het hoofdkantoor der gemeentetiam ziirj te bevragen: voorwerpen, gevonden in gemeentetrams, -bussen en
-veren.
Aan het kantoor der Taxi-Centrale, tel.
36850. ziin oo werkdagen van 10.00-r-12.00
en van 14.00—18.00 inlichtingen te bekomen omtrent voorwerpen, gevonden in
stationerende auto's.

Plechtige herdenking

van Rern-

De oproep van Luit. Gen. b. d. H. A. Seyffardt
branrtt's geboortedag De groote betooging van den Reichsarbeitsdienst in Den Haag
-

naast tekst.)

Rijwielen

familie uit de Stuyvesantstraat
vond Zondagavond het ruitje in de huisdeur verbrijzeld en bij een nadr-r onderzoek in de woning deed men de ontstellende ontdekking, dat alle distributiebescheiden van het gehele gezin spoorloos
waren verdwenen. Aangifte bij de politie
volgde en zulks leidde thans tot aanhouding van drie mannen, die verdacht worden bij deze insluiping en diefstal betrokken te zijn.
Een

Alle merken:

SIMPLEX
MAGNEET en
GERMAAN
NiÜF uit voorr. leverh.

STOKs
FIJWIEL.AID.

Vraag naar textiel

WAGENAARS! RAAT
55—63
HOOrmVIG .*lBB. MOSPLEIN 12
ROEI.. lIARÏPLEIN n. postk.
HAARLEM: KAMPERVEST
1

Ten nadele van een nianufacturier uit
de Sperwerlaan zijn twee coupons herenstof ter waarde van ƒ 70.— ontvreemd en
uit een pakhuis aan het Singel is een
bakfiets met drie pakken katoenen stof
en badhanddoeken gestolen.

INRUIL
Zcér

OUD

RIJWIEL

««'makkelijke

betaling

Een kwart eeuw psychotechniek

-

Inlevering van metalen
De regeringscommissaris voor Amsterdam maakt bekend, dat de inleveringsplichtigen van metalen, woonachtig op de volgende adressen, zijn opgeroepen
op Vrijdag 18 Juli 1941.
De inleveringsbureau's zijn geopend van negen uur tot half één en van één

uur tot zes uur.

teel een tachtig van die nog groene vruch-

ten te tellen. Stellig zullen die binnen
niét al te lange tijd, vermoedelijk over

een maand of twee. rijp zijn. En dat ze
dan goed eetbaar zijn garandeerde ons de
opzichter. „Ze zijn zelfs veel lekkerder
dan de bananen, die hier werden ingevoerd. Dat is geen chauvinisme. Het komt,
doordat ze bij ons geplukt 'worden wanneer ze geel zijn, in tegenstelling met de
import bananen, die groen in de boot
gaan."

Burgerlijke Stand

.

Bureau Sintel.
BEVALLEN: P. de Boer en 8. Schardam
z: E. van der Meulen en T. van Tatenhove z; F. van Eekrenen en P. H. Onclin
d; K. van Kasteel en A. Ras d; F. R. de
Wit en N. L. HaJema d: G. Pieksma en T.
Kleveringa z; D. van der Linde en E. de
Bruijn z; H. J. A. Kuipers en W. W. van
den Heuvel z; G. Groenteman en R. Baruch
z.; J. Wallaga en V. Barzilaij z; W. H. Kemper en A. J. Monden z; J. J. M. de Wolf
en P. M. van Leeuwen z; S. Schade en H.
L. Hazenberg z; E. J. Wever en A. J.
Dleters z; D. Rost en G. B. Borst d; A. Ris
en P. J. Veneman z: A. Ch. Kramer en
A. Hogerheijde z; H. Ch. te Pas en H. van
den Boogaard z: W. van Noord en T. Fokker z; W. van Flierenburg en J. M. C. de
Feber z; B. Reens en E. Rodrigues d; H.
Ploeger en Z. Germans z.
GEHUWD: Tim Choy en Anna Verhoeven: Gerardus W. de Vries en Wilhelmina
F. Nolte: Jan E. Ligtermoet en Elisabeth
J. Kromslgt; Maurlts J. M. Monde: en
Dietje Wieringa; Wiebren K. Schipper en
Ida Hamel; Emile J. A. M. Mulder en
Anna C. M. van der Maas: Jan K. Kramer
en Anna M. E. Koch; Maximiliaan Aalstein en Slsanna M. A. van der Linden;
Chiu W. Chong en Henrirtkje J. Schaefer;
Jean A. v. Dorsten en Regina van der Zee;
Jitze Jongsma en Geertje Lnngendijk;
Wouter Tieges en Franzlska Bole; Hendrik
v. Dijck en Grietje Seinen; Cornells Brandt
en Wlllempje Heltman: Jan A. Gies. en
Hermine Santrouschitz; Hendrik D.. de
Boer en Helena J. Boomgaart: Lucas F.
van Halem en Geertruida W. F. Schoelje;
Gerrit J. Schmalgemeijer en Petronella A.
M. Tack; Nico laas J. Selier en Emma
Meijeren; Leendert Wams en Heiltje M.
Schilders: Hendrik de Weerd en Johanna
H. Acda; Johannes Koulman en Hermana
van Oostveen; Hendrik M. Hardenbol en
Nlcolette G. C. Schouten; Baruck L Kleerekoper en Sima J. Weissberger, Arte J.
Ockhuijsen en Alida G. Mulder; Comeli»
H. DorrcstlJn en Cornella W. M. Zwetsloot; Nicolaas J. Peterse en Dirkje Besteben: Gerardus Arends en Hendvika C. L.
de Vijlder; Eduard Zwlebel en Daatje J.
van den Hazenkamp; Johan G. S. Dietz en
Christin» F. Sierhuis: Franciscu* A. de
Jong en Elisabeth L. B. Gijselman; Willem
Z. Tieman en Elisabeth C. Musch; Gerardus H. Wieringa en Jantje 5. Westenberg;
Frans Bastlaans en Anthonia M. H. Plug:
Nlcolaas J. Spruit en Jonanna H. A. van
ter MelJ; Theodorus A. J. Groeneveld en
Christlna T. Oberhoff; Abraham Gasscüng
en Catharina Bakker; Leonardus C. Naber
en Margaretha H. van Etten: Hendrik
Coenderman en Anna W. P. Wlnk; Johannes G. W. de Klerk en Marina Leendertse;
Hubertus A.
M. Mars en Geertruida
Schriek;
Pleter Reversma cn Jacomina
Versluis; Johannes van Meerwijk en Maria
H. Pordon; Geert Alkema en Pietje Nelemans: Jan Petter en Antje Hofstra: Thomas den Hartog en Elisabeth O. de Leeuw;
Pieter de Vries en Hendrika W. Doornwaard;
Cornells J. G. M. v. Beek én Cornelia L.
Johannes H. van Vuure en
Verhoeven:
Johanna C. Leder: Piet Faas en Wilhelmina H. van Leeuwen; Nanning Brandenburg en Elisabeth Snoek; Jacobus C. Lodder en Christlna J. Llcher; Warnard van
Thai en Jubecca Pool; Jurrlaan Jurgens en
Leijenhorst;
van
Jacob
R.
Christlna
Booker en Christin* J. Konz; Samson
Root en Elisabeth Trompetter: Martinus
en
Manshanden
Jacoba Klein;
Johan
Bagcrman en Maria Mester: Johannes A.
van Hoek en Antje Losekoot; Pleter Kaspers en Catharina A. Sitvast: Joha H. H.
Reinbergen en Geertruida Bleijleven: Pleter
J. J. Roos en Berendina Niesing; Adriauus
Ruig en Antonta A M. spruit: Jacobus
van Haeften en Alida J. C. Bootsman;
Gerard L. H Willemsen en WilhehrUna de
Vries: Joséph M. P. Richters en Petronella
M. Visser: Pieter J. Ooms en W'.'helmlna
Haverkamp; Hendrlkus C. v. Nijkerk en
Jantlna K. Schaap: Cornells van der Wal
P. Mossel: Gerard. Wannink
en HendHka Swaan;
Hugo Mendelsohn en
en Anna M.
Lllll L. S. Schönfeldt: Hendrics Keijzer
en Adriana E. van Oosbree: Geriit Rosema
en Francina Campagne; HemlrU Tim en
Maria E. Broers.
OVERLEDEN: A. J. 'Schiltmeijer m. 70 J.J den Vries m. 56 J; H. A. van den Winkel,
geh met F. W. Post. v. 27 J: H. Antenbrink m. 41 J: E. Valk. wed. van T. Abbas.
v. 78 J; L. Rubens m. 55 J; Ch. A. Joh.
Meijnders, wed. van H. Kok. v. 78 J: P. C.
Volker m 65 j; J. L. Klardle. geh. met H.
m.
A. van der Hout. v. 56 J: J. Flameling m.
50 J' L Hopman m. 35 J: J. W. Mol!
66
J. Swaalep m. 30 j; G. Hoogtij, ongh..
v. 62 J.
Hulpterretarie ten noorden liet IJ.
z.
BEVALLEN: B. N. Bohle en C. de Boer
GEHUWD: J. T. A. Wanders en G. RouOutmaijer;
kes; E. Heilbron en J. L. J.
C. A. Ringeling en G. B. Giltaij.
Hiilpsecretarle Sloterdijk.
BEVALLEN: B. v. d. Heul en M. Buiis 7.:
C. J Dofier en A. P. H. de Rijk d: J. B.
Meiier en E. H. Dauer d: E. Schonenberg
en G. M. Klooster z; A. J. van Boeschoten
en R. Wagenaar z; P. H. Maarschalkerweerd en G. M. C. van der Hortt d: E. W. J.
Blom en C. J. Mulder d; D. L. Harders en
A. E. Wiedijk z: K. Koudstaal en J. v. d.
Velde z; J. Schipper en M. J. Maas z; L. J.
v. d. Zee en G. Th. A. Soeurt z.
GEHUWD: A. H. J. Werst en J. C. de
Ruyter; C. M. Arnoldus en A. M. H. v. Kam-

pen: R. J. Bartels en E. T. Hulscher: P. J.
Vermolen en C. M. C. Rood: G. Iking en
M. P. van der Star; J. W. Seger en M. C.
Weggelaar; J. Miedema en G. C. Baars;
J. C. Beek en A. E. Troupee; J. Aben en. S.
Suurhoff; H. M. P. v. Amsterdam en H. J.
M. Neuhuys; K. Greven en J. C. H. Wilhelm: A. J. Carlee en G. Swaan.
OVERLEDEN: M. Ko*. wed. van F. Pot-

veer. v. 77 j.

Hulpsecretarie Watergraafsmeer.
GEHUWD: M. 3 v. Praag en B. Bierman:
M. den Boer en E. Gans: L Waas en J.
Zegerius: G. Jansen en M van Hulst; H. W.
Bruinsma en SJoukje J. Cats.
-

Op Vrijdag 18 Juli 1941 des avonds van
1.30 tot 9.30 uur geeft te Sloterdijk de
Muziekvereniging „Crescendo", Sloterdijk.
dirigent P. Keijzer, een concert met het
volgende programma:
1. Entree de concours, mars, C. J. W.
Cori; 2. Le Calif de Bagdad, ouv. Boieldieu arr. Th. Rottier; 3. Levensstrijd,
ouverture, J. Beekhoven; 4. Parade in 't
Sprookjeswoud. P. W. Noack, arr. A.
Dreissen; 5. Marche du Sacre, G. Meijerbeer arr. A. Eenhaes; 6. De Cannenburg.

van

I>E RIKNZI OUVERTURE
door het BerUjn.ch Philharmonisch orkest.

XAiR HET' ZONNIGE ZUIDEN

een reis naar

Adressen der Inleveringsplichtigen:
Antonie Heinsiusstraat 2—12
Alb. Thymstraat 1—23 en 2—40
Apollolaan 87—197
Albrecht Dürerstraat 1—43
Amstelveenseweg 174—562 en 774—1034
Amsteldijk 43—57
Alb.- Cuypstraat 231—239
Amstellaan (Zuider) 67—187
Amstellaan (Noorder) 56—168
Amstelstraat (Korte) 8—14
Ampèrestraat 10—68
Arntzeniusweg (Mr. P. N.) 16 .'
Archangelkade 10—26
Admiralengracht 223—317
Adriaan van Bergenstraat 1—7 en 2—8
le Atjehstraat 142—174
Amelandstraat 1—17 en 2—32
Adm. de Ruyterweg 260—268
Binnenkant 43—50 en 24—31 en 31—42
Binnen Bantammerstraat 1—25 en 2—36
Begijnhof 1—10
Brouwerssteeg 1
Beurspassage 8
Brandewijnsteeg 3—5
Begijnensteeg 3—4 en 10
Bethaniënstraat 1—43 en 6—24
Bethaniëndwarsstraat 1—15 en 10—20
Bloedstraat 14—2#
Borneokade 14
2e, Breeuwersstraat 1—5
Brouwersgracht 139—211 en 50—98
Binnen Brouwersstraat 2—44
Binnen Dommersstraat 1—27 en 2—26
Buiten Dommersstraat 1—19
Bloemgracht 1—197
le Bloemdwarsstraat 1—21
Beulingstraat 5—27 en 8
v. Beuningenstraat 122—204 en 127—159
v. Beuningenplein 2—54 en 23—35
Bellamystraat 1—85 en 101—143 en 2—120
Bilderdijkstraat 41—75
Bilderdijkkade 78—116 en 99—107
Borgerstraat. 1—89
v. Breestraat 2—192 en 153—195
Bern. Zweerskade 1—24
Boerenwetering 15—50
Bronckhor&traat 5—37
Borssenburgplein 1—19 en 2—16
Borssenburgstraat 1—35 en 2—20
Burg. Telleèenstraat 1—59 en 2—68
le Boernaavestraat 1—19 en 2—32
Blasiusstraat 4—30 en 32—68
Burmanstraat 1—37 en 4—24
Beukenweg 1—27 en 2—24
Beukenplein 8—30
Balistraat 1—71 en 73—141
Billitonstraat 3—5
Bunsenstraat 1—29 en 2—94
Bosch en Lommerweg 2—78
Buskenblaseistraat 11—18
Blancefloorstraat 1—24
Bestevaerstraat 215—281 en 224—256
Bloys van Treelongstraat 5—61 en 4—62
.*.
Baarsjesweg 120—210
Baffinstraat 3—43 en 2—30
Baarsjesweg 216—312
Buiksloterdijk 2—168
Buikslotermeerdijk 42—142 en 1—175
Binnenhof 1—24
Buikslotermeerdijk 2—34
Binnenhofstraat 1—75 en 2—98
Beijerlandstraat 1—23
Bitterzoetstraat 1—21 en 2—38
Cabotstraat 1—39 en 6—16
le Coehoomstraat 1—7 en 2
Cruquiuskade 32 en 33
Cruquiusstraat 1—5 en 2—10
Cruquiusweg 91—117 en 48—144
le Conradstraat 159—177 en 118—170
Commelinstraat 1—5 en 5—41 en 85—
125
2e Const. HuygenSstraat 32—74 en 43—83
le Const. Huygensstraat 101—115
Ceintuurbaan 406 —446 en
Com. Trooststraat 15—75
Commelinstraat 86—128
Copemicusstraat 2—68 en 3—73
Corn. Drebbelstraat 2—28 en 3—35
Corantijnstraat 1—37
Curacaostraat 4—60
Campanulapad 1—2
Clematisstraat 25—29 en 2—28
Cyclamenstraat-1—3 en 2—4
Droogbak 1—16
Driehoekstraat 7—21 en 4—28
Dan. Stalpertstraat 2—110 en 1—87
Duivendrechtselaan 101 —141
Distelweg 1—75 en 6—88
Distelachterstraat 1—19 en 2—20
Distelvoorstraat 1—41 en 2—24
Doovenetelstraat 1—43 en 2—36
Korte Distelstraat 2—6 en 1—5
Kromme Distelstraat 1—15 en 2—26
Lange Distelstraat 1—41 en 2—40
Distelplein 1—15 en 2—8
Distelkade 1—19
Duivelandstraat 1—27 en 2—24
Egstraat 1—37 en 2—32
Elandsstraat 3—213
Engelse Pelgrimsteeg 1
Eereprijsstraat 1—11 en 2—12
Eendenstraat 1—17 en 2—4
Fagelstraat 92—106
Fred. Hendrikstraat 142—198
Gorontalostraat 2—34 en 1—53
Heerengracht 472—560 en 371—625
v. Heemskerckstraat 1—37 en 16—32
Hémbrugstraat 2—156
Houtrijkstraat 6—34
Hugo de Grootkade 46—88
le Hugo de Grootstraat 38—60 en 1—45
le Helmersstraat 62—142
Hofmevrstraat 40—44 en 1—43
Hofmeyrstraat 2—38
Hertzogstraat 1—7 en 2—12
Ingogostraat 1—13 en 2—14
Insulindeweg 140—228 en 139—171
Joubertstraat 3—27 en 4—10
Krugerplein 2—20
Koningsplein 13—15
Kerkstraat 328—418 en 321—339
Valeriusstraat 255 hs
...

.

...

Openluchtconcerten

dee l 2 >

een adembeklemmend

een expeditie naar de oerwouden van
Sumatra

daartussen

bloemen en vruchten draagt. Dat zit zo:
Aan het uiteinde hangen onder paarse
schutbladeren de kleine gele bloemen. Het
is een onaanzienlijke bloeiwijze, niet veel
meer dan een smal geel buisje met in het
midden de stamper. Aan het begin van
de tros hangen de uitgebloeide bloemen,
kleine zwarte propjes op dikke groene
stelen. Dat zijn de toekomstige bananen,
de uitgegroeide vruchtbeginsels. Aan de
Amsterdamse bananenboom zijn momen-

BEG. BREESTB.

CINEAC
DAMRAK

(Advertentiet

5

.

...

...

...

...

Inleveringsburcau.
Fagelstraat 85
Nassaukade 342a
Jan van Eyckstraat 21
Jan van Eyckstraat 21
Hygiëaplein 7
le J. v. d. Heydenstraat 163
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Buiksloterweg 109
Buiksloterweg 109
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Jubileum, van
drs. J.C. van Wijk
Zaterdag as. zal het vijf-en-twintig
jear geleden zijn, dat de heer J. C. van
Wijk, directeur van het Algemeen bureau
tot voorlichting bij beroepskeuze en van
het Psychotechnisch laboratorium voor
beroepskeuze en selectie van personeel te
Amsterdam, het arbeidsterrein der beroepskeuze en psychotechniek tot het
zijne maakt.

Er Is een comité gevormd uit werk-

gevers en leiders van grote bedrijven, dat
Zaterdagmiddag om twee uur in het kan-

aan het Westeinde no. 7 den heer
Van Wijk zal huldigen.
Daarbij zal den jubilaris bij monde van
den heer A. C. Metzelaar, directeur van
de Nederlandse Scheepsbouwmaatschappij,
een herinneringsboekje worden aangeboden. dat voor dit doel werd geschreven
door den journalist Gerhard Werkman.
In dit herinneringsboekje wordt de
loopbaan van den heer Van Wijk vlot geschetst. Die loopbaan begon in Utrecht,
in de zopier van het jaar 1916. toen in
Nederland allerwege, onder de druk van
de wereldoorlog, nieuwe bedrijven werden
opgezet,
In die dagen kon rr.en op de fabrieksterreinen en in de werkplaatsen te Utrecht
een jongeman aantreffen, die het werk
van de je'ugdige arbeiders gadesloeg, die
met hen praatte, die hen toesprak en die
die er zo nu en dan een paar knapen uitpikte om hen uit te nodigen een avondje
bij hem thuis te komen bomen. Die jongeman had theologie en philosophie gestudeerd. Hij had het opzienbare boek
„Psychologie und Wirtschabtsleben" van
den Duitsen geleerde prof. dr. Hugo
Münsterberg gelezen, dat enige jaren
tevoren veerschenen was en hij besefte,
dat de theoriën van dezen hoogleraar, die
later den „vader der psychotechniek zou
wordengeheten, voor de practijk van het
bedrijfsleven van grote betekenis moest
zijn. Hij nam zich voor deze wetenschap
intoepassing te brengen en hij deed dat
op eigen houtje, want een andere mogelijkheid was er toen nog niet.
Die j*iigeman heette J. C. van Wijk,
een jeugdleider, die aan de oprichting van
tal van voetbal- en gymnastiekbonden had
meegewerkt, en die men op jeugdconferenties veel in gezelschap zag van mannen
als dr. H. L. F. J. Deelen, dr. W. Eijkman
en J. J. Vorrink.
toor

Vakbekwaamheid
De heèer Van Wijk begieep. dat de
jeugd van Nederland pas waarlijk sterk
zou worden, als zij zich vakbekwaamheid
verwierf, gebaseerd op een ps\ cho-technische selectie. Zo maakte hij van zijn
studeervertiek het eerste bureau van voorlichting bij beroepskeuze op wetenschappelijke grondslag.
beperkte hij
zich in
Aanvankelijk
hoofdzaak tot de jeugdige werkkrachten
in de Utrechtse machinefabrieken. Aan
zijn bemiddeling voor de plaatsing verbond hij de voorwaarde, dat de Jongens
de avondschool bezochten.
De werkgevers, die van deze selectieve
arbeid profijt trokken, wisten de bemoeiingen van den heer Van Wijk weldra op prijs te stellen. Zij vonden de
weg naar zijn bureau, wanneer zij arbeidskrachten nodig hadden. Ook tevhnici, kantoorpersoneel, winkelbedienden
enz. werden wedra door tussenkomst van
den heer Van Wijk in dienst genomen.
Zijn bemiddeling bleek een waarborg
voor een juiste keuze te zijn.
Als 45-jarige student deed de heer Van
Wijk in 1931 aan de Amsterdamse Universiteit twee doctorale examens: één in
het hoofdvak geschiedenis en de bijvakken psychologie, paedagogiek én economie en één in het hoofdvak psychologie.
Als secretaris van het Amsterdamse Comité voor Jongere Werklozen stichtte de
heer Van Wijk cursussen en werkplaatsen, die honderden jonge, ongeschoolde
werklozen in staat stelde vakbekwame arbeiders te worden.
Nadat het Gemeentelijk Bureau voor
Beroepskeuze in 1934 om bezuinigingsredenen was opgeheven, werd de lieer
Van Wijk in 1936 algemeen leider, latei
directeur, van het Algemeen Bureau tot
Voorlichting bij Beroepskeuze, dat onderhouden wordt door een particuliere vereniging. Aan meer dan vijfduizend, jonge
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Copemicusstraat 38
Hazenstraat 37

Frederiksplein 37
Buiksloterweg 109
Buiksloterweg 109
Fagelstraat 85
Fagelstraat 85
Bataviastraat 24

Fagelstraat 85
Fagelstraat 85

word; er nogmaals aan
het. ter beperking van
brandgevaar bij inslag van brandbommen,
gewenst is. de zolders zoveel mogelijk op
te ruimen. Hoe schoner de zolder, des te
geringer is de kans op snelle uitbreiding
van brand bij eventuele inslag
Op iedere zolder dienen brandblusmiddelen gereed te staan.
Zorg voor een emmer water en voor een
bak met zand!
De

bevolking

herinnerd,

Frederiksplein 37
Oostzaanstraat 17

Oostzaanstraat 17
Oostzaanstraat 17

Ruim de zolder op!

'

dal

Overtoom 16
Polderweg 8,
Polderweg 8

Polderweg 8

Conducteur jubileert

(Foto Griek.)

mensen is sedert de oprichting afzonder-

lijk een beroepskeuze-advies verstrekt.
Vele grote bedrijven in de hoofdstad

scheepswerven, machinefabrieken, banken en warenhuizen
maken van de
diensten van het bureau gebruik. In het
aan het bureau verbonden Psychotechnische Laboratorium zijn honderden onderzoekingen gedaan ten behoeve van de
—

—

personeelsselectie.
Heel wat jonge mensen hebben het aan
den heer Van Wijk en zijn bureau te
danken, dat zij thans met werklust en
arbeidsvreugde hun dagelijkse taak verrichten Het zal den jubilaris Zaterdag-

middag niet aan belangstelling ontbreken!

AGENDA

voor kunst en vermaak
VRIJDAG.

Toneel en cabaret:
Carré: Tijs Wijs. de torenwachter. 2.00.
Centraal Theater:
Adriaan en Olivier,

7.45.

l.eKlseplein theater: Revue ..Wit
de zomer in 't hoofd". 8.00.
Kuyal: Madame X, 2 15, 7 30.

De

heer

J.

B.

Kooy.
Woestdumstraat 119 II zal op
19 Juli a.s. de dag
herdenken, dat hij
vóór 25 jaar als
conducteur in dienst
trad bij de Amsterdamse tram. Wn

maken gaarne van
de

(Foto A P.)

gelegenheid ge-

bruik om den «jubilaris bij deze gebeurtenis 0117 e ïelukwensen aan ie
bieden.

hebben

Concert:
Rijksmuseum: Kamermuziek Nachtwachtzaal:
(zangi.
Corry
Willy
Beversluis
Meeuwisse (piano i. Jac. Goudappel (piano i. 3 00.
Vondelpark: Diemer Harmonie, 0.1.v. W.
Swager. 7.30—9.30.

Bioscopen:
Alhamltra: Verleiding Cl, 2 15, 7.00. 9 00.
Zond. 1.15. 3.30. 7.00. 9 00
.\|)ullo: Verbannen (<». 2.00, 8 00.
Asta: Sherlock Holmes. 7.00, 9 00.
Zond. 1.30, 3.30. 7.00. 9.00.
Blo: Percy neemt vacantie C). 7.00. 9 00.
Zond. 1.30. 3.30. 7.00, 9.00. Maand, en
Dmsd. 2 .00. 4.00. 7.00. 9.00.
Ceintuur: Liefde op ski's.
Cineac
Damrak:
Actualiteiten.
Doori.
voorst. 9.30—23 00 Zond. 11.30—23.00.
Ciifeac lteguliei>l>ree*tiaat: Actualiteiten.
Doorl. voorst. 9.30—23 00. Zond. 11 30—
23.00
City: Fraulein Hoffmanns vertellingen,
2.15. 6.30. 8.45.
Zond. doorl. vanaf 1.30.
Cotxi; Traummusik, doorl
1.00—ll k OO
<*>.
Ktlison: Verstokte vrijgezel
8.00.
.Jeugdmat. Zond..
Maand.. Dinsd. en
Woensd. 2.30.
Hallen: Haremgeheimen. 6.00. 8.30.
Zond. 1 00, 3.C0 6.00. 8.30.
l)e l.iefcle: Genadebrood ("*). 800
Lond. 2.00. 8 00. Jeugdvoorst. Woensd.
2 30. Zat. 1.30.
u\or: Gier Wally (*-i, 1.30, 3 30, 7 00,
9.00.
Zond. doorl. voorst.
De Munt: Ridders in lompen, 1 30. 3 30,
7 CO. 9 00.
Zond. v doorl. voorst.
National: Congo Expres. 7 00. 9 00.
Zond. 1 30. 3.30. 7 00. 900 Werkd beh.
Vrijd. 2.00. 7.00. 9.00
NügKerath: Operette. 2.30, 7 00. 9.00.
Zond. 1.30. 3.30. 7 00. 9 00
Passage: Land der liefde. 1 30. 3 30. 7 00,
9.00.
Zond. 2 00. 4 00. 6.00. 8.00.
Kemhramlt: Slotaccoord, 2 30. 6 30. 8 45.
Zond. doorl. voorst, vanaf 2.00.
Ke\: Episode (
2 00. 8.00
Zond. aoorl. voorst, vanal 100. 's avonds
P 00
Rialto: Het model. 2.30. 7 00. 9 00.
Zond. 1.30. 3 30. 7 00. 9 00
l?n\\: Een moc'erno Robinson. 1 30. 3 30.
7 00. PCO.
Van Mvinilen: Zijn dochter heet Peter.
6 45. 845.
Tivoli: De bruigom uit Bra/ilié. 2 15. 7.45.
I itkijk: Capriolen
2 30. 6 45, 8 45.
Zend. 1 30. 3.30. 6 45. 845
\ictoria: Es war eine rauschende Ballnacht. 2.00. 7 00. 9 00
West I nd: Trenck de Pandoer. 7 00. 9 00.
Zond. 1 30, 3 30. 7.00. 900
!

>.

»').

(")

Poldeweg 8

Bataviastraat 24
Polderweg 8
Polderweg 8
Frederiksplein 37
Frederiksplein 37
Com. Krusemanstraat 10
Wagenstraat 4—14
Frederiksplein 37
Wijde Heisteeg 1—9
Frederiksplein 37
De naamloze vennootschappen, firma's en coöperatieve verenigingen, welke
aan deze adressen gevestigd zijn. ontvangen enkele dagen later een oproeping.
Wanneer de Inleveringspllchtige zich buiten de stad gaat begeven, kan
hij zich aan het centraal-lnleverlngsbureau (Enge Lombardsteeg 4) vervoegen
voor het verkrijgen van een oproepingsformulier, waarop de betreffende voorwerpen nog de zelfde dag of de daarop volgende dag aan een der inleveringsbureau s kunnen worden ingeleverd.

Drs. J. C. VAN WIJK

i

*

)

Toegang achttien jaar.
Toegang veertien jaar.

Tentoonstellingen:
Kol. Instituut. Maurtskade. Geopend vail
10 00--5 00
><lieep\a:irt Muspum, Cornelis
\e<l.
Schuytstraat 57. Tent. ..Het schip 600—
1900" (tot nader benchtt.
stedelijk Museum: Geopend \an 1000
5 00. Zondags 12 30—5 00 Tent
Vijf
eeuwen parair.entiek itot 15 Sept.t. Tent.
Pro Arte Cliristiana itot 15 Sept > Tent
Aziatische kunst. Tent ..In Holland staat
»en huis" (tot 29 Sept
Jubileumtent.
Haagse Kunstkring itot 1 Oct I
Rijksmuseum: Geopend van 10 00—5 00
Zondags 10 00—4.00
—

—

i

Pn

hangt de dikke stengel, die tegelijkertijd

Komen de bonnen
terecht?

(Ingezonden mededeling.)

AMSTERDAMS NIEUWS

—

YeiligliciiNmuseuni. Hobbe:r.,inuaat 22:
Geopend 10.00—4.00 Zond. 1.00—4.00.
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Slakken-snelheidsrecord
17 cm. per minuut

staat op

zich ln het huisje terug, scheidt een slijm
af dat aan de lucht verhardt en zodoende
een dekseltje vormt. Zo nodig trekt het
dier zich nog verder terug en maakt een
tweede deur. Daarna worden de bewegingen van het hart trager, het ademhalen gaat eveneens veel langzamer en
de zomerslaap is ingetreden.
Zonder twijfel hebben de mollusken
zich deze zomer op die merkwaardige
manier tegen de langdurige droogte moeten beveiligen.
Zodra de atmosfeer vochtiger wordt,
ontwaken ze weer. In de natte periode
tussen zomer en winter
want 's winters doen ze weer hun winterslaap
zijn
ze in hun element. Dat is de tijd, waarin
overal hun slijmerige sporen op planten
en struiken te vinden zijn, waarin men
op de landwegen talloze aardslakken kan
aantreffen.
Die aardslakken zijn zoveel als de snelwandelaars onder de slakken.
Wie 's avonds een aardslak op zijn
tuinpad ziet zal hem er zelden ook de
volgende ochtend vinden en dat is eigenlijk bijzonder, want een huisjesslak zal
men lang niet zo gauw uit het oog verliezen. En ook dat is begrijpelijk, omdat
de huisjesslakken over het algemeen twee
&
driemaal zo langzaam voortkruipen.
—

—

Record-snelheid

aardslak bereikt namelijk de topsnelheid van een 15 & 17 centimeter per
minuut oftewel negen meter per uur.
Kleine huisjesslakken bewegen zich per
minuut maximaal een zeven centimeter
voort, terwijl de grote, zoals de bekende
wijngaardslak
die in Frankrijk wel
gegeten wordt, al tevreden moet zijn met
4 & 5 centimeter.
De

—

Zomerslaap

Wijngaardslakken

om

(Foto A.P.)

niet uit te

drogen
Kruipen door middel van

de bloedsomloop

Hoe

kan een overigens toch zo
fatsoenlijk mens nu sympathie
voor zulke slijmerige gevallen hebben?
Wat ls er nu voor aardigs aan dergelijke levenloze wezens! Ze zijn niet
alleen vies, ze zijn bovendien nog lui.
Of weet je soms een dierengroep, die
nog trager is dan slakken?"
lemand, die de durf bezit om te beweren, dat slakken werkelijk interessante dieren zijn, krijgt zonder twijfel
zulke opmerkingen te horen. Kom er
voor uit, dat je van vogels houdt, dat
je je voor planten interesseert en
iedereen zal zich dat kunnen indenken. Maar zeg niets ten goede van de
slakken, of het nu gaat om de in
mooie gekleurde huisjes wonende
landslakken of om hun soortgenoten,
die sierlijk

gevormde

woningen

in

onze sloten bezitten het doet er niet
toe, de slakken zijn nu eenmaal niet
populair.

Bloemen,
vogels, paddenstoelen zijn
voor de grote massa nu eenmaal aantrekkelijker, maar juist in deze tijd van het
jaar verdienen ook de slakken wat meer
aandacht, want de broedtijd van de vogels
is bijna voorbij, het seizoen voor de paddenstoelen is er nog niet.
Er is nog een andere reden, waarom het
binnenkort de goede tijd is om op die
mollusken, dat is de wetenschappelijke

AMSTERDAMS NIEUWS

Te goed

van

vertrouwen
Een bewoner van de Spaarndammerbuurt was in connectie gekomen met een
25-jarigen jongeman, die hem een veilige
belegging voor zijn spaarcenten had aangeraden. De jongeman wist namelijk een
adres op de Houtmankade, waar hij tegen
een zacht prijsje een hoeveelheid goud op
de kop kon tikken en wat ter wereld zou
in deze onzekere tijden een veiliger belegging bieden dan dit edele metaal? De ander was zo onverstandig op deze aanbieding in te gaan en stelde den goud-commissionnair een bedrag van ƒ 2500 ter
hand, om dat in goud om te zetten. Of de
Jongeman dit al dan niet gedaan heeft is
nog niet opgehelderd, maar in elk geval
zag de spaarder noch het goud, noch zijn
duiten terug.
Veiligheidshalve was hij nog wel voor
het bewuste perceel blijven wachten, maar
toen na enkele uren zijn jeugdige kennis
nog niet terug was gekomen, waarschuwde
hij de politie. Niemand in het huis wist
echter iets van de zaak af en dus ligt
het vermoeden voor de hand. dat de goudhandelaar in spé via het dak naar een
ander perceel is gegaan en zich met het
geld uit de voeten heeft gemaakt. De
politie zal nu trachten den jongeman en
het geld te achterhalen.

Kook alle losse melk!
De directeur van de Keuringsdienst van
Waren vestigt er de aandacht van het
publiek op, dat de losse, gestandaardiseorde melk voor het gebruik dient te worden
gekookt. Er zijn sommige melkverkopeis.
die het praatje verspreiden, dat
zulks niet
nodig zou zijn, omdat deze melk gestandaardiseerd is. Het standaardiseren heelt
echter niets met pasteuriseren te maken,
zodat deze losse melk, indien zij ongekookt wordt gebruikt, wel terdege een gevaar voor de gezondheid zou kunnen opleveren. Alle melk, behalve de gepasteuriseerde melk in flessen, dient voor het gebruik te worden gekookt!

benaming voor „die vieze beesten", te letten. De nazomer is doorgaans rijk aan
regen en regen moeten de slakken hebben.
ledere stedeling vindt dat we eep prachtige tijd achter de rug hebben: vier
weken zonder bijna één druppel regen.
Maar de tuinder, de boer en als-ie spreken
kon ook de slak zijn het daarmee helemaal niet eens. Voor hen is vocht een
eerste levensbehoefte. De slakken die in
de sloten leven, zoals de poelslakken met
hun puntig uitlopende huisjes of de posthoorns, platte schijfjes, hebben van de
droogte natuurlijk lang niet zo gauw last
als de landslakken.
Die hebben nu dan ook een bar slechte
tijd achter de rug. Wekenlang was er
geen enkele slak in actie voor zover je dan
bij een slak van actie kunt spreken. De
grote glibberige aardslakken, die bij nat
weer altijd door onze tuin kruipen, waren
onvindbaar en ook de huisjesbouwérs vertoonden zich niet.
De droogte heeft ze de laatste weken
gedwongen tot een zomerslaap. Als men
nu ook nog weet, dat ze er bovendien
een winterslaap op nahouden en recordhouders zijn in het langzaam-wandelen,
pleit dat met voor hun energie!

Droogte is funest
toch, ze zijn interessant.
En
door die merkwaardige
Slakken zijn
van

Juist

gewoonten.

afkerig
de zon. Altijd
zoeken ze de schaduw op en wanneer ze
door een zonnestraal worden verrast,
weten ze niet, hoe vlug ze „benen" moeten maken.
Heel begrijpelijk is dat, want wanneer
het watergehalte van het dier te zeer
afneemt, gaat het dood. Het lichaam van
een naakte slak bevat ongeveer 87 pet.
water; vermindert dit percentage tot ongevaar 60, dan sterft het dier onherroepelijk. Toch heeft de slak wel een middel
om spoedige uitdroging te voorkomen.
Talrijke klieren scheiden namelijk een
slijm af, dat door een netwerk van groeven over de huid wordt geleid en zo het
lichaam vochtig houdt. Een soort irrigatiestelsel zou men het kunnen noemen.
Wanneer de droogte aanhoudt, nemen ze
andere middelen te baat. De sla* trekt

Verdachte nachtwandelaars
Omstreeks middernacht ontmoette een
nachtwaker In de Tuinstraat twee mannen, die twee complete fietswielen bij
zich hadden en zich nogal verdacht gedroegen. De nachtwaker waarschuwde
een agent, die eens ging informeren, hoe
de beide late wandelaars aan die fietswielen en die mooie banden waren gekomen. Hun antwoord was zeer onbevredigend en daarom zijn de heren uitgenodigd mee te gaan naar het bureau,
waar zij als verdacht van diefstal van
bedoelde rijwielonderelen voorlopig in 1 bewaring zijn gesteld.

Een
andere nachtelijke ontmoeting
speelde zich af in de J. P. Heijestraat,
waar twee surveillerende agenten in de
duisternis drie mannen ontdekten, die
elk met een pak liepen te sjouwen. Toen
de politie het drietal sommeerde om eens
even te blijven staan, wierpen de mannen de pakken weg en zetten zij het op
een lopen. Zij wisten in de duisternis te
ontkomen. De drie pakken bleken kazen
te bevatten die ontvreemd waren uit een
winkel ln de J. P. Heijestraat.

Het platte gedeelte van het slakkengeen pootjes. Het
diertje kan zich dan ook alleen verplaatsen dank zij zijn
bloedsomloop. Het
hart stuwt regelmatig een golfje bloed
door de voet van achteren naar voren.
De plooien, die zich in de voet bevinden
maken die beweging mee. Eerst wordt
dus het achterste deel van de voet een
klein stukje opgeschoven dan de plooi,
die erop volgt totdat ook de voorste wordt
verplaatst. Door één zo*n golving gaat
het dier ongeveer een halve millimeter
voorwaarts. Geen wonder, dat het dier
rilet meer dan een slakkengang heeft.
Door 100 golvingen per minuut kan een
slak zich gemiddeld vijf centimeter ver-

lichaam, de voet heeft

van

ledereen kan zonder veel moeite gadeslaan hoe een mollusk kruipt. Neem een
glasplaat, wacht totdat de slak de voer
daarop vastzuigt en zelfs met het blote
oog kan men dan zien hoe meneer vooruitkomt.
Hierbij komt dan meteen nog iets anders aan het licht: tijdens het kruipen
scheiden de slakken slijm af. Alles in de
natuur heeft zijn betekenis en ook die
slijmafscheiding geschiedt natuurlijk niet
zonder reden. Het slijm, dat uit de voetzool komt breidt zich voor de slak uit
en effent zo het pad. De nerven van een
blad worden er me egevuld, oneffenheden worden er gladder door gemaakt.
Elke landslak plaveit dus zijn eigen weggetje. Wanneer de mollusk het hoger op
wil zoeken, bijvoorbeeld tegen een stammetje omhoog, dient dat slijm tegelijkertijd als kleefstof.
Een paar dagen regen en ln alle bossen
en tuinen, akkers en weiden, komen de
slakken weer in beweging, gaan ze weer
grazen op het bladgroen, want ze
moeten
er weer tegen kunnen om met succes
door de winterslaap te komen.
Zo leven ze hun -onopvallend leventje,
onzichtbaar voor wien niets van ze afweet, maar Juist daardoor dubbel belangwekkend voor iemand, die een beetje op
de hoogte is van hun gedragingen.
Daarom: ook aan die „vieze" slakken
valt nog wel iets aardigs te beleven I
A. H.

Oplichters
Terzake van oplichting heeft de politie
den 44-jarigen v. S. en den 24-Jafigen
G. v. H„ beiden uit
Utrecht, aangehouden. De gearresteerden hebben een inwoonster dezer gemeente voor ƒ4O, bedrogen. Zij kwamen met allerlei verzinsels en wisten tot vier maal toe ƒlo,—
los te krijgen; bij de vijfde poging werd
de politie gewaarschuwd.
Het valt te betreuren dat het te goed
bekend is, dat bedoelde dame goed voor
arme mensen is. Hiervan wordt herhaaldelijk op allergrofste manier misbruik gemaakt. Een tijd geleden is het een oplichter gelukt, haar voor een totaal bedrag van ƒ30.000,— op te lichten. Dit
fraai heer zit nu gelukkig ook achter slot
en grendel.
t)e benadeelde dame
heeft
wederom
beloofd voortaan niet op allerlei smoesjes in te gaan en bij pogingen tot oplichting direct de politie te waarschuwen.
—

—

—

Verduistering
De 19-jarige loopknecht C. W„ wonende
alhier, is aangehouden terzake van verduistering in dienstbetrekking, van ƒ3O.
Hij heeft bekend en is na verhoor op

markten

De Regeringscommissaris

voor Amsterdam brengt ter openbare kennis van
marktbezoekers en marktkooplieden, dat
de markten hier ter stede, in verband
met de verduisteringsmaatregelerr, uiterlijk een half uur vóór zonsondergang
door de marktkooplieden moeten zijn
ontruimd.
Derhalve moeten de markten op Zaterdag. 19 Juli a.s. uiterlijk om 21.20 uur
zijn ontruimd.

Onvoorzichtig overgestoken
In de De CLercqstraat is gisteravond
omstreeks half zes een 50-jarige voetganger bij het oversteken van de rijweg in
botsing gekomen met
een passerenden
wielrijder. Beiden kwamen te vallen en
daarbij liep de voetganger een zware her-

senschudding en een schedelbasisfractuur
op. Per ambulance-auto van de G.G. en
G D is het slachtoffer naar het Wilhel-

minagasthuis gebracht en daar ter verpleging opgenomen.

Wat

er

gevonden werd

Badpakken, paar geel-brulne

schoenen, doos • lnh.
bakje, benen broche,
den, vulpennen, 5 i 8
verbon, kam in étui,

(ia

me

verchroomd

flotter-

portemonnales, honkg. aardappelen, zilherenrijwiel, gereedschapssleutel, kijkglas, gebloemde ceintuur,
koerdulf, paar hoge zwarte Jongensschoenen en een paar bruine* lage Jongensschoenen. sigarenaansteker. Lipssleutel, cacaobonnen, capuchon van beige regenmantel,
zilveren armband, bos slevtels, blauw-gerult
kinderjurkje, tricot hemdje, bruin badpakje, rijwielsleutel, gordelriem, witte tennisschoenen, Frans woordenboekje, brillen,
autoband, blauwe zijden ceintuur, zwartgelakt kinderschoentje, grijze stoffen tas,
Jonge zwaan.

van

de Hengelclubs
Pleinzicht

De hengelaarsveren. „Pleinzicht" hield

Dinsdag haar tweede onderlinge wedstrijd
in de wateren van Oudkarspel.
De uitslag was: 1. Th. Ojevaar 36 st.: 2.
L. Jansen 31. b.m. 1; 3. J. Rademaker 30;
4. J. van Dijk 27; 5. A. de Roode 26; 6.
G. Willemse 24; 7. P. Smit 21; 8. H. Visser
20; 9. J. Keyzer 17, b.m. 1; 10.
H. Moreel
17; 11. J. Val 15; 12. P. Staringa 14; 13.
A. Mooij 13; 14 K. Pronk 7; 15. J. Kreine
7; 16. H. Spinder 6. Totaal 311 stuks, b.m.

2.
L. Jansen.

De grootste baars werd gevangen door

HILVERSUM

Diefstallen
Mevr. D„ Laarderweg, heeft er aangifte
van gedaan, dat uit haar huiskamer een
handtasje, inhoudende ƒ 25,—, is weggenomen.
Mevr. M.. Lobeliastraat, deed aangifte
van de vermissing van f 3,— en van twee
gouden ringen. Het geld is sinds Juni,
de ringen zijn sedert verleden week weg.
H. uit Eemnes is zijn transportfiets
kwijtgeraakt, welke hij voor een perceel
aan de Trompenbergerweg had geplaatst.

De Regeringscommissaris voor Hilversum
maakt bekend, dat aan da bewoners (particulieren) v&n de hierna vermelde percelen
de oproepingen voor de Inlevering van
metalen voorwerpen zijn verzonden. De Inlevering moet geschieden op 18 Juli 1941.
Graaf Florlslaan 10—23, school DÏalweg;
Achterom 44—89b, school Pr. Bernhardstr.;
Herenstraat 18a.—47, schcol Neuweg; Havenstraat 9—40, school
Badhuislaan; Van
Lenneplaan 31—37, Gem. Hogere Burgerschool; Zonnelaan I—lB, Gem. Hogere
Burgerschool; Steynlaan 14—26. Chr. Lyceum; Bothalaan I—2, Chr. Lyceum; Noorderweg 160—220, school Leeuwenhoekstr.;
11. Laarderweg lb-,-16, school Leeuwennoekstraat;
H. Laarderweg 330—380, school
Dr. Culj persplein; De Bazelstraat I—l9.
school Dr. Cuijperspleln; Laarderweg 2—
32a school Eomnesaerweg—J. v d. HeijdenKapteynstraat
straat;
school
55—99,
Lorentzweg;
Galllejstraat
2—16, school
Lorentzweg: Bakkerstraat 74—105, school
Van
't Hollpleln; Herelstraat
22—«1,
school Zwaluwplein; Leeuwerikstraat 20-«53, R.K. Kweekschool; Hobbemalaan 12—
13, school Ruysdaellaan; DlepencUoan 5—
13 (onev.)
en 114—128 (even), school
Ruysdaelllaan;
Gabr.
Metsulaan
1—42,
school Ruysdaellaan; Hollandselaan 4—31,
school Rembrandtlaan;Prinses Jullanalaan
I—la, school Rembrandtlaan; Dlependlaan
178a—208 (even) en 179—231 (oneven),
sch. Lavendelplein; Fuchslastr. I—7, sch.
Lavendelplein; Zlnnlastr. 11—56, sch. Geraniums tr.; Salvlastr. I—s. sch. Geranlumstr;;
Begoniastraat 84—80, school Violenstraat—
Koningsstraat; G. v. Amstelstraat 103—131
(onev.) en lOfr—l3o (even),
school Violenstraat—Koningsstraat; Constantiastraat 2—
27, school Irlsstraat; Casper Fagelstraat
21—24, schoei-Leliestraat; Van Hoornstraat
1—26, school Leliestraat; Hazenstraat 26—
57, school Heldestraat.
Rijksduitsers, die Ingevolge par. 5 van
de Eerste Verordening tot uitvoering van
Rijksburgerwet
de
(Relchsburgergesetz)
van 14 November 1933 (R.W.B. 1, blz. 1333)
Jood zijn of als Jood worden aangemerkt,
moeten de Inlevering verrichten bij den
met de uitvoering der metaallnlcverlng belasten Ortsgruppenleiter van het Arbeltsberech Niederlande der N.S.D.A.P.
Niet ontvangst van een oproeping ontheft
geenszins van de verplichting tot aanmelding

en Inlevering.

Weesperkarspel
De burgemeester

heeft als

GEBOREN: Frledegonda Gertrude, d. van
J. Visch en A. Pieters; Willem Jan, z. van
W. Veldhuizen en G. E. Hooning.

ONDERTROUWD: A, H. de Jong en R.
Veltman; W. v. Mahnen en E. Voerman;
B H. Ie Roy en G. M. Handelaar; J. TUlings
en J. A. Schild; F. H. v. Bruggen en C. v.
Achterbergh.

GETROUWD: A. Stoutenbeek en C. A.
Kuilenburg; H. Bouman en M. J, Jansen. Duivesteynstraat 9; A. Lenger en H. v.

Wier, Nieuweweg 26, Eemnes;
B. J. de
Kruyf en A. Beerens, Jutphaseweg 78bis,
Utrecht; W. L. Nieuweling en S. Houtman,
Koninginneweg 67; N. v. d. Laan en J. C.
Aquine, schip ..Cornelis", Nieuwe Haven;
B. J. W v. Veluwen, Barneveld en P. Ot-

ten. Multatulilaan 24.

OVERLEDEN: Aart Veenendaal, 68 j.,
van J. v. Ruissen, overl te ïjrmelo.

WEESP

GEBOREN:

Wlllemljntje,

d. van B. de
en L. Kroon; Mattheus Lodewlkus, z
van G. W. van Hooren en M. A. G. Middelkoop; Jakobus Jan. z. van D. van der Poel
en G. A. Graklst; Petronella Johanna, d.
van C. Pel en J. Brama; Rudolph Henri
Johan, z. van H. R. Haverhoek en E. van
Putten; Cornelis Wouterus, z. van J. Schimmel en R. de Man.

OVERLEDEN: Helena Carollna Hendrika
Henssen, ongeh., 76 J.; Joseph Gerardus Johan van Leeuwen, echtg. van C. K. Buis,
60 J.

9

Fiets-of strandbroekje
Dit

broekje, dat glad om de taille
valt en klokkend uitloopt, geeft het
ideo van een kort rokje.
Voor een fietsbroekje ls het gewenst de
pijpen nauwer te maken. Men .knipt dan
het patroon door op de lijn waarbij staat
„zijkant" en dan aan weerszijden de
geertjes volgens de stippellijnen afknippen. Dan wordt het broekje dus nauwer
van pijp.
Ook kan men het model eerst zó passen
en dan desgewenst de zijkant nog langs
de stippellijn afstlkken.
Aan stof heeft men nodig: 1 m. & 1.40 m.

breed.

Bewerking:

a. Voor en achternaad dlchtstlkken
met Engelse paden. Met dlchtstlkken even
goed aan de achternaad trekken anders
knappen de steken zo gauW met dragen.
b. Kruisnaad dlchtstlkken met Engelse naad en ook goed onder het stikken
aan de naad trekken.
c. Spilt inknlppen en omrijgen.
d. Aan de bovenkant een band aanstikken •op T.W. Men meet eerst, hoe
strak men de band kan velen. Het broekJe onder het aanstlkken wat inhouden,
het komt dus vloeiend aan de band. Daarna de band op de goede kant overstikken.
Men kan nu de band geheel doorstikken.
é. Trekslulting in het split zetten. Wie
niet van een trekslulting houdt, kan het
broekje ook sluiten met knopen en knoopsgaten. In dit geval maakt men aan het
split een belegstuk met onderschiet en
de band knipt men dan iets langer.
t. In de onderkant van het pijpje een
zoompje maken of afwerken met een
boorlintje over de rafeL
Patronen verkrijgbaar è, 35 cent In:
T.W. 68; H.W. plm. 92. T.W 72; H.W.
plm. 96. T.W. 76; H.W. plm. 100.
Opgeven Na.- 519.

Bestellingen "van knippatronen met
postzegels ter betaling ingesloten uitsluitend te adresseren aan de N.V. „De Arbeiderspers" afd. Knippatronen, Prinsegracht
Den Haag.

Ziekenfonds „Eendracht
maakt macht”
• •■MMni

lIIUVIJI

De commissie van 25 leden, welke de
algemene vergadering van het, ziekenfonds
Maakt Macht" voor
Weesp, Weesperkarspel en Nigtevecht
had ingesteld ter behandeling en vaststelling van rjeuwe statuten en huishoudelijk reglement, is Dinsdagavond bijéén
gekomen in een der lokalen van de Prot.
bewaarschool. De leiding berustte bij het
bestuurslid, den heer J. Bergh.
Deze wees in zij nopeningswoord op de
belangrijke taak, waarvoor de commissie
zich gesteld ziet en wees er voorts op,
da tingevolge de besluiten van de algemene ledenvergadering de beslissing van
d ecommissie inzake Statuten en Reglement bindend zal zijn.
Op voorstel van den heer Bergh besloot de vergadering aan den voorzitter,
de nheer A. van Dam ,die in een ziekenhuis verpleegd wordt, de beste wensen
voor een spoedig herstel te doen toekomen.
Daarna werd begonnen met de behandeling van de concept-statuten.
Bij art. 5 .omschrijvende de door het
fonds gewaarborgde geneeskundige verzorging, deelde men van bestuurszijde
mede, dat in de toekomst degenen, die
zie hals lid van het ziekenfonds laten inschrijven ook tot het ziekenhuis-verplegingsfonds zullen moeten toetreden.
Wilde het bestuur in art. 20 o.a. bepaald zien, dat tegencandidaten voor bestuursleden 10 dagen voor de te houden
vergadering schriftelijk moeten worden
opgegeven met vermelding van de vacature, waarin zij gesteld worden; de vergadering besliste anders en schrapte de
laatste bepaling.
Art 37 regelende de instelling van een
ledenraad, werd goedgekeurd.
Geschillen* zullen volgens art. 41 worden voorgelegd aan het hoofdbestuur
van de Centrale Bond van Ziekenfondsen,
waardoor de arbitragecommissie kan vervallen.
De statuten werden tenslotte met alg.
stemmen goedgekeurd.

BUSSUM

Inrichting voor methaangas
In tegenwoordigheid van verschillende
directeuren van bedrijven heeft de wethouder van openbare werken, de heer L.
Bouma gistermiddag officieel de gascompressor voor methaangas in gebruik gesteld.
Dit gas wordt verkregen door de rioolwaterzuiveringsinrichting, en In de compressor samengeperst om de cylindersder
gemeentelijke auto's te vullen. De compressor is gunstig gelegen en bevindt zich'
op één terrein met de rioolwaterzuiveringsinrichting en de centrale hal voor de
gemeentelijke bedrijfsauto's.

Viswedstrijd

Naarden-Bussum

De afdeling Naarden—Bussum van de
A.H.B. houdt Zondag a.s. een viswedstrijd ln de Binnenvestlng te Naarden;
aanvang 's morgens 6 uur. Plaats van samenkomst bij de Beatrixbrug of de Doorbraak te Naarden. Na de wedstrijd worden
de prijzen uitgereikt in het bondslokaal,
Lamb. Hortensiuslaan, Naarden. Er zijn
voor deze wedstrijd prachtige prijzen aangekocht.

MUIDEN

Concert
Het derde gecombineerde concert, waaraan medewerken de muziekverenigingen
Jubal te Weesp, D.0.8. te Naarden en
Crescendo te Muiden, onder leiding van
den heer A. de Gooyer, zal Dinsdagavond
a.s. te Muiden worden gegeven in de
muziektent. Voor de pauze
Crescendo het programma, terwijl na de pauze
de drie verenigingen gezamenlijk hetzelfde programma zullen uitvoeren als te
Naarden en te Weesp.

Prijzen

van

Nederlandse

Producten op Duitse markten

echtgen.
Rooij

beëedigd

taxateur voor het uitbrengen van een
rapport omtrent de waarde van in te leveren metalen voorwerpen, waarvoor de belanghebbenden een hogere vergoeding
wensen dan de metaalwaarde, aangewezen den heer J. H. Versteeg, Stammerdijk 836, Weesperkarspel.

Burgerlijke Stand

v.

Nieuws

Hilversum

plaatsen.

vrije voeten gesteld.

Sluiting

Metaalinlevering

—

Berlijn,
Woensdag.
Bloemkool te Lelpzlg 9.30 per
—

(V.P.B t

100. te Breslau 4.72, te Frankfort 5.12 tot
5.63. te München 4.47 tot 5.47 per krat.
Zomerkooi te Keulen 16.49 per 100 kg.
Tuinbonen te Leipzlg 28.64, te Breslau
28.84, te Frankfort 26.04 tot 27.86 per
100 kg.
Tomaten te Leipzlg 45.76 tot ,45.96, te
Breslau 93.40 tot 96.14. te Hamburg 56 tot
87. te Frankfort 40.66 tot 99.20, te Keulen
66, te München 43.78 tot 81.41 per 100 kg
Komkommers te Lelpzlg 24 tot 30.10, ve
Breslau 31.39 tot 33.14. te Frankfort 12.07
tot 29.85. te München 14.80 tot 28.40 per

100 stuks.

SPORTNIEUWS

Keller alleen
de kop

aan

Tournooi van O.D.V.
voortgezet
Amsterdam,
Donderdag.
De 0.D.V.-tienk'amp werd gisteren aan
de Hoofdweg te Amsterdam voortgezet
met slechts drie partijen, daar de heer
—

Keiler verhinderd was en de partij DrijfRoger vooruit was gespeeld, waarvan wij
reeds in een onzer vorig 3 edities melding
maakten. De overwinning van Druyf op
Roger heeft tot resultaat gehad, dat
Keiler zonder te spelen de leiding heeft,
op de voet gevolgd door Druyf, die
slechts een verliespunt meer heeft. Wij
geloven niet, dat in deze onderlinge verhouding nog veel wijziging 2al komen,
daar zowel Keiler als Druyf nog alleen
de zwakke broeders te ontmoeten hebben, en laatstgenoemde speler laat juist
tegen dergelijke spelers nog wel eens een

veer, iets wat- Keiler zelden of nooit gebeurt. Kan dus veilig worden aangenomen, dat Keiler de overwinning zal wegdragen. minder zekerheid bestaat er omtrent de bezetting der tweede plaats, daar
Roger slechts een punt achterstand heeft
op Druyf. De eindstrijd kan in ieder geval nog spannend worden.
De wedstrijden van gisteren stonden
gelukkig op een heel wat beter peil dan
vorige week en ae overwinningen, die De
Krijger en Brouwer wisten te behalen,
waren van een zeer goed gehalte.
De Krijger schijnt nu volkomen over
zijn Inzinking heen te zijn en het Is alleen te betreuren, dat het herstel zo laat
is gekomen, want De Krijger was bij de
aanvang van dit tournooi een van de
ernstigste gegadigden voor de eerste
plaats. Gisteren werd zijn sterke clubgenoot Berk het slachtoffer van zijn goede
vorm. Na een regelmatige opening ging
De Krijger met wit over tot bezetting
van veld 23. Het innemen van een dergelijke .voorpost, vooral in het beginstadium van de partij, brengt grote risico's
met zich mede. Weet men deze schijf
daar echter te handhaven, dan kan er

een zeer grote kracht van uitgaan. Hierin is De Krijger dan ook volkomen geslaagd. Hij wist zelfs om deze schijf een
uiterst soliede centrumstelling te bouwen, waardoor de positie voor Berk wel

buitengewoon penibel werd. In de stand
van zes om zes, die tenslotte ontstond,
kon Berk de nederlaag niet meer ontgaan.
Brouwer heeft bewezen van welk een
grote betekenis het is, wanneer de jongere spelers een kans krijgen om tegen
de sterke hoofdklassers uit te komen. Hij
speelde n.l. enige weken geleden tegen
Keiler, een „hekstelling-partij", die door
he mverloren werd, doordat hij een totaal verkeerde speelwijze toepaste. Dat
hij echter van deze partij een hoop heeft
geleerd, heeft hij tegen Delsen bewezen.
Ook hier formeerde zijn tegenstander de
„hekstelling" met enige schijven op zijn
lange vleugel. Thans koos Brouwer wel
de juiste tactiek. Hij trachtte n.l. voortdurend het centrum te bezetten en hierin is hij geslaagd. Het gevolg was. dat
op Delsens stelling een dusdanige druk
werd uitgeoefend, dat deze een doorbraak
niet kon verhinderen. Wel kwam ook hij
op dam, maar de materiële achterstand
twee schijven
bleek te groot te zijn.
v. d Velde—Meyer
De laatste partij
gaf een flankspel-opening te zien, die
tot Hollands spel leidde. Hierna ondernamen beiden aanvallen met de linker
vleugel. In de afgebroken stand
tien
om tien
is nog van alles mogelijk.
De uitslagen volgen hier:
J. de Krijger—B. Berk 2—o; J. Brouwer—M. Delsen 2—o; A. v. d. Velde—H.
Meyer afgebr.
De stand luidt:
Keiler 8 (5), Druyf 7 (5), Roger 8 (6),
De Krijger, Berk en Brouwer 5 (5), v. d.
Velde 4 (4), Meyer 2 (4), Delsen en Kesseler 1 (4).
—

—

—

—

—

—

Noteringen van edele metalen
(Medegedeeld door H. Drijfhout.)

Goud:
Pijn voor de industrie (verkoop)
Afflnagegoud (inkoop

2125.—
,2075.

/

—

Zilver:
Fijn voor de Industrie (verkoop)
Afflnagezllver (Inkoop).

„

32.75
30.—

HANDELSBERICHTEN.
Donderdae.
Amsterdam.
Raapolie, loco per 100 ke. f34. Der hl.
/ 31.50 (kleinhandel). Llinolie loco Der 100
kK. >25.12' (groothandel). 128.75 (klein—

handel). Per hl.

/

27.25 (kleinhandel).
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Expositie in het Haagse
Gemeentemuseum
Vier leiders van

Veiling van „oude”
schilderijen
Mesdag op ƒ2100.—getaxeerd
Den Haag,
Woensdag.
haast
zeggen, dat het
zouden
met „oude" schilderijen net zo gaat
als met postzegels en oude boeken, maar
een klein beetje meer respect moet men
toch wel hebben voor de „grote kunst".
Al wordt ze niet altijd bij het leven van
den kunstenaar betaald
aan Frits van
Dongen denken we hier natuurlijk niet
dan toch zijn er liefhebbers, die graag
de kunst beschermen door voor oude
meesters fabelachtige prijzen te betalen.
Als Rembrandt geweten had, dat enige
weken geleden ln Den Haag één zijner
werken voor ƒ 138.000 zou worden verkocht, zou hij zijn faillissement destijds
niet zo zwaar hebben opgevat. Moet het
nu altijd het noodlot zijn, dat de kunst
pas betaald wordt na de dood? Men kan
er over filosoferen, het pecuniaire element speelt op veilingen de hoofdrol.
Waarom koopt men een schilderij? Uit
liefde voor de kunst? Uit een oogpunt
van geldbelegging? Met handelsdoeleinden?
—

Wij

het muziekleven
in de Residentie

—

Donderdagochtend zal in het Gemeen-

temuseum te Den Haag een tentoonstelling voor het publiek opengesteld worden,
die een beeld wil geven van het Haagse
muzi'ekleven, vooral van de negentiende
eeuw. De heren D. Balfoort en dr. EReesèr hebben bij de uitgebreidheid van

—

dit gebied een keuze gedaan, doordat zij
manuscripten, brieven, portretten, diploma's, concertprogramma's en andere documenten van vier leidende figuren uit het
Haagse muziekleven in een grote boven-

zaal van het Gemeentemuseum hebben
bijeengebracht.
In een voorbezichtiging van deie tentoonstelling is gebleken, dat dit materiaal
een prachtige kijk geeft op het Haagse
muziekleven sinds de tijd, dat J. H.
Lubeck in 1827 tot directeur van de pas
opgerichte Muziekschool werd benoemd,
die later het grote Conservatorium zou
worden. J. H. Lubeck (1799-1865), Joh.
J. H. Verhulst (1816—1891) en Richard
Hol (1825—1904) zijn de belangrijkste
dirigenten van de Diligentia-concerten
gedurende dei negentiende eeuw geweest
en het grote aantal programma's dat op
deze tentoonstelling te zien is, toont aan,
op welk hoog peil deze drie musici het
Haagse muziekleven gebracht hebben.
Van de handschriften van J. H. Lubeck
trekken vooral enkele brieven de aandacht, waarin onder anderen een volledige reorganisatie van de Diligentiaconcerten voorgesteld wordt, en- de oorspronkelijke partituur van een feesthet nationale
muziek ter inwijding van 1813.
gedenkteken op het plein

Verhulst was conservatief
Verhulst, wiens werken op enkele uitmeer In handschrift
bewaard zijn gebleven, was een felle persoonlijkheid en een uitgesproken conservativist. In een belangrijke briefwisseling
is te lezen, dat Verhulst in 1882 weigerde
op de Diligentia-concerten composities
van Berlioz, Liszt en Wagner uit te voeren. die hij als verzonderingen na niet

tegenwoordigers
van de programmamuziek verafschuwDaarentegen
de.
heeft hij aan de
werken van Brahms,
die in 1882 zelf als
zijn
solist
met
Tweede Pianoconcert hier ter stede
optrad, grote aandacht besteed. De
stugge houding van

Verhulst tegenover

Wagner leidde tot
zijn ontslag.

RICH. HOL
(Foto

Richard
Hol
die
daarentegen,
Verhulst opvolgde,
voerde
speciaal
werken van de z.g.
„Nieuw-Duitse"

school

van Wagner

A.P.J en Liszt uit.
de

Van
handschriften

van dezen musicus trekt vooral de partituur van een feestcantate, ter gelegenheid
van het 250-jarig bestaani van de Utrechtse Hogeschool, de aandacht.

Ruime keuze uit Wagenaar's werk
De vierde componist is ie pas overleden componist Johan Wagenaar (1862
1941). Daar het Gemeentemuseum de gehele nalatenschap van Hol en Wagenaar
bezit, kon Juist van deze componisten een
bijzonder fraaie keuze worden gedaan.
Van Wagenaar vinden wij bijvoorbeeld
het manuscript van zijn Opus 1, drie in
1883 gecomponeerde fantasiestukken voor
viool en piano en zowel de schetsen alsook de partituur van het laa'ste werk van
den componist, het symphonische gedicht
„Elverhöl" Portretten, regieboeken, het
—

JOH. VERHULST
(Foto A.P.)
diploma van het ere-doctoiaat en vele
andere documenten wijzen op de grote
betekenis van dezen componist, speciaal
voor Den Haag.
Met deze tentoonstelling worden een
zestal concerten van uitsluitend Nederlandse muziek van de laatste honderd
jaar gecombineerd, waaraan bekende
kunstenaars als Theo van der Pas, Hans
Schouwman en Herman van der Vegt
zullen meewerken. Na ieder concert wordt
onder leiding van de heren Bplfoort en
dr. Reeser een rondgang door de tentoonstelling gehouden. Het bezoek van deze
concerten, die op 18, 21, 23, 25 en 30 Juli,
des middags om drie uur plaats vinden,
en tegelijk van de tentoonstelling, kunnen
wij daarom iedereen aanbevelen.

Herst. Evang.

Luth. Kerk

bestaat anderhalve

Op 24 Februari, 1791 tekenden honderddertig gezinshoofden uit de EvangelischLutherse Gemeente te Amsterdam een
„plan van afzondering" uit dit verband.
Op 10 April verleende de plaatselijke
overheid aan dit plan haar goedkeuring
en op 3 Juli 1791 gaven de Staten van
Holland aan de Hersteld EvangelischLutherse Kerk de vrijheden, die aan
andere kerkelijke gemeente waren toegekend en werden de eerste predikanten
Hamelau en Scholten gekozen. Van toen
af bestonden er dus voortaan twee
Lutherse gemeentea
Aldus memoreerde prof. J. C. W. van
Bemmel in zijn herdenkingstoespraak,
die hij hield in het kader van een speciale lithurgische dienst in de Hersteld
Evangelisch-Lutherse Kerk ter herinnering aan het 150-jarig bestaan der gemeente, welker geschiedenis spreker hierbij memoreerde.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente gaf
aan de zogenaamde Augsburgse confessie,
de geloofsbelijdenis van Maarten Luther
dus, een zuiver historische betekenis; de
Hersteld-Luthersen zagen er meer een
belijdenis des harten in. Ook de opleiding van predikanten gaf in de tweede
helft van de achttiende eeuw aanleiding
tot grote moeilijkheden. Men verweet de
kerk van de zijde der „verlichten" dat
zij verduisterd was door geloofsstellingen
en men verwachtte alle heil van de
natuurwetenschap.. Daarbij wilde men de
theologische faculteiten wijzigen in neutrale faculteiten.
Luther heeft erop gewezen, dat de onzichtbare en zichtbare kerk geen twee
kerken vormen, maar twee zijden van
één kerk. In de zichtbare kerk dient te
worden verkondigd het zuivere woord,
gelijk het in de Augustana staat, en
moeten de doop en het Heilig Avondmaal op de juiste wijze worden toegediend.
Ds. B. E. J. Bik, die het eerste gedeelte
van de herdenkingsdienst leidde en de
wijdingsrede hield, meende, dat er geen
reden was om feest te vieren, wanneer
men gedenkt, dat anderhalve eeuw : geleden het rationalisme de Lutherse Kerk
binnendrong
en
deugdzaamheid als
hoogste heil predikte. Maar anderzijds is
een feestelijke viering wel gerechtvaaraan de kleine
digd door herinnering
schare, die het hiermee niet eens was en
zich als zondaren voor God zag. „Wij
hebben" aldus ds. Bik, „gelijk de mannen van 1791 vast te houden aan de
leer der Apostelen.' dus aan het Woord
Gods. Het gaat niet om uiterlijk geloof.
Wij hebben gezondigd; daarom gaan
Gods tuchtigingen ook over kerkelijk
Nederland".

De „Internationale
JÖHAN

eeuw

Filmkam er” wordt gereorganise rd

WAGENAAU

(Foto A.P.)
Berlijn,
Donderdag.
Heden Is alhier het Internationale congres begonnen, dat ten dqel heeft de „Internationale Filmkammer" te reorganise—

Bijna alle werken van
Dick Ket bijeen
Tentoonstelling in het
Haags Gemeentemuseum
Donderdag.
Qen Haag,
De tentoonstelling van werken van den
in September 1940 te Bennekom overleden
schilder Dick Ket, die van Zondag a.s. af
in het Haagse Gemeentemuseum voor het
publiek toegankelijk zal zijn, zal een nagenoeg volledig beeld geven van de ontwikkeling en het scheppen van dezen
—

belangrijken kunstenaar. Slechts enkele
werken zullen ontbreken. Bijna alle eigenaars hebben hun volledige medewerking
gegeven. Zo zal men zich waarschijnlijk
een nieuw beeld van den schilder kunnen
vormen, die veelzijdiger blijkt geweest te
zijn dan men uit de bekende werken aanneemt.

vroecst geoateerde Inzending is reeds
1919 toen de kunstenaar zeventien
jaar was De tentoonstelling omvat ruim
De

van

80 nummers, schilderijen, tekeningen in

verschillende technieken en linoleumsneden.

ren.

In de met de vlaggen der deelnemende
landen versierde zalen der „Kameradschaft der deutschen Klinstler" verzamelden zich de afgevaardigden der betrokken
organisaties uit alle landen van het Europese continent, benevens vele diplomatieke
vertegenwoordigers, die door den president der „Reichsfilmkammer", prof. Kar)
Froelich, werden verwelkomd. Spr. wees
op het verblijdende feit, dat de vakmannen uit alle landen hadden willen komen
om in het kader van het nieuwe Europa
het bedrijf eensgezind te organiseren.
De vice-president. Carl Melzer. sprak
vervolgens. Daarna namen de , afdelingsvergaderingen een aanvang.

Bij Marle & Bignell, op het Lange
Voorhout, waar vele „meesters" verblijf
hebben gehouden om hun weg te vinden
naar alle windstreken, scheen het ons
gistermiddag toe, dat geldbelegging en
handelsdoeleinden hoofdbeginselen waren. Jozef Israëls, Bosboom, Neuhuys, de
gebroeders Maris en vele anderen kwamen onder de hamer. De „Spinster" van
Jozef Israëls bracht ƒ950 op en een
aquarel van J. F. Sterke de Jong, voorstellende een pannekoekenbakster, ingezet op ƒ75, wist het nog te brengen tot
ƒ2OO. Schappelijke prijsjes, waarbij niet
gemeesmuild werd. Er zaten kunstkenners en kunstliefhebbers onder de aanwezigen, maar de handelaren waren vermoedelijk het sterkst vertegenwoordigd.
En toch bleef de animo verre.
Een „Maanlandschap" van Jongkind
ging „trekkend" weg voor ƒ 390. „Ik dweep
niet met Jongkind", zei één der bezoekers, die er nog geen ƒ5O voor bood. Op
ƒ3BO waren er twee bieders. „Laten ze
het maar samen houden", werd er geroepen. Jongkind zelf was er gelukkig niet
bij. Wat zou de man wel gedacht hebben,
indien hij had. kunnen noren, op welk
een onverschilige toon over zijn kunstwerk werd gesproken? Nu ja, er zit niets
kwaads bij, maar toch doet het den liefhebber koud aan, wanneer de „warmte"
ontbreekt.
„Willem Maris" werd op de tafel van
den afslager gehesen. „Koeien aan de
plas" stelde het schilderij voor. De hamer
in de hoogte, een blik van den man, die
ln feite de laatste
het laatste woord
ƒlOOO is de inzet.
heeft en
klap
Maris bracht het niet hoger dan tot
ƒlBOO. Toch nog een goede prijs, waar
zijn broeder Jacob' voor zijn duinlandschapje niet meer dan ƒ55 kreeg. Het is
goed, dat ook hij het niet meer heeft
beleefd
Een aquarel van Mauve: ƒl6O. En...
de vrouw van Jacob Maris, door Maris
zelf geschilderd... ƒ 36. Het is tegeef.
H. W. Mesdag spande op dat ogenblik
de kroon. Een „Zee met visserspinken",
90 bij 125 groot, op ƒlOOO ingezet, ging
weg voor ƒ2lOO.
Bij deze goede indruk hebben wij het
gelaten. Het „Huiselijk geluk" van Neuhuys hebben we maar niet afgewacht.
We zijn nu tenminste nog met een tevreden gevoel huiswaarts gegaan. Maar
het is toch maar goed, dat ook Mesdag
niet geweten heeft, wat er met zijn visserspinken ls gebeurd.
—

—

Hendrick de Keyser was
de bouwmeester

Meer

de omgeving dan het sobere
bouwwerk zelf ziet men het aan, dat
de Westerkerk een zeventiende-eeuwse
schepping is, die Rembrandt nog in levende lijve binnen haar muren kan hebben
gezien.' Men kan zich voor Nederland'»
grootsten schilder dan ook geen schoner
laatste rustplaats denken, geen verhevener mausoleum, waar zijn gebeente op
onbekende plaats bewaard wordt, dan
Hendrick de Keyser's laatste meesterwerk,
de Westerkerk.
Dit meesterwerk, waarin zich de gouden eeuw slerhts bij nadere aanschouwing
weerspiegelt, munt uit door eenheid en
eesvoud van' conceptie. Het is eigenaardig,
dat De Keyser, zoals bij andere van zijn
kerkes, ook hier re traditie der Gothische
katholieke kerken volgd? en slechts het
ontbreken van het koor doet het grondplan afwijke nvan de katholieke godshuizen. Hendrick de Keyser heeft deze belangrijke schepping nooit voltoeid mogen
zien. De bouwmeester, die in 1567 te
Utrecht werd geboren en in 1621 te Amsterdam overleed, begon in 1620 met de
bouw der Westerkerk, welke bouw in 1631
beëindigd was.
Het gebouw is daardoor ook niet geheel
volgens zijn ontwerp afgemaakt en zo is
bijvoorbeeld de tren door Jacob van Campen voltooid. Niettemin vormt hij een
schoon geheel met het gebouw en een
tijdgenoot van Vondel bezingt deze toren,
van verr'
die
sterr'."

opgaet als een morgen-

Het interieur, dat zeer sober is. wordt
toch niet, zoals men licht zou vrezen, verstoord door verstarring en dit komt waarschijnlijk, omdat er enige moedwillige afwijkingen in het compositiesysteem zijn
gemaakt.

Merkwaardige afwijkingen
Van 16 tot 21 Juli vergadert te Berlijn
de Internationale Filmkamer.
Negentien landen nemen aan de vergadering deel: men wil de statuten bij de
nieuwe omstandigheden aanpassen.

Vrijdag 18 Juli om kwart voor vijf zal
een
mejuffrouw
Clarijs
Petra
rondgang leiden in het Stedelijk Museum
te Amsterdam langs de tentoonstelling
„In Holland staat een huis".

In het bouwkundig weekblad „Archi-

tect ura" doet de gemachtigde van de

B.N.A. nogmaals een beroep op de Nederlandse architecten Inzake hun medewerking aan de wederopbouw In de architectuur, tevens publiceerde hij enkele brieven van architecten die van hun sympathie met het voorgenomen onderzoek getuigden. Het blad wijdt verder een artikel
aan den architect A. Th. van Elmpt uit
Groningen, die dezer dagen 75 jaar wer«L
Het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw heeft een commissie ingesteld met de taak om rapport
uit te brengen over richtlijnen voor een
nieuwe' wonirigpolitiek. Voorzitter van
deze commissie is de heer ir. A. Platte,
oud-directeur van de Woningdienst te Rotterdam.
Wij ontvingen het Maandblad van de
Nederlandse Bond voor Boerinnen en andere plattelandsvrouwen „De Plattelandsvrouw", waarin melding wordt
gemaakt van een vacantiecursus voor
meisjes en jonge vrouwen over de Wieringermeer, die in de Wieringermeer van 14
tot 26 Juli gehouden zal worden.
In het weekblad „W IJ" noteren wij
een interessante serie foto's. Het zijn op-

namen van de pianisten Cor de Groot en
George van Renesse, die een ballade van
Chopin spelen. De foto's werden op het
zelfde moment gemaakt, zodat men het
verschil in gevoelsuitdrukking en reactie
van beide kunstenaars goed kan waarnemen. Van de verdere inhoud van het blad
noemen wij „Kamperen in een boerderij".

De Jongste uitgave van het Tijdschrift voor Volkshuisvesting
en Stedebouw is voor een groot gedeelte gewijd aan de wederopbouw van
de stad Wageningen. Wij citeren uit een
artikel van ir. A. Kraayenhagen:
Door de oorlog werd het hart van de
oude stad Wageningen volkomen verwoest.
Van de Middeleeuwse vestigstad was ln de
loop der eeuwen toch reeds weinig overgebleven. Met uitzondering van de Gothische kerk met Romaanse toren waren
reeds voor de oorlog bijna alle gebouwen
van historische betekenis verdwenen. De
vestingwerken werden in het begin van
de 18e eeuw, de stadspoorten ln 1828 gesloopt. De stadswallen nog in 1854 naar
het plan van den tuinarchitect Zocher ln
plantsoenen herschapen, werden bebouwd
of verzakten en brokkelden af. Practisch
geeft alleen nog het stratenplan van de
oude stad een duidelijk beeld van de
Middeleeuwse stedebouwkundige opzet.
Het behoud en zo mogelijk een verduidelijking van deze typische aanleg vormde enerzijds een richtsnoer voor het wederopbouw-plan. Anderzijds moest rekening worden gehouden met de redelijke
eisen, welke de tegenwoordige tijd aan
het stedelijk organisme stelt.

Affiche van Jan Kamman
voor zomer-expositie

Boymans
Donderdag.
Rotterdam,
De Rotterdamse kunstenaar Jan Kamman heeft voor de grote zomertentoonstelling „Nederland bouwt in baksteen"
een affiche vervaardigd, dat zeer geslaagd mag heten. Het stelt de toren van
het museum Boymans voor, waarvan de
silhouet zich fors aftekent tegen een
diep blauwe lucht
D£ meeste inzendingen voor de tentoonstelling zijn thans aangekomen en
men is druk in de weer met de inrichting. Een grote plaats zal moeten worden
ingeruimd aan de maquettes, w.o. die van
de .prijsvraagontwerpen van De Bazel en
Kromhout voor het Rotterdamse raadhuis ,de maquettes vau Berlage's „Jachtslot St. Hubertus" op de Hoge Veluwe en
De Bazel's gebouw van de Nederlandse
Handel-Maatschappij te Amsterdam, de
maquette van het kantoorgebouw der
Bataafse ImportrMaatschappij in Den
Haag van architect J. J. P. Oud en tenslotte de maquette voor het nieuwe raadhuisplan te Eindhoven van ir. J. A. van
der Laan.
—

Rembrandt's rustplaats
Westerkerk dekt 't
onbekende graf

Architect P. B. Jantzen, die kort geleden
een opmeting van de kerk maakte, wijst
op de eigenaardige oplossingen van de
houten en stenen gewelven als gevolg bijvoorbeeld van de wisselende breedte der
gebundelde middenpijlers en muurzuilen.
Ten aanzien van de denkbeeldige systeemlijnen der compositie blijkt, dat de rondbogen geen zuivere cirkelvorm hebben.
' De
gewelfribben van de kruisgewelven
lopen ook niet volgens de diagonalen van
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Het Nederlandse Rococo
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het kwadraatsysteem. In de uiterste hoeken leidt dit zelfs tot een scheve oplossing,
die echter op fraaie wijze is ondervangen
door vaasmotieven met kapiteelvorm,
waarop de gewelfrib rust. Ook doordat de
top van het middenbreukgewelf hoger ligt
dan de top van het dwarsbeukgewelf, ontstaat hier een verhoogd kruisgewelf.
Deze afwijkingen trekken voor het oog
niet de aandacht, doch het is zieker, dat
daardoor aan het sterk doorgevoelde
vorm- en verhoudingssyysteem de stugheid
ontnomen is. De starheid wordt natuurlijk
eveneens gereduceerd door de verschillende
onderdelen van het inwendige, waarvan
het prachtige orge wel een der belangrijkste is.

Het fraaie, oude orgel
Dit orgel, dat in 1687 ingewijd is, staat

op vier marmeren zuilen en heeft fraaie,

door Gerard Lairesse beschilderde, deuren.
Boven het orgel staat het beeld der liefde,
waaronder men leest: „Deo et proximo"
(Gode en de naasten). In de kelder van

Wandbespanning
aan

de spits

Patriciaat en handel als

opdrachtgevers
het Nederland van de zeventiende
eeuw kon niet die overbruisende bloei
In
van prestaties op het
van de
gebied

schilderkunst en de plastiek geboekstaafd worden als in de eeuw daarvoor,
omdat de Rococo-stijl den Nederlanders
niet lag; omdat tussen hen en deze stijl
geen verwantschap van wezen bestond.
Aldus stelt dr. F. M. Huebner vast in
een artikel* in de „Kölnische Zeitung"
over het Nederlandse rococo.

Behalve de psychisch-culturele voorwaarden voor een rijk gedijen der kunsten in het tijdvak van het rococo, ontbraken ln de Nederlanden -ook bepaalde
materiële voorwaarden. Hier waren niet
de rijke kasteelheren, abten, kerkvorsten,
die in Zuidelijke landen lustsloten, jachtpaviljoens, abdijen en domen in de stijl
van de eigen tijd bouwden en met wanden plafondschilderwerken, met plastieken
en verguld werk lieten versieren. De opdrachtgever in de Nederlanden was het
patriciaat der steden, en dit liet slechts
huizen van beperkte ruimtematen voor
zich bouwen; huizen, waarin weliswaar
plafond en wanden eveneens rijk met
stucornamenten versierd waren, maar die
geen van die reusachtige trapopgangen,
bibliotheeksuites
danszalen,
bevatten
waarin men, zoals in de kastelen en abdijen van Frankrijk; Italië en Zuid-Duitsland geweldige, de Griekse godenhemel
weergevende schilderijen zou hebben kunnen aanbrengen. Daarenboven leent het
Hollandse klimaat zich helemaal niet
voor de frescoschildering en de Hollandse
baksteen niet voor het maken van slank
gelede sylphiden en amoretten.
Niettegenstaande al deze belemmeringen en onverenigbaarheden heeft de
kunst der Nederlanden ook in de rococotijd niet gezwegen. De erkenning, dat ze
voor deze tijd juist in verband met de
remmende momenten aanspraak mag
doen gelden op ernstige beschouwing, begint de laatste tijd geleidelijk zich baan
te breken. Was de kunstbeschouwing tot
dusver blind op de Nederlandse zeventiende eeuw gericht; de aanwijzingen vermeerderen zich nu, dat ze het verzuimde
wil inhalen en de meesters van het Nederlandse rococo recht doen wedervaren.
De mening wint veld dat juist het Nederlandse rococo aan de grote boom van
deze Europese kunststijl een zeer eigenaardige, een onverwisselbaar zelfstandige
bloesem is.
Aan de spits van de Nederlandse
rococoscheppingen staan de wandbespanningen (behangsels), de voorlopers van
de later ingevoerde bedrukte papieren behangsels, waarmede in de rijke burgerhuizen de wanden, de deurvullingen, de
vlakken boven de deuren en schoorstenen
bekleed werdea Van fluweel, later van
zijde vervaardigd, waren deze wandbespanningen door kunstenaarshand
beschilderd en door kunstig gesneden en
vergulde sierlijsten omgeven. Ze zijn een
typisch Nederlands, in de huizen van
Frankrijk onbekend product, dat hier de
plaats van de direct op de muürkalk geworpen plafond- en wandschildering inneemt. Vlijt en kunnen van de Nederlandse schilders werden verlegd naar.
het maken van wandbespanningen en
op dit gebied zijn er evenveel scheppende
naturen geweest als voordien op het gebied van de ezelschilderij.
Alleen hun namen zijn meestal vervlogen, omdat er van de wandbespanningen zelf betrekkelijk maar weinige
over zijn.
Allegorische
voorstellingen
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het kerkmeester-comptoir zijn onlangs de
beschilderde luiken van het rugpositief
terugevonden en deze bevestigen het vermoeden, dat de thans in grijsgroene kleur
geschilderde eikenhouten gewelven oorspronkelijk in blank hout bedoeld zijn
geweest.

De schitterende dertigarmige koperen
kaarskronen van het middenschip en de
kleinere kronen van de dwasbeuken dragen
verder veel bij tot de luister van dit overigens sobere kerkinterieur.
De laatste rustplaats van den groten
Rembrandt Harmensz. van Rijn wordt
slechts aangeduid door een simpele cartouche tegen een der zuilen en vormt wel
een grote tegenstelling met de praalgraven
van onze zeventiend-eeuwse zeehelden in
de grote kerken van Amsterdam. De nalatenschap van Rembrandt is echter zo
groots, dat men zich geen schoner monument voor dezen meester kan denken dan
het kerkgebouw, door De Keyser geschapen.

Het inwendige van de Westqrkerk
vertoont eigenaardige afwijkingen
van de zeventlende-eeuwse bouwstijl.
(Foto AP.)

Een typisch voorbeeld van Nederlandse
Rococo: een hoekje uit een salon van het
voormalig woonhuis van pro/. Burger aan
de Keizersgracht.

(Foto A.P.)

op de wandbespanningen,
de rijke Hollandse burgrrs
zich omgaven en zo hun vertrekken tegen
de buitenwereld afsloten betrekkelijk
zelden Het thema, dat de voorkeur geniet. is het landschap, dat wel in de
stemming van Arcadië is gedompeld,
maar toch de overgeërfde zin voor
natuurgetrouwheid en natuurnabijheid in
sterke mate behoudt. De wandbespanningen van den Haarlemmer Pieter Barbiers, kostelijkheden in hua soort door de
bekoring der compositie, de lichtheid en
wijdheid van de horizon, de even lichte
als minutieuze aanzet van de penseelstreek blijven bij alle idealisering van
het landschap geheel in de sfeer van het
eigenlandse en werkelijke en houden gegelijk de werken van de grote realisten der
zeventiende eeuw het bijzondere karakter
van het Hollandse bos en de wolkenvormen, de Hollandse straattoneeltjes en
mensen vast.
Men laat zich niet gaan in het Nederlandse rococo, men verlaat zich niet
op spel en luim, men mijdt de uitgelatenheid der kleurmenging, de vrolijke
drukheid van tedere pasteltonen, men
is een beetje vormelijk, een beetje stijf,
niet anders dan in deze pruikentijd de
steden zelf yaren. Wat ontbrak aan
lachende overmoedigheid verving men
door een voor de kunst zowel als voor
het leven even nuttige vastheid. Beide
waren nodig in een tijd, waarin het er
met de politieke
en de commerciële
situatie minder vrolijk uitzag dan in de
verlopen gouden eeuw en waarin de
schilders zich ervoor moesten hoeden in
de nabootsing van de overvolle barokgesten de grond onder de voeten te verliezen
Hierin ligt het kunsthistorisch bizondere van het Nederlandse rococo I Anders
dan in de zuideUjkc landen, waar tekenstift en penseel gehoorzamen aan de luim
van de inval en in de lijnvoering de wegfladderende arabeske triomfeert, is het in
Nederland een tijd, waarin men zich door
middel van accurate tekening rekenschap
van .het voorhandene geeft. Wat daarmee
gewonnen wordt, komt aan de eigen generatie en deze nog voorbij ook aan de
nakomelingen ten goede, de Nederlandse klassicisten zowel als de romantici
van de volgende eeuw, die gezamenlijk
het werk van de schilders der wandbespanningen en dat der topografen tot
basis hebben. Tot hen, die van dit scheppen nut hadden, moet men verder de pcrceleinschilders rekenen, die in het land
zelf het prachtige, tegenwoordig hoog betaalde porcelein van Delft en Den Haag
van versiering voorzagen en met hun
werk ook in het buitenland, b.v. in Frankrijk (Sèvres) doordrongen, waar de gebroeders Spaendonk de overlevering van
het Hollandse bloemstuk op vazen, kopjes,
borden, kannen onovertrefbaar .voortvindt

men

waarmede

zetten.

De artistieke kracht der Hollanders leefde zich in 'n rococotijd, welks levensstemming bij de Nederlandse aard op zichzelf
weinig paste, vooral uit in de decoratieve
kunsten (wandbespanning, porceleinschildering. decoratieve stadsgezichten). De
kunstenaars hadden daarmee precies de
opdracht begrepen welke net patriciaat
en de handelswereld hun vermochten te
geven. Het komt er niet op aan ruisende
figuren- en kleurenaccoorden in pronkende koepelvertrekken te geven, doch op de
prettige bewoonbaarmaking van de burgerlijke huiselijkheid. In de uitvoering van
de hun door welgestelde tijdgenoten gegeven opdrachten hebben de schilders
zichzelf voldoening gegeven en daarmee
tevens hun handwerk gered en de grondslagen voor de landschapskunst van een
nieuwe tijd gelegd. Velen vermochten de
vloek van het epigonendom van zich af
te schudden en de plicht na te komen,
een nieuwe en eigen stijl op te bouwen,
welke in overeenstemming was met de
tijd. Daarom dient het gangbare oordeel
over de onmacht van de Hollandse schilders der achttiende eeuw herzien te worden en aan de hele eeuw Nederlandse
kunst nieuwe waarde te worden toegekend, gebaseerd op speciale onderzoekingen.

Geruchten over den Engelsen schrijver G.P.

Wodehouse
Donderdag.
Berlijn,
befaamde Engelse humoristische
schrijver G. P. Wodehouse, over wien
reeds lang geruchten liepen, bevond zich
inderdaad reeds meer dan een jaar in
Duitsland. Hij werd destijds aan het Kanaal gevangen genomen en in een krijgsgevangenenkamp gebracht, doch spoedig
als ongevaarlijk vrijgelaten.
Sindsdien heeft hij hier alweer een
boek geschreven en ook voordrachten gehouden over letterkundige onderwerpen.
Over beweerde propagandistische werkzaamheid zijnerzijds kon men niets ervaren. Wodehouse is 60 jaar
—

De

Reproductie

het
Breviarium Grimani
van

Donderdag.
Bussum.
De vereniging van beeldende kunstenaar „Naarden-Bussum" zal in de loop
der maand Augustus een tentoonstelling
houden van werken van haar leden. Op
deze tentoonstelling zal om. te zien zijn
een reproductie van het Breviarium Grimanl. Dit is een met de hand geschreven
en door Vlaamse kunstenaars van de
Brugse school met 110 miniaturen verlucht brevier. Het boek telt 831 bladen,
op twee kolommen beschreven, met sierlijke randen verlucht, en bevat het Minrebroedersbrevier. De voorstellingen geven
taferelen uit het dagelijks leven van het
Vlaamse land en episoden uit het oude
en nieuwe testament. De randversieringen zijn samengesteld uit bloemen, vruchten of vogels insecten en medaillons, niet
zelden op gouden ondergrond aangebracht.
Het werk dateert uit het einde der 15da
en begin der 16de eeuw.
De vereniging zal plate.i uit het werk
tentoonstellen.
—
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De baankampioenschappen

Kiekeboe...

Arie van Vliet weer

favoriet bij de profs
Amsterdam,
Donderdag.
haankampioenschappen 1941 staan voor de deur. Zaterdag cn Zondag zal het
tweedaags tournooi om de eretitels in het Olympisch Stadion gehouden worden
en al is het aantal inschrijvingen heel wat kleiner dan het vorige jaar, toch kan men
op interessante strijd rekenen, omdat in elk geval de beste renners, waarover we
thans beschikken, aan de start zullen verschijnen. In tegenstelling met vorige jaren,
toen des morgens reeds om half elf begonnen moest worden, zal het eerste startschot
eerst om half twee klinken. Dan wordt met de series voor de sprint begonnen en
zullen ook de voorwedstrijden voor de achtervolging gereden worden. Laat in de
middag zullen de finalisten bekend zijn, die des Zondags in de eindstrijd zullen
komen. Zondagmiddag zullen ook voor het eerst en voor het laatst in dit
seizoen de
gangmaakmotoren op het grauwe cement gebracht worden voor de strijd over 75 km.
om het stayerskampioenschap.
—

De

Stayersnummer

wordt

een

attractie
amateurs

Men

verwacht, dat de enige stayerswedstrijd van. het jair, die mogelijk is geworden, dank zij de medewerking van de autoriteiten, die bij wijze
van uitzondering de nodige benzine
beschikbaar hebben gesteld, de grote
attractie van deze kampioenschappen
zal worden. Het publiek beleeft nu
eenmaal graag- de sensatie van het
motorengeronk, maar toch zouden wij
liever de voorkeur hebben gegeven aan
een wedstrijd over 50 km. op eigen
kracht. Dat een dergelijke wedstrijd
ook kan boeien en van sportief grote
waarde kan zijn, heeft de wedstrijd,
die de vorige week in het Stadion gereden is, voldoende bewezen.

Van der Voort achter Kdaer tijdens zijn
training in het Stadion.
(Foto Griek.)

tanenstrijd van het vorige jaar tussen
hem en Ben van der Voort. De IJmuidenaar is dit seizoen bijzonder vooruitgegaan en men is geneigd hem de beste
kansen te geven, maar Groenewegen zal
een geduchte concurrent voor hem zijn.
Zondag bleef in Nijmegen aan Groenewegen de overwinning. Voorts zijn niet
te onderschatten Klink, de kampioen van
1939, Pellenaars, Reuter en Motké.

Het stayersnummer

Hoe het zij, de wedstrijdcommissie van
de N.W.U. heeft er de voorkeur aan gegeven, het oude programma te handhaven,
zij het met een gedwongen inkorting tot
75 km.

Tenslotte is er dan het stayersnummer,
renners hebben ingeschreven, n.l. Wals (achter Wiersma),
Van der Voort (achter Kaser), Van Amsterdam (v. ó. Bom). Bakker (Slesker),
Bosland (Bustraan), Groenewegen (v. d.
Burcht) en Motké (De Graaf). Door het
plotselinge afscheid van Arie Zwartepoorte wordt ook hier de titel niet verdedigd en ook op dit nummer moet Gerrit Schulte ontbreken. Te betreuren is het
voorts, dat Domhof bij gebrek aan gangmakers niet van de partij zal kunnen
zijn.

waarvoor zeven

De vraag, waarvoor ietfer zich op het
ogenblik het meest
interesseert, is ongetwijfeld: wie zullen de verschillende
nummers winnen.
Behalve in de sprint
voor profs, is die
vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Wanneer
er zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zal
onze wereldkampioen Arie van Vliet
twijfel weer
het sprintkampioenschap van Nederland
behalen en dit zou
ARIE VAN VLIET
dan voor de zevende
(Foto A.P.) maal achtereen zijn,
nroetafio

In dit gezelschap
zijn Wals en Van
der Voort de meest
geroutineerde
rijders. Zij zijn de

enigen, die dit seizoen reeds aan
wedstrijden achter
de motor hebben
De
deelgenomen.
anderen
hebben

nauwelijks gelegenheid gehad om te

trainen. Motké zal
zijn debuut achter
de motor maken en

Hin

een prestatie, die

tot
nog toe ongeëvenaard is in de historie van
de Nederlandse wielersport. Moeskops
bracht het in het tijdsverloop van zestien
jaar tot negen kampioenschappen, maar
hij won er slechts vier achter elkaar.
Hoewel het voor de ingewijden vast
staat, dat de Woerdenaar het profnummer
en dan natuurlijk ook het algemeen sprintkampioenschap winnen zal, blijven verrassingen toch geenszins uitgesloten en zal
er zeker felle strijd geleverd worden. Jan
Derksen bijvoorbeeld heeft zich de laatste
weken ernstitr voorbereid op het komende
sprintduel. We heoben hem dit seizoen,
zelfs na smadelijke nederlagen, horen zeggen: „Wacht maar tot de kampioenschappen, dan kon het nog wel eens anders
gaan!" Enkele malen noteerde
hij ln
trainingssprintjes tijden van 11,8. Met zo'n
tijd en met wat zelfvertrouwen kan de
lange Zwollenaar het tegen den wereldkampioen, die, zoals we reeds
meldden, in
de wedstrijden om de Grand Prix te Parijs
tweede werd achter Gerardin. een eind
brengen. Voorts is er nog Jef van der
Vijver, die van zijn onfortuinlijke val te
Bergen op Zoom gelukkig weer hersteld
w, Jaak van Egmond en niet te vergeten
de Rotterdammer Chr.
Smits. Zij allen
kunnen het Van Viet lastig genoeg maken.

Open strijd bij de amateurs
i.

'j
i
r
njKneid
is

amateurs wordt het een open
'

Graaf, die

v. d. VOORT

(Foto A.P.)

in 1933

kampioen van Nederland was, treedt
voor het eerst als
gangmaker od.
Saxiguiarwci

uu.

Men
ivivu

mag dus benieuwd zijn, noe dit koppel
het er af zal brengen.
Zoals reeds gezegd zal dit Jaar over een
afstand van 75 km. in plaats van de klassieke afstand van 100 km. worden gereden en dit kan zeker van invloed op
het verloop van de strijd zijn. Cor Wals
is stellig de geroutineerdste van de deelnemers en het is lang niet uitgesloten,
dat hij het kampioenschap herwint, cok
al zal hij niet achter Kaser, maar achter
Wiersma rijden. De kortere afstand is
zeker in zijn voordeel. De combinatie
Van der Voort—Kaser is zeker ook heel
sterk. De ervaren Kaser heeft al heel wat
kampioenen gebracht. Van Amsterdam,
die achter den kampioensgangmakar van
het vorige jaar, Van der Bom, rijdt en
Groenewegen mogen mede tot de gegadigden worden beschouwd.
(

programma is zo ingedeeld, dat
tussen de finale der achtervolging en de
stayerswedstrijd een tijdsverloop van ongeveer twee uur ligt, zodat de renners,
die aan beide nummers deelnemen, dan
voldoende uitgerust kunnen zijn.
Het

wi zcBgen: met Been mogete voorspellen wie hier kam-

zal worden. Acht en twintig amateurs zijn ingeschreven, waarvan we als
de besten noemen: Remkes,
die het vorige jaar kampioen werd. Bijster, Van
Boheemen, Ooms, De Best, Contelaar,
raanhof. Van Gelder. Moeke, P. Smits
en B. Leene. Met uitzondering van Leene. die met zijn 38 jaar tot de veteranen
behoort, zijn het allen jonge renners, die
zich dank zij de trainingswedstrijden,
die gedurende enkele maanden
elke
Maandagavond op de Stadionbaan gehouden zijn, tot een behoorlijke hoogte
opgewerkt hebben
De Noordhollandse
renners zijn daardoor zeker bevoorrecht
pioen

zijn gangmaker De

I

pon

geweest.

Wie van hen het winnen zal?
had dit voorjaar
een ernstige inzinking. die hij lang-

Remkes

zamerhand weer te

boven is gekomen,
maar of hij zijn
oude vorm
weer
heeft, is toch zeer
de
vraag, getuige
zijn nederlaag van
jl. Zondag op de
Olympiabaan tegen

Faanhof. De snelle

Bijster, die nog pas
achttien jaar oud
is en zijn hoofd er

niet altijd bij heeft
en die bovendien
moeilijk uit eerste
positie winnen kan,
wordt zeker een
ernstige concurrent.

BIJSTER
(Foto A P.)

maar ook de sterke Van Boheemen di 3
zit heeft als Van Egmond, telt mee.
Voor velen is de snelle en vurige Piet
Smits uit Tegclen favoriet. Wij hebben
hem dit seizoen echter nog niet zien rijden, maar het is wel zeker, dat ook met
hem rekening gehouden moet worden.
Bij de onafhankelij ken heeft Van der
Linden de beste kans, maar Evers,
Pronk. Van Rijn en Kremers mogen er

epn

ook zijn

Achtervolging zonder Schulte
De achtervolging zil helaas gereden
moeten worden zonder den kampioen van
het. vorige jaar Gerrit Schulte, die 1103
altijd geschorst is. zodat men helaas geen
herhaling zal kunnen krijgen van de ti-

vorige week heeft de N.V.B. een besluit genomen, dat door ieder, die
het wél meent met de sport moet zijn toegejuicht: het besluit om het voetballen
te

beperken. Om begrijpelijke redenen kon
dit besluit niet zo radicaal zijn, als men
het vermoedelijk zelf graag had gewenst.
De promotie-degradatiewedstrijden en de
competitiewedstrijden, voor zover die nog
van invloed waren op de bezetting van
een bovenste of een onderste plaats,
moesten worden uitgespeeld, maar verder
heeft men alle vriendschappelijke wedstrijden en tournooien tot 1 September
verboden.
Dat was een kloek besluit, dat de inrichters van de vele nog op komst zijnde
tournooien wel niet prettig gestemd zal
hebben en dat vele clubs van inkomsten
berooft, die zij niet kunnen missen, maar
dat in elk geval consequent was. Eindelijk liet men de sportieve zijde nu eens
zwaarder wegen dan de financiële.
Er bleef één moeilijkheid en dat was
het tournooi om het kampioenschap van
Amsterdam, waarvan reeds veertien wedstrijden gespeeld waren en waarvan de
vijftiende wedstrijd, die tussen AJax en
Zeeburgia, de beslissing moest brengen.
Die vijftiende wedstrijd viel onder het
verbod! Het was hard, maar het was billijk.

Het

Wie wordt kampioen der

Arie van Vliet start te

Brasschaat
Motké nemen deel aan
tijdrit
Amsterdam,
Op

—

was te verwachten, dat de organisatoren van deze wedstrijdenreeks
een poging zouden wagen om van het verbod voor die ene wedstrijd dispensatie te
verkrijgen. Men redeneerde aldus: als het
voor de gezondheid van de spelers van
nog tientallen promotiewedstrijden niet
nadelig is, om op Zondagmiddag te blijven spelen, dan zullen de spelers van die

ene avondwedstrijd er toch zeker ook
niets van krijgen. Dat men geen toestemming meer geeft voor het houden van
nieuwe tournooien. is best, maar laten we
die ene wedstrijd nog mogen spelen, dan
weten we tenminste wie er kampioen van
Amsterdam is.
Het was natuurlijk niet helemaal consequent van de N.V.8., maar we kunnen
ons toch wel voorstellen, dat de toestemming alsnog gegeven werd. Men gaf de
Amsterdammers hun zin, ze zouden hun
kampioen mogen hebben!
Wat we ons van een lichaam als de
N.V.B. echter niet kunnen voorstellen is,
dat men aan die toestemming enkele kinderlijke voorwaarden verbond.
Goed, zei men, spelen jullie dan
maar, maar ssst, doe het otiekum, laat
niemand er wat van merken. Niks in J.e
kranten. Geen aankondiging, dat de wedstrijd toch doorgaat en na afloop ook
geen verslag. Wel mochten er reclamebiljetten opgehangen worden en dat was
natuurlijk ook weer een inconsequentie.
We kunnen voor dit kiekeboespelletje
van de N.V.B. weinig bewondering hebben. Waarom niet royaal er voor uitgekomen, dat men voor die ene wedstrijd
een uitzondering had gemaakt? Niemand
zou het de heren kwalijk genomen hebben. Dit kinderlijke gedoe is bestuurders
van de N.V.B. onwaardig.
—

Wij hebben, om de organisatoren niet

in moeilijkheden te brengen, er aan Willen medewerken om de wedstrijd niet in
ons blad aan te kondigen en dat het ons

in de gegeven omstandigheden ook niet
lustte om er een verslag van te geven,
spreekt van zelf. Maar nu de wedstrijd
enige dagen achter de rug is, hebben we
er toch onze mening over willen zeggen.
Het noodlot heeft intussen gewild, dat
er nóg geen kampioen van Amsterdam
is. De uitslag van Ajax—Zeeburgia is
2—2 geworden
Wanneer de wedstrijd overgespeeld
wordt, is nog niet bekend!

Donderdag.

27 Juli zullen te Brasschaat. een

van de Antwerpse voorsteden, weer grote
wielerwedstrijden worden georganiseerd.
In tegenstelling met andere jaren zal er
nu behalve een gewone wegwedstrijd ooi
een wielerbaanprogramma op de weg worden verwerkt.
Een zeer belangwekkende strijd wordt
de sprint over 500 meter, waaraan ook
Arle van Vliet deelneemt. Onze kampioen
zal het dan moeten opnemen tegen een
keur van Belgische rennners. zoals Scherens. Karei Kaers, Cools en Haerbos. Ook
bekende wegrenners onder anderen Achiel
Buysse, Bruneel, Faignart, Claes en De
r
Backer.
Een tweede nummer is een tijdrit over
25 kilometer. Er nemen zes ploegen van
zes renners deel, waarvan er een uit buitenlanders is samengesteld. Hierin starten drie Nederlanders. Motké. Boeyen en
Van der Voort en verder de Italiaan
Rossi. Twee plaatsen zijn nog onbezet.
De wegwedstrijd gaat over 125 kilometer. Ook hier -zal Jefke Scherens van de

Ajax de sterkste

slagploeg

—

Donderdag.

vertegenwoordigden

Twee homeruns van

Kl. Zandstra waren
van groot belang
was reeds van tevoren zeker,
dat In de strijd tussen de twee
sterkste slagformaties uit de eerste
klasse
AJax en EDO het slaghout
een belangrijke rol zou spelen. Dat
AJax echter zó overtuigend zou verliezen, dat EDO aan slag zó vaardig
zou zijn, had stellig niemand verwacht.
De hoogtepunten uit deze wedstrijd
waren de homeruns, die KI. Zandstra
sloeg en waardoor hij voor drie punten

Voetbalprogramma
DISTRICT I.
3e
klasse: Madjoe—Verkade,
Promotie
7 uur; SDW—Wilskracht, half acht, terrein APGS.
Promotiecompetitie reserve 3e klasse:
AFC 4 —De Meteoor 2; HEDW 2—SLTO 2.
DISTRICT 11.
Promotiecompetitie 3e klasse: SVW—
De Hollandiaan.
Promotie 4e klasse: Dilettant—DDC,
SIOD—OW, FSV-Pretoria—Concordia.
Promotiecompetitie reserve 2e klasse:
HBS 2—UVS 2.
Promotiecompetitie reserve 3e klasse:
DCL 2—Sliedrecht 2.
DISTRICT IV.
Promotiecompetitie 2e klasse: Miranda
—Picus, RBC—Limburgia.
Promotiecompetitie 3e klasse:
ESV, SET—NEVELO, DOSKO—Zeelaildia, DESK—Terneuzen, terrein Alliance,
12 uur. Palemig—RKKVC, Heer—Sportieve Ster, Armada—Venlose Boys.
Promotiecompetitie 4e klasse: Lindenheuvel—Bingelrade.
Promotiecompetitie reserve 2e klasse:
Brabantia 2—Schijndel 2.
DISTRICT V.
Promotiecompetitie 2e klasse: WW—
GRC.

Honkbalprogramma
Het programma ,van de wedstrijden
voor de competities van de Nederlandse
Honkbalbond luidt als volgt:
Eerste klasse, Zaterdag: Quick—WGA;
Zondag: Haarlem—Blauw Wit; EDO—
Schoten; HHC—Ajax.
Overgangsklasse: Zaterdag: The Catchers—HCK; DOS—Zeeburgia; Zondag:
EDO lI—RCH; Hilversum—AFC.
Tweede klasse: Zaterdag: AFC ll—
HHC II; Kruisster—Ajax II; WGA ll—
HCK II; OVVO—Celeritas; Watergraafsmeer—Haarlem II; Zondag: EHC—ZRC;
Schoten
lI—DWS;
THB—Quick II;
WGA lII—RCH 111 (terrein RCH).
Derde klasse: DEC—The Catchers II:
WOL—DWS III; AMVJ—FHDC; Rap. II
—Quick III; DWS lI—OVVO II: De
Spartaan ll—Zeeburgia II; Haarlem 111
—HHC III; RCH IV—Schoten III; Nephieten—HC '38; Hilversum ll— P & S;
Zondag: EDO IV—Schoten IV; HCK 111

—Laakkwartier; Spaarnevogels—EHS II;
TYBB ll—Zeemeeuwen; RCH lII—EDO

5; THB ll—Schoten 5; junioren: Ajax II
(Woensdag): WGA—Ajax;
Kruisster V—Blauw Wit II (Donderdag);
DWS lI—TIW XVrijdag).
—Zeeburgia

van 0.200 en daarboven voorkwam. Een
krachtig herstel dus. Beumer, die ook, het
slaghout vaardig hanteert en. vorig jaar
met 0.333 eindigde, staat thans veel hoger.

Bloemink, Weppner en Van der Putten
zijn tot dusver aanmerkelijk beneden hun
totaal van vorig jaar gebleven; Van Heeswijk, Lammers
vorig jaar in de eindstand nummer twee
Smoorenburg en
Hofstra komen ditmaal op de lijst zelfs
niet voor!
Van de lijst van spelers, die in de
maand Mei werd gepubliceerd, konden C.
Holewijn, De Bruijn, Reinshagen (allen
Quick), Van Heeswijk (Blauw-Wit), Bouman en Lammers (WGA). hun gemiddelde niet boven 0.250 handhaven. Van
de spelers, die zich wel handhaafden,
hebben wij het gemiddelde over Mri geplaatst naast dat van Juni, zodat de vóórof achteruitgang onmiddellijk in het oog
springt. De overigen kwamen op de lijst
over Mei niet voor.
Hieronder volgt allereerst een opgave
van het aantal honkslagen, hetwelk iedere
club tot dusver boekte:
Van het totaal van 260 honkslagen,
waaronder 24 twee-honkslagen, 15 driehonkslagen en 215 één-honkslagen. kreeg
op naam:
Ajax 60 (17) hsl. EDO 58 (10);Haarlem 55 (13); HHC 52 (10); Schoten 47
(20); WGA 46 (19).
Quick 45 (28);
Blauw-Wit 30 (16).
De tussen haakjes geplaatste getallen
geven het totaal aan op 31 Mei J.l. Hieruit
blijkt duidelijk de voor- of achteruitgang.
Quick zakte van de eerste naar de voorlaatste plaats!

—

—

zorg droeg.

De tweede homerun was het fraaist,
daar de bal
door het middenveld heen
over de tribune werd geslagen, doch de
eerste homerun had bijzondere betekenis.
Het punt, hetwelk daaruit gescoord werd,
was het 1000ste van EDO sedert het in
1935 naar de eerste klasse promoveerde.

—

—

Hoe fraai de slagprestaties van Schijvenaar, Zandstra, Hofstra en Wille ook
waren, het zou onjuist zijn daaraan uit-

sluitend de grote overwinning toe te schrijven. Het veldwerk van Ajax toonde zoveel
gebreken, dat de honkslagen van de EDOers een veel te grote beloning kregen. Opmerkelijk zwak was het fielden van Blomvliet, wiens routine hem geheel in de steek
liet. Ook Bloem was niet op dreef, al dient
gezegd, dat de vangballen, die hij benutte,
meer nog de fraaie aangooien van hem
naar het eerste honk, vele fouten goedmaakten.
Ook ditmaal fungeerde Beumer als
achtervanger en hetgeen hij deed was op„J

merkelijk

.

goed;

u:l

hij

schakelde enige spelers uit. op het tweede
honk en ving op uitstekende wijze moeilijke foutslagen. Aan
slag behoorde hij met
Rotgans tot de besten
van de Ajax-slagfor-

matie.

Het veldwerk van
EDO was bijzonder
goed en het meest trok
daarbij de aandacht
de korte stop Wille,
wiens aangooien, doch
ook diens fielden onberispelijk was. Aan
slag moest hij het
echter in vaardigheid
bij vele van zijn medespelers afleggen.
WILLE
Schijvenaar als wertekening Uschi per toonde een rijke
vnrintiA
variatie, doch
wierp
over het algemeen meer wijd dan men
van hem gewend is. Een door een bijensteek geblesseerde arm was hieraan niet
vreemd. Zijn veldspel was ook ditmaal
van klasse, speciaal de wijze waarop hij
Bloem en Van Lobberegt uitving.
Hn/»V»

nriom

Goede slagprestaties
Hoewel EDO, dank zij de homerun van

KI. Zandstra, de score opende, was het
toch Ajax, dat de leiding nam. Twee fou-

ten in de tweede innings
de enige 'in
deze wedstrijd aan EDO-zijde
en de
daaropvolgende goede slagen van Rotgans

—

Interessante lijst van
gemiddelden
Het ..Honkbalnieuws" geeft een interessant artikel over de slagprestaties van de
spelers in de eerste klasse, waaraan wij
het navolgende ontlenen:
„Thans, nu de competitie reeds voor
de helft gespeeld is. kan aan de hierondervolgende lijst, die per 30 Juni is afgesloten, een iets grotere waarde worden
toegekend. Niettemin dient men er rekening mede te houden, dat de resultaten
van EDO en Ajax aan zes en die van de
andere negentallen aan zeven wedstrijden zijn ontleend.
weiden in de eerste klasse in totaal
geslagen: zes home-runs, waarvan door
den Schoten-speler Verkerk twee
één
op het werpen van De Mon (Haarlem)
en één op Mee.nhorst (WGA)
door
Nooidhoff (HHC) één op De Mon. door
Hunik (Haarlem) één op Geestman
(Quick) en* door Schijvenaar en
KI.
Zandstra ieder één op het werpen van
Hoogendijk (Schoten). Ook nu tref- het
ons, dat Verkerk overigens niet op de
lijst der slaggemiddelden voorkomt.
&

—

—

De beste slagprestatie verkreeg Schijve-

naar, de werper van
EDO, die elf honkslagen sloeg in 22
slagbeurten, waar-

onder één homerun
(zijn slaggemiddel-

de wordt weliswaar
overtroffen
door
zijn clubgenoot

Wille, die 0.545 noteerde, doch deze
speler kwam nog
slechts in drie wedstrijden uit). Van-

De Zondag gehouden wegwedstrijd Bergen—Luik, een afstand van 205 km., werd
gewonnen door Crysolle voor Van
Overloop. Geus, Ramon en Van den Broeck

Waterpolo-uitslagen
Schijvenaar
(Foto A.P.)

zelfsprekend zijn
de resultaten uit
de stedenwedstrijd
Haarlem—Amsterdam en de diverse
tournooien buiten
beschouwing gelaten Vorig jaar eindigde
uijut

Schijvenaar
wnujrtiiadl

als nummer veertien met 0.268.
Als nummer twee volgt Blomvliet. een
oude rot, die vorig jaar zelfs niet op de
lijs» van spelers (Mt een slaggemiddelde

Hieronder volgen de persoonlijke prestaties. De beste „hitters" waren:
Schijvenaar (EDO)
0.500

Blomvliet (Ajax)

0 470
0 433

Beumer (Ajax)
Odenthal «EDO)
Ferment (Haarlem)
P.

Holewijn

(Quick)

Mulder (HHC)
Wilders (Blauw-Wit)
Voetelink (Haarlem)
Van Leeuwen (Schoten)
Hoogendijk (Schoten)

Meenhorst

(WGA)
(HHC)

Noordhoff
KI. Zandstra (EDO)
Van Ix>bberegt (Ajax)
Van der Putten (EDO)
Nottrot (WGA)
Jp. Hartog (HHC)
Koning (Haarlem)
Weppner (Ajax)
Vonk (Quick)
Rotgans (Ajax)
Hordijk (Ajax)

Baas (HHC)
Kr. Zandstra (EDO)

Hunik (Haarlem)
Kloos (Haarlem)

...

0375
0.360
0.354

0.310

—

en Nieuwenburg, stelden Van Lobberegt en
Hordijk in staat Ajax een 2—l-voorsprong
te verschaffen. Deze voorsprong bleef echter maar één innings gehandhaafd.
De „hitters" uit de EDO-ploeg waren
spoedig op het werpen van Van Lobberegt
ingesteld en daarvan waren tal van prachtige slagen het gevolg, voornamelijk van
Zandstra, Wille, Hofstra, Schijvenaar en
Odenthal. Hierdoor verkreeg EDO een
9—2-voorsprong en was er over het eindresultaat weinig twijfel meer. Wel leidden
een tweetal vrije lopen, tezamen met de
door Van Esch gemiste vangkans en de
daaropvolgende slag van Rotgans, nog tot
een drietal runs voor Ajax, doch in de resterende innings sloegen de EDO-ers zo
vaardig, vertoonde het veldwerk van Ajax
zoveel gebreken, dat de score snel in het
voordeel van EDO opliep.
De fraaie homerun van KI. Zandstra en
de tactische wijze waarop Van der Putten
het thuishonk en later een prachtig dubbel
spel forceerde, was een waardig slot van
deze door EDO goed gespeelde en door
een talrijk publiek bijgewoonde wedstrijd.
De werperresultaten waren:
EDO: 9x 3slag; 8x 4-wijd; 6 honkslagen tegen; Ajax:
x 3-slag; lx 4-wijd; 14 honkslagen tegen.
Gescoord werd als volgt:
EDO: 1-0-4-3-1-3-6-2-x 20.
Ajax: 0-2-0-0-0-0-3-0-0= 5.
"

0.310
0.307
0.304
0.296
0.296
0.294
0294
0.291
0285
0.285
0.280
0.275
0.275
0.272
0.269
0.266
0.259
0.259

(0.250)

<0.250)

0.250 (0 250)

0.250

(0.285)

Strijd in tweede klasse

van

A.S.B. beëindigd
Amsterdam,

—

Donderdag.

Evenals de hoofd- en eerste klasse-competitie van de Amsterdamse Schaakbond
is ook de tweede klasse uitgespeeld. In afdeling A behaalde Max Euwe 111 de kampioenstitel op de voet gevolgd door Weenink 11. dat zelfs nog betere bordpunten
behaalde.
De volledige stand volgt hieronder:
Bord pnt.
gesp. gew. gel. verl. pt.
Max Euwe 111 6 5
1 10
Weenink II
6
4
1
9
1
6
4
V.A.S. 111
2 8
—

—

Het Westen 111 6 2
1 3
Reti I
6 2
1 3
T.O.G. I
1
6 2
3
Deß.Toren II 6
6
N.B. De Rode Toren kreeg
mentaire nederlagen.
—

—

v.—t.

a

35—2
39—21
44—16

5
5
5

304—294

0

24^574

304—294
28)—314

vier regle-

In afdeling B werd een scherpe strijd

gevoerd tussen Zukertort I en D.V.S. 11.
De clubs eindigden tenslotte gelijk en zul-

len nu een beslissingswedstrijd om het begeerde kampioenschap spelen.
De eindstand luidt als volgt:

Bordpnt.

gesp. gew. gel. verl. pt.

Zukertort I
D.V.S. II
V.K.S. I
Tarrasch II
Dl". Lasker II
Ons Huis II

5
5

5
5
5

5

4

4
3
2
1
—

—

—

—

—

1

1

1
2

3
3

1' 4

v.—t.

8 30—20
8 284—214

6
4

3
1

244—254
26—24
22—23
19—31

In afdeling C behaalde De Zuidpool het

ongeslagen kampioenschap. Een fraaie
prestatie van Singers en zijn mannen.

De volledige eindstand luidt:

=

Overwinningen
van Van Swol
Mej. Couquerque wint

ondanks haar blessure
Den Haag,
Donderdag.
Op de derde dag van de nationale kampioenschappen was er een niet geringe
verrassing. Een van de speelsters, die geacht werden kans te hebben om de eindstrijd te bereiken, mej. Knottenbelt werd
in haar eerste partij, tweede ronde, geslagen door mej. Godefroy. dank zij tactisch afwisselend kort en lang spel. De
cijfers waren raak: 6—l, 6—l.
—

P'

Sw

•

en Van Meegeren zijn reeds

in de laatste acht van het
spel en komen hierin tegen
,

heren-enkel-

elkaar.
Mej. M. Rollin Couqueroue bleek van
aar 3l? ssure zover hersteld dat zii de
JJ
strijdbijl
opnam en haar eerste partij
tegen mej. T. Wellink op overtuigende
.

waren:

(0 545)

de

—

—

wijze

(0.533)
( 0.500)
(0.307)

om

Donderdag.
Ook a.s. Zondag vraagt een interessante athletiek-ontmoeting de aandacht op:
de estafette en juniores-kampioenschappen, welke onder de auspiciën van de
A.V. 1923 zullen worden verwerkt.
Inmiddels is er nog geen enkele recordprestatie door de heren-athleten verricht,
doch mogelijk, dat er bij de estafettewedstrijden een nieuw record gevestigd
wordt. Voor de 4 x 100 m. schreven 12
ploegen in: A.V. 1923 heeft met Houtman. Van Beveren, Martini en Peters de
snelste tijd gemaakt met 43.2 (N.R. 42
sec.) doch Vlug en Lenig en vooral Trekvogels hebben eveneens sterke ploegen eti
met belangstelling zien wij de strijd op
dit nummer tegemoet. AAC en Haarlem
zijn op de 4 x 100 m. nog niet zo sterk,
doch mogelijk komt er een verbetering in
hun prestaties.. De 4 x 400 brengt acht
ploegen aan de start: Trekvogels (kampioen 1940), AAC. V & L, AV9 1923 etc.
In Rotterdam waren de blauw-witten de
sterksten met Bouman, Bakels, Spaak en
Peereboom. Trekvogels is record-houder
met 3.21.8, welke tijd wel niet benaderd
zal worden, daar een gemiddelde prestatie van circa 50 sec. nog wel niet door
de AAC-ers zal worden gelopen.
De 10 x 100 fn. is een sensatie-nummer,
waarbij, ook al weer AAC. V & L. Trekvogels, Hellas, AV 1923 elkaar de loef
zullen proberen af te steken. V & L heeft
een groot aantal goede sprinters, doch
de routine speelt op dit nummer ook
nog wel eens een rol.
De 4 x 1500 m. is met, 12 ploegen al
heel sterk bezet. Trekvogels is met 17.4.2
recordhouder. Volewijckers met Walther
en Meyer, Haarlem (2 teams) met De
Roode, Van Gag en Koopma, alsmede
AAC met Bouman, Schutz doen een goede
gooi naai* de overwinning.
Ook de dames komen goed voor de dag:
ADA, Sagitta, Brunhilde, Hollandia, Mïnerva, Odier, komen uit de de 4 x 100
m„ 10 x 100 m. en Relayijrace. Jammer
dat het sterke Zeeburg niet van de partij is.
Voor de juniores-kampioenschappen bestaat grote belangstelling en dat is een
goed teken, daar uit deze gelederen de
cracks moeten voortkomen. Voor de 100
m. schreven 26 deelnemers in, voor de
300 m. 23, voor de 800 m. 19. Verspringen 17, hoogspringen 19, speerwerpen 12.
discus 9 en kogelstoten 14. Sr zijn goede
coming-man bij, zodat er veel strijd te
verwachten is.
Amsterdam,

Het

er een betrekkelijk

klein contingent. Een Vierdaagse zonder
groepen heeft geen zin en het is daarom
zeer begrijpelijk, dat deze sportgebeurtenis moest, worden afgelast.
Behalve de Vierdaagse had Nijmegen
nog meer op het programma: de grote
tentoonstelling „vijftig jaar sport en toerisme" en de vele demonstraties tussen
19 en 27 Juli. De tentoonstelling is reeds
geheel ingericht en het spreekt wel vanzelf, dat zij nu toch Zaterdag wordt geopend. 'Ook de demonstraties zullen niet
vervallen.

Zondag ook strijd
juniortitels

—

partij zijn.

Afd. A: HPC—Het Y 3—l, HPC 2—
Het Y 2 2—2.
Afd. J.: Triton—GZV I—7.
Afd. L: Dolfijn I—HZ 1 I—4.
Afd P: Haarlem 3—DWR 3 3—l
Afd. Q: Dolfijn 3—AZ 4 3—o.
Afd S: Forel I—Gouwe 1 2—3.
Afd. E (damesi: Haarlem—HPC 3—o,
HZ <5: PC 2—Otter 2 o—s.

Amsterdam.

In verband met de gisteren gepubliceerde verordening, waarbij wordt bepaald, dat geen colonnes of geüniformeerde groepen aan wandelmarsen mogen deelnemen, zal de Vierdaagse dit
jaar niet kunnen worden gehouden.
Zoals men weet, namen aan de marsen
rond Nijmegen hoofdzakelijk verenigingen en groepen deel De individuelen

Schijvenaar de beste slagman
in de eerste klasse

—

Boeyen, v.d. Voort en

Vierdaagse gaat E.D.O. klopt Ajax Een nieuw record
overtuigend
bij de estafette
niet door

De

in de zomermaanden zoveel mogelijk

8

—

won. De

uitslagen

van

vandaag
6

Heren-enkelspel, tweede ronde: jhr. R
de Brauw slaat ir. A. Pasteur 6—2. 6—o"
F. Wiegers slaat mr. M. Brouwers
6—4.
6—2; ir. Loeff slaat D. Lucas 7—5. 6—4:
H. van Swol slaat Jhr. B. de Roy van Zuidewijn 6—l. 6—o; A. Borren
slaat J. van
Heek 6—3, 6—o.
Derde ronde: H. van Swol slaat C.
Fabius 6—l. 6—3: B. van Meegeren slaat
ir. J. Loeff 6—4 6—l.
Dames-enkelspel, tweede ronde: mevr.
Blaisse—Terwindt slaat mej. M. Diemer
Kool 6—l, 6—4: mevr. M. Jonquiére slaat
mej. J. v. d. Wal 6—3. 6—o; mevr. E. van
Berkel slaat mej. T. Fischer 7—5 6—3:
mej. M. Rollin Conquerque slaat mej. T.
Wellink 6—l. 6—2: mej. Godefrov slaat
mei. A. Knottenbelt 6—l, 6—o: m'ef Mechel slaat mej. Van Alphen 6—3 6-^4
Herendubbelspel, eerste ronde: J Bouman en H. Wilton slaan A. Sitsen en A.
Menko 6—3. 6—l; M. Lubbers en E. van
der Kruk slaan C. Hoeke en mr. F. Peters
6—l. 6—3.
Tweede ronde: Teschmacher en Kars-

gesp. gew. gel. verl. pt.
5
1 6
1
11
6
4
1
1 9

De Zuidpool
V.V.G.A. 111
A.S.C. 111
Het Oosten II
A.C.S.V. II
Tarrasch 111
Amsterd. Z. II

—

6
6

6

6
6

3
3

2
2
—

1
1

—

—

—

2
2
4
4

6

Bordpnt,
v.—t.

39J—204

35—25
7 374—224
7 31—29
4
4

0

274—334
254—344
14—46

Terrasch bewees opnieuw
zijn goede vorm
Amsterdam,
Donderdag.
De laatste wedstrijden uit de derde
ronde van he A.5.8.-bekertournooi zijn zo
al niet geëindigd dan toch beslist.
Tarrasch bewees zijn goede vorm in de
afgelopen competitie door thans de hoofdklassers Het Oosten met 61—3 J te slaan.
Het Lasker-team kon het tegen U.D. niet
bolwerken *en het moest met 71—2} de
eer aan zijn tegenstanders laten. Nieuwendam had het gemakkelijk. Columbus
kon blijkbaar geen tiental bij elkaar krijgen om de reis naar de andere zijde van
het IJ te maken. Slechts één partij werd
gespeeld en door Nteuwendam gewonnen.
De overige negen gingen reglementair
voor de bezoekers verloren. De ontmoeting
tussen Weenink en Het Zuiden is nog
niet beëindigd. De overwinning kan Weenink evenwel niet meer ontgaan daar zij
uit de acht beëindigde partijen
reeds 61
punt behaalde.
De paring voor de vierde
ronde luidt
nu als volgt: 29 Juli: Tuindorp Oostzaan
—Tarrasch. Nieuwendanv- Weenink' 30
U :
Westen—Morphy; 1 Augustus:
ÏT
U.D.—Max Euwe.
—

ri

ten slaan Van der Hagen en Van der
Haar 6—3, 6—2.
Gemengd

dubbelspel,

eerste

ronde*

mevr. Van Mourik en ir. A. Pasteur slaan
mej. T. Pischer en M. Lubbers 6—3. 8 6'
mevr. Hoyer en Den Hoed Jr. slaan mej!

Z. Smits en L. Enthoven 6—2, 6—3.
Tweede ronde: mevr. Blaisse—Terwindt
en H. van Swol slaan mej Rinkel en H
Koppejan 6—l, 9—7: mei R MechM en
J. Bouman slaan mej. N Felix en Jhr
R. de Brauw 6—2 I—6, 9—7: mevr. Vleugels—Schutter en Borren slaan mej. Diemer Kool en Leyenaar 4—6 7—5 6—3:
mej. Knottenbelt en Rinket slaan den
heer en mevr. Marinkelle 6—l 6—3: mej.
Klein en Jacobson slaan mevr. Jonauière
en Wilton 6-4, 6—4.
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de boerenstand
Gedwongen collectivisering
ramp voor

Rooftochten

en

ontrechting
Berlijn,

—

Dinsdag.

(A.N.P.) Van de stelselmatige bestrijding van de boerenstand ln de
Sowjet-Unie en zijn vernietiging getuigt een lange reeks onmenselijke

misdaden. De machthebbers van het
Kremlin hebben hun anti-boerenpoü.

'

-

tlek

herhaaldelijk officieel gemoti T
veerd. Lenln zei: „In de overheersing
van de kleine boerenbedrijven ligt het
grootste gevaar voor het communistische ideaal". Een uitlating van het
orgaan van het rode leger luidt: „De
politiek der liquidatie van de boerenstand correspondeert volledig met de
politiek der verdrijving van de kapi-

tallstlsche elementen".

Deze uitlatingen zijn kenmerkend voor
de bolsjewistische „agrarische politiek".
Er is wel nauwelijks een overtuigender
bewijs mogelijk voor de zuiver intellectuele, onhistorische en van de werkelijkheid afgekeerde politieke ideologie van
Marx, Lenin, Stalin, Kaganowitsj c.s. dan
hun principiële afwijzing van de boerenstand, vooral ln een land, waar de bevolking nog omstreeks het ' begin van deze
eeuw voor 90 procent op het land en van
het land leefde. Indien men niet wist, dat
de vertegenwoordigers en uitvoerders van
deze ideologie Joden zijn, dan zou men
het reeds aan deze. agrarische politiek

merken.

Stad tegen land
De stelselmatige strijd van de stad
tegen hot land nam een aanvang. Gewacommunisten trokken erop
pende
uit oir» levensmiddelen te requireren. die
. na
de vernieling van het ecohomische
apparaat niet meer in voldoende mate de
steden bereikten. De methoden, door middel van grootscheepse rooftochten na de
oogst het groodgraan bijeen te garen of
.
in de loop van het jaar vee en vlees voor
de groeiende steden te 'requireren, werd
doorgevoerd, dat de boer tenslotte
zonder uniforme leiding ertoe' overging
zelf zijn 'boontjes te doppen Het lijdelijk
verzet van het gehele land, dat zich uitte
in een ontzaglijke achteruitgang van de
productie, leidde ln Maart 1921 tot de
z.g. nieuwe economische politiek (Nep),
waartioor men hoopte den boer, die rechteloos was geworden» weer tot arbeid op
de akker, te brengen. .
Sterker echter" dan het' tijdelijke eco; homische inzicht en het eigenbelang der
steedse machthebbers bij een betere
levensmiddelproductie was de gedachte
van de klassenstrijd en het communistische ideaal.
Toen het bebouwde oppervlak, dat in
1921 • was gedaald tot omstreeks zestig
procent van dat van voor de oorlog, zich
tijdens de Nep weer tot over de tachtig
procent had hersteld, daar de opbrengst
weer den> boer toebehoorde, achtte men
in 1928 het 'ogenblik voor de beslissende
slag tegen den boer gekomen. Aan het
eerste vijfjarenplan werd de gedwongen
collectivisering verbonden. De handel op
het platteland, die zich onder de Nep
weer had ontwikkeld, werd tot staatsmonopolie gemaakt, waardoor de Sowjets
voor hun politiek de nodige gelden uit
de tussenhandel waren gewaarborgd en
bovendien werden de belastingen voor het
platteland buitengewoon verhoogd.

l/orden

zover-

.

Liquidatie der „koelakken”
De plattelandsbevolking werd. tegenover
de stedelingen politiek van haar rechten
beroofd, want na de kiesrechthervorming
van 1928 had de stem van een industriearbeider even groot gewicht als die van
vijf boeren. ledere koelak, d.w.z. ledere
boer, die meer dan twee vreemde werkkrachten in dienst had, werd dadelijk
als „kapitalist" en „vijand des volks" uitgeschakeld en, „geliquideerd". Duizenden
en duizenden werden als koelakken,' of
ze dit nu waren dan wel de plaatselijke
Sowjet alleen in de weg stonden, met
hun gezin verbannen of terstond „gevonnist" en doodgeschoten.
Voor de overigen gold het program van
Stalin, dat luidde, dat de gehele bewerking.,van de bodem zou geschieden in
staatsbedrijven of in collectieve bedrijven
onder staatstoezicht. Het minste, dat in
de „kolchozen" gemeenschappelijk eigendom werd, was het vee, de machines en
de arbeid van de boeren. In de volledig
gesocialiseerde „artels" en communes was
er zo goed als geen eigendom meer.
De

overige

maatregelen,

bijvoorbeeld

de terreurwet van 7 Augustus 1932. die op
eigen gebruik van de oogst als „roof" de
doodstraf stelde en de vele andere maatregelen ter voltooiing van het hor.yenstelsel, waarin de Russische plattelandsbevolking thans ondtr dwang was georganiseerd,
niets
brengen principieel
nieuws.

De boer dwangarbeider
De boer Is in de 24 Jaar Sowjet-heervermoordt, als dwangarbeider
naar de noordelijke regionen of naar
Siberië verbannen of een horige van de
Sowjet geworden.
Naast Stalin zijn voor de gedwongsn

•

•schappij

Turkse pers contra
Tass
—

—

Dinsdag.

Helmondse industriëlen enerzijds
voornamelijk uit kringen van textiel- en
eri leden van het
metaalnijverheid
Rijkscommissariaat anderzijds. Het gemeentebestuur van Helmond had een der
lokaliteiten van het, in een fraai park gelegen, gemeentehuis ter beschikking gesteld.
De bedoeling van deze bijeenkomst was
een gedachtenwisseling te houden omtrent de mogelijkheid, dat de Brabantse
textielindustrie aan de binnenkort te houden Leipziger Réichsmesse zal deelnemen.
De ontvangst werd bijgewoond door den
commissaris-generaal voor Financiën en
Economie, dr. H. Fischböck Daarnaast
waren tal van industriëlen uit Helmond
en omgeving aanwezig. Verschillende
Duitse autoriteiten, o.w. de Beauftragter
van den Rijkscommissaris voor 'NoordBrabant, de heer Ritterbusch, Oberregierungsrat' - dr: Heinemann. Rittmeistsr
—

Vliegers in actie
in Noord-Afrika
Donderdag.
(Stefani) Het 407 de communiqué van
het Italiaanse hoofdkwartier luidt: ,
In de nacht van 10 Juli hebben onze
afdelingen vliegtuigen luchtbases op
.Malta gebombardeerd. .
InNoord-Af 1 ka is een verkenningspoging, ' door • vijandelijke gepantserde
auto's ondernomen aan het front van
Tobroek, verijde'.d. Onze vliegtuigen hebben de versterkingswerken van Tobroek
en vijahdeliike luchtbases in Egypte gebombardeerd. In de omgeving van. Siwa
zijn vijandelijks detachementen,-. en« gemechaniseerde /strijdmiddelen - met» bommachinegeweervuwr --bestookt. lp
men
duikvlucht hebben bommenwerpers ter
hoogte van Marsaloech twee stoomschepen
aangevallen. Ben schip van 1500 ton werd
getroffen en kan verloren geacht worden.
De vijand heeft opnieuw luchtaanvallen
gedaan op Benghazi en Tripolis en geringe schade veroorzaakt.In Oost-Afrika wordt heftige bedrijvigheid der artillerie in de sector
Wolsjefit gemeld. Een duikboot, onder bevel van den eersten luitenant ter zee
Ferdinando Calda, die op de Atlantische
Oceaan opereerde, heeft een pctroleamtankschip van 8000 ton tot zinken gebracht.
—

r

en.

1

Scholier, 'waren

eveneens

vertegenwoor-

digd.
De vertegenwoordiger van de Leipziger
Reichsmesse in Nederland, de heer 'O.
Frauendorff, heette de aanwezigen welkom. Deze sprak zijn voldoening uit over
het feit, dat deze ontvangst in Helmond
een zichtbaar teken» demonst-eert van de
oude verbondenheid, die destijds tussen
en
Noord-Brabant
bestond.
Leipzig
Het waren immers destijds de Bxaoantse
wevers, die zich lange tijd geleden op de
Messe in een grote belangstelling konden
verheugen. Na een periode Van langdurige onderbreking, zal de textielindustrie
van Helmond en omgeving straks voor
het eerst weer in Leipzig aanwezig zijn.
Spreker besloot zijn woorden met uiting
te geven aan de hoop, dat de komende
Reichsmesse voor de deelnemende textiel-,
fabrikanten een succes zal blijken te zijn.
Vervolgens werd het woord gevoerd
dljr den (iommis3a."is-eeneraal dr. H.
Fischböck. In zijn rede legde hij vooral
nadruk op het streven van het Rijkscommissariaat de belangen der Nederlandse
industrieën zo goed mogelijk te bevorderen en te steunen. Wat mogelijk is, zullen
wij gaarne doen, maar men mag niet vergeten, dat wij in bijzondere tijdsomstandigheden leven; De heer Fischböck beëindigde zijn toespraak met de wens, dat de
Nederlandse deelneming aan de komende
Leipziger Reichsmesse even groot zal zijn
als dit voorjaar het geval was.
Tenslotte werd nog het woord gevoerd
door den heer Breithardt, honorair vertegenwoordiger der Reichsmesse, die uit
naar van de aanwezige zakenlieden de
vertegenwoordigers van het Rijkscommis-,
sariaat dank zesde > voor hun aanwezigheid. De mogelijkheid, nu een gedachtenwisseling te houden, kan straks vruchtbare resultaten Afwerpen. Hoe groot het
nut van de. Messe voor Nederland is, bewijst het resultaat van de voorjaarsbeurs,
toen meer dan tweeduizend Nederlanders
uiteen,
naar Leipzig reisden. Spr.de zette
Reichsmesse
dat volgens zijn mening
een belangrijk uitgangspunt is voor de
Nederlandse handel, die voorheen in ae
eScport een zo belangrijke positie innam.
Hij sprak de wens uit, dat de Nederlandse handel' zich ook straks in het
nieuwe Europa een vooraanstaande plaats
,
zal verwerven.
Hierna verenigden de aanwezigen zich
nóg'' gedurenflè' igeniime tijd,' teneinde telangrijke vraagstukken te behandelen.
*

.

»
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Waarom faalden
de Sowjettanks?
Berlijn,

—

Woensdag

Bij de grote pantserslagen ln het Oosten is duidelijk aan de dag getreden hoe
verschillend de Duitse en de Sowjet-Russische opvatting is van het tankwapen.

Uit berichten van het front blijkt, dat de
Sowjets steeds weer getracht hebben door
in de strijd werpen van hun allernieuwste en allerzwaarste tanks, die in de ware
zin des woords „rollende vestingen" genoemd moeten worden, de Duitse pantserregimenten tot de strijd te dwingen en op
te houden. Het is echter de reuzen tanks
der Sowjets in geen enkel geval gelukt,
het vorderen der operaties belangrijk te
beïnvloeden en de superioriteit van de
Duitse middelzware pantsers tegenover de
middelzware en lichte Sowjettanks op te
heffen.
Zelfs aanvallea met de 120-ton wegende
„mammoettank", die het Sowjetleger als
speciale verrassing had voorbereid, mislukten door. de op alle taken berekende
Duitse pantserafweer en de elasticiteit
van de Duitse oorlogvoering. De reuzentanks, die de vuurkracht ontwikkelen
van een bunker, konden door hun traagheid en de gebondenheid aan de wegen
geen verrassende acties üitvoeren. Zij
weiden door de Duitse troepen in een
kansloze positie gemanoeuvreerd en zonder moeite afgemaakt.
De hoop van de Sowjets om door
hypergrote tanks in de strijd te werpen
een nieuwe factor in de oorlogsvoering te
brengen, is onjuist gebleken, terwijl de
Duitse middelzware pantsers in het Oosten gebleken zijn tegen alle taken te zijn
opgewassen. Uit dit feit blijkt de grote
tactische superioriteit van de Duitse oorlogvoering, die geen paradewapens in het
veld brengt en die de techniek niet beschouwt als doel cp zichzelf, maar alleen
als middel tot het tactische doel.
*

BEURSOVERZICHT
De handel was heden belangrijk ingekrompen, Voor industrieëlen bestond wel
is waar nog goéde belangstelling, maar
de activiteit was toch aanmerkelijk geslonken. Akii's bijvoorbeeld welke dezer
dagen meer dan eens grote omzetten te
zien gaven, trokken nauwelijks bc f
stelling. De koers kwam iets lager te liggen en schommelde bijna gegregeld tassen 148 en 149. Hoewel in Unilevers geregeld zaken werd gedaan, ging het in dit
papier toch" ook minder druk om. De
koersstijging had plaats gemaakt voor
een inzinking. Reeds dadelijk bij de opening werd een zestal punten beneden het
vorige slot gehandeld. Voornamelijk werd
gehandeld tegen prijzen lopende van 128
tot 131. Calvé Delft veroorzaakte nog
enige activiteit en bewoog zich voornamelijk tussen 01 en 92. De handel in Van
Berkels bevond zich ook vandaag weer
grotendeels in handen der professionals.
Na gedrukte opening trad in het verder
verloop een herstel in, waarbij een stijging kon worden waargenomen van 831
tot

851.

Over het geheel genomen waren de
koersen zoals hierboven aangegeven, op
de meeste afdelingen iets lager. Ter beurze werd dit toegeschreven aan de berichten omtrent de situatie in het Verre
Oosten, meer speciaal de kabinetswijziging in Japan, welke berichten men niet
op hun juiste draagwijdte wist te interpreteren. Hierdoor werd en sentiment
van onzekerheid te voorschijn geroepen,
dat aan de algemene situatie op de beurs
niet ten goede kwam m
De cultuuraandelen ondervonden op de
eerste plaats de terugslag. H.VA.'s, die
gisteren een flinke spreng naar boven konden maken, waren bij de opening belangrijk lager. Vervolgens echter kon geleidelijk aan herstel worden waargenomen,
waarbij de koers zich bewoog tussen 426
en 432. Vorstenlanden waren eveneens iets
lager. De Sumatra-aandelen zagen over de
gehele linie enige, procenten verloren gaan.
De affaire in Rubberaandelen was klein.
Amsterdam Rubbers zakten een paar punten in met noteringen van 276—278. Voor
scneepvaartpapieren bestond enige belangstelling, in het bijzonder voor scheepvaartunies en oude vaarten. De petroleumrubriek was kalm. Oliën waren wat lager,
met prijzen, schommelende tussen 253
en 249.
De omzetten op de belegginsmarkt waren
van beperkte omvang. De koersen waren
over het geheel genomen, tenminste wat
de Nederlandse staatsobligatiën betreft,
niet noemenswaardig gewijzigd. De gestaffelde lening kwam echter iets lager te
liggen en gold 92J & 92||. Gemeentelijke
en provinciale obligatiën waren aan de
lusteloze kant, evenals pandbrieven.
Prolongatie

Nieuwe stakingen in
de V.S.
Donderdag
New York,
(D.N.8.) Ten gevolge van verschil van
mening over vakverenigingskwesties is in
de slachterij „New York Butchers Dressed Meat Comp." een staking uitgebroken, waaraan door ongeveer duizend arbeiders wordt deelgenomen. De slachterij
levert vooral aan de Amerikaanse vlooten legerbasis in New York, New Foundland en de Panama-kanaalzone.
Naar Associated Press uit Galveston
(Texas) meldt, zijn 1500 arbeiders van de
„Tcdd Galveston Dry-dock Company" in
staking gegaan. De firma is bezig in opdracht van de Federal Shipping Board
vrachtboten te repareren, waaronder het
door de Amerikaanse regering in beslag
genomen Italiaanse schip „Colorado".
Deze staking treft de gehele nachtploeg.

21

pet.

Arisering Van den Bergh's
Margarine A.G.
Berlijn,

—

Donderdag.

Het Nederlandse Perskantoor meklt: De
Van den Bergh's Margarine A.G. te Ber-

wordt thans ook ten opzichte van
haar naam geariseerd. Voortaan zal de
naam der maatschappij A.G. Fuer Fettindustrie Berlin zijn. Men krijgt de indruk
dat deze dochtermaatschappij van het
Unileverconcern langzamerhand meerderjarig woidt en haar eigen weg wil-gaan.
Over het afgelopen boekjaar wordt een
dividend van 4 pet. (v.J. 6 pet.) uitgekeerd. Het maatschappelijk kapitaal bethans
10 millioen mark (vorig
draagt
boekjaar 15 millioen mark).

De totale opbrengst van de groep directe
belastingen was tot en met.Juni van dit
jaar /128.525.794, tegen / 65.939.298 het

Jaar, een vooruitgang derhalve van
ruim 62 J millioen gulden, een accres, dat
in hoge mate tot voldoening stemt.
vorig

Zoals we reeds bij vorige overzichten
hebben opgemerkt, Speelt de gewijzigde
regeling van de heffing der opcenten op
de grondbelasting bij dit mooie' resultaat
een grote rol. Bracht de grondbelasting
het vorig jaar ƒ 10.472.498 op, thans is deze
opbrengst gestegen tot / 36.958.752 of bijna
26i millioen heger.
Doch nog meer is het gunstige resultaat
te danken aan de sedert het vorig belastingjaar ingevoerde winstbelasting, welke
tot dusver ƒ 36.275.135 heeft bedragen, op
welk bedrag evenwel in mindering moet
worden gebracht de negatieve opbrengst
van de dividend- en tantièmebelasting ad
bijna 2 millioen. Voorts hebben de opcenten op de gemeentefondsbelasting, ten bedrage van ƒ 11.206.630. ruim 2,14 millioen
meer opgebracht dan het vorig jaar.
Daarentegen is in de tot de vorige
maand geconstateerde stijging van de opbrengst der inkomstenbelasting een stil-,
stand ingetreden, hetgeen te verklaren is
uit het feit, dat thans vrijwel geen belastingen meer worden betaald als gevolg van
-de ontheffingen in verband met de ingevoerde loonbelasting.
Tot einde Juni werd aan inkomstenbelasting ontvangen / 33.856.832,— of 11
millioen minder dan het vorige Jaar.
De belde andere belastingen van deze
groep, de vermogensbelasting (opbrengst
ƒ7.002.694,—) en de verdedigingsbelasting
(opbrengst ƒ3.225.749, —), Dieven ieder
iets meer dan een half millioen beneden
het resultaat op ultimo Juni 1940.

(Gedeeltelijk gecorrigeerd)

Overige middelen
Ook de opbrengst van de overige middelen kan alleszins bevredigend worden
genoemd.

Evenals de vorige maand kan ook thans
de opbrengst over Juni nog niet vergeleken worden met die van dezelfde maand
van verleden Jaar, toen als gevolg van
de omstandigheden het resultaat slechts
ruim 24 millloen gulden bedroeg. Thans
of
bedraagt de opbrengst / 51.829.757.
bijna 3.6 millloen minder dan ln Mei van
dit Jaar. Voor het eerst is in dit overzicht opgenomen de nieuwe commissarissenbelasting, welke in Juni J.l. / 264.644.—
heeft opgebracht. Wat de opbrengst over
de eerste zee maanden van het lopende
medegedeeld,
Jaar betreft, kan wordenheeft
bedragen,
dat deze / 305.630.121,—
of bijna 103 millloen méér dan in het
eerste halfjaar van 1940. Daarvan bedroeg de opbrengst van de loonbelasting
ƒ 53.468 250,—.
Slechts twee middelen hebben in dit
tijdvak minder opgebracht dan het vorig
jaar en wel. de rechten op de Invoer,
welke als gevolg van de ingevoerde grensfaciliteiten nog slechts ƒ11.921.071 op' leverden en daahnede ruim
37 millloen
bij het vorige Jaar ten achter bleven en
het statistiekrecht, dat bij een opbrengst
van / 727.065, ongeveer ƒ 283.000 minder
opbracht.
Alle overige middelen waren hoger dan
ln 1940 en wel de accijns op zout bijna
9 ton, de accijns op geslacht 3i ton, die
op wijn ruim '3i tön,' üie öf» gêdlstilleerd
bijna» 3 nulllsen; de accijns op bier ruim
3i millloen evenals die. op suiker.
De accijns op tabak had een opbrengst
van / 56.963.570 en steeg daarmede bijna
36" mlllioen boven het resjltaat van het
vorig Jaar. Ook de omzetbelasting gaf
een enorme vooruitgang te zien en wel
van bijna 26.3 millioen, waardoor dit.
middel thans kwam tot een opbrengst
van ƒ 70.724.287.
Tenslotte zij vermeld, dat de motorrijtuigenbelasting over het eerste jaar
jaar heeft opgebracht ƒ4.493.128 tegen
ƒ 9.246.214 het vorig Jaar.
—

Donderdag.
Broek op LangendlJk,
15700 kg. rode kool 12.10—13.40 per 100
kg.. 300 bos uien. 10.90 per 100 bos. 17SOO
kg. tomaten: A 25, B 25. C 25.CC 25. 4300
kg. rabarber 8.60—12 per 100 kg.. 3400 bos
peen 8 per 100 bos. 430000 kg. aardappelen: i
Schotse muls 6.50. drlel . kriel 2 50. 700 kg.
slabonen 26, 500 kg. zllveruien: nep 23,
1000 kg. tuinbonen 8 per 100 kg.
—

'

Omstreken".

Woensdag.
Purmerend,
(dubbele m. dr.) ƒ23; .dem
ƒ26; snijbonen (stok) ƒ27:
(zonder dr.)
idem (brede) ƒ 13—23: tuinbonen ƒ8;
peulen ƒ8—12; dooerwten ƒ 5—10; gew.
blauwschokkers ƒ 16; olauwe b'amvschokkfrs ƒ16—6- rode aalbessen ƒ21ƒ —22.50;
24—32;
zwarte bessen ƒ 42; klapbessen
aardbeien ƒ3.50—10 alles per 100 kg.;
komkommers ƒ 4—12 per 100 stuks; tomaten A ƒ 25; Idem C ƒ 20 per 100 kg.: bloemkool ƒ 2—ll per .00 stuks: roae kool
ƒ
postelein ƒ 13—22, alles per 100
kg.; sla ƒ2—7.40 per 100 krop; andijvie
ƒ 4—19; rabarber ƒ 13—22. alles per 100 kq.;
wortelen ƒ 6.40—8 per 100 bos; pret ƒ 5—12;
druiven (FrankenthaJers) ƒ73—86, alles
per 100 kg

Sowjet-Unie
■

Donderdag.
New York,
(D.N.8.) Volgens International News
Service hebben ambtenaren van hetfederale productiebureau medegedeeld,
dat de hulp der Verenigde Staten aan de
Sowjet-Unie waarschijnlijk drieërlei vorm
zal hebben. In de eerste plaats zullen vrij
grote Sowjet orders voor machines, vliegtuigen en brandstof in de Verenigde Staten geplaatst kunnen worden.
Voorts is men voornemens Amerikaanse schepen naaf Wladiwostok te laten
varen. Ten slotte zou een deel der Britse
bestellingen in Amerika aan de SowjetUnie worden overgedragen.
—

Beurskoersen
V.k.
N. ObL le L
dito
Idem 2# L
dito (m bel.)
dito 2e L
dito (m. bel.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
0.-Ind. ft 100
dito
ft 800
dito
ft 100
dito
A 600
dito
4 100
dito
ft 600
'

koer»

van

17 Juli
99} 99]
'40 100 4
'40 600 4
100 100
*40 100 4
98H 98»
69] 99]
100 4
99 * 99*
'40 600 4
600 4
100 100
99J 99|
'41 100 4
99 J 991
'41 800 4
93
"88 100 3
36 600 8
93
-37 100 8
89
88
-31 600 3
90
892
*38 100'(34) 3 92| 92A
-88 600 (34) 8 62}] 92,W
"86 34
92
-35 34
92
8
934 92]
37 3
934
37 A 8
62
614
82]
*37 A 8
93
—

—

—

—

—

Actieve fondsen
N. le L 1000
dito 2e L
dito m. b.-r»o
dito m b.-fac
dito

40
40
"40
'41
'11

4
4
4
4
34

1004 1004
99fi 99[1
1004 1004
99} 99J-99H

dito Grootb. Obl 34
dito 1896- 06 Obl 3
dito C V 1
3
dito Qrootb Obl 8
dito ft 1000
'36 8
dito ft 1000
*37 3
dito ft 1000
*38 (34) S
dito
Cert 24
dito Qrootb. Obl. 24
Indiê ft 1000 "36 34
dito ft 1000
-37 3
dito ft 1000 11 AS

lijn

95
94 J
87
86J
87

Den Haag,
(Rijn)
(Rijn)
Nijmegen (Waal)
Arnhem (Nederrijn en Lek)
Westervoort (IJssel)
Deventer (IJssel)
Kampen (IJssel)
Maastricht (Borgharen)
Belfeld (Maas)
Grave (beneden de sluis)
Lltb (ben. de sluis) (Maas)
D* stuwen zijn gesloten.
...

87

86i
87

96*
89] 884
93* 92)1-621]
76* 75*
75] 75*
—

95

—

951

94]

WATERHOOGTEN.
Keulen
Lobltt)

94]

—

—

94]
93]

Donderdag.

38.34
10.87
8.52
8.63
9.19
2.80
0.02
40.81
11.05
4.55
0.45

(—O.OBl
(—0.01)

(+0.02)

(—0.01)

—0.02)
(+0.03)
(
0.00)
(

(+0.07)
(+0.10)

(—0.02)
( + 0.18)

Donderdag.
Bogota,
Naar uit Lima wordt gemeld, heeft de
regering van Peru bekendgemaakt, dat zij
het bemiddelingsaanbod van de Ver. Staten, Argentinië en Brazilië ln het grensconflict tussen Peru en Ecuador heeft
aangenomen. De regering van Peru heeft
zich bereid verklaard, haar troepen tot
15 kilometer van de grens terug te trekken. Verder heeft zij er in toegestemd,
dat een civiele en militaire commissie van
Peru en Ecuador de terugtocht controleert, terwijl tevens geen militaire vliegtuigen het grensgebied zullen overvliegen,
alvorens het vrede- en vriendschapsverdrag tussen de beide landen ondertekens
is. Ook Ecuador heeft de bemiddelingsvoorstellen aangenomen.
—

GROENTEN- EN FRUITMARKT.

—

Slabonen

COOP. LAND- EN' TUINBOUW- EN MARKTVERENIGING AVENHORN EN
OMSTREKEN.
Woensdag.
Vroege aardappelen: 229675 kg. grote
Schotse 6.50, 16250 kg. kriel. Schotse 2.50
per 100 kg.
Avenhorn,

—

Velllngveren. „Bangert en Omstr.", Zwaai?.
Aardappelen ƒ 6.50; kriel ƒ 2.50 splnazl»
ƒ 8—10; postelein ƒ 10—12; uien ƒ 6—12.10;
bieten ' ƒ 6—7; rode kool ƒ 9—11.80; blabonen ƒ 15—26; tuinbonen ƒ 5—7 40; doperwten ƒ 8—15; peulen ƒ 10—16; tomaten
20—25; waspeen 10—12, alles per 100 kg.;
bospeen ƒ 6—B; rabarber ƒ 16—18. alles per
100 bos; andijvie ƒ 7—16; sla ƒ I—4; bloemkool ƒ 4.20—11; komkommers ƒ 5.50—13.50;
perziken ƒ4—l7; spitskool 'ƒ 5.60, alles per
iOO stuks; aardbeien ƒ 30—35; frambozen
ƒ21 —50; blauwe pruimen ƒ20—23 Frankenthaler ƒ 140—142; rode bessen ƒ 19—22.50;
proleflc ƒ22.60; kruisbessen ƒ16—41; kersen ƒ 40; selderie ƒ 3—5.30, allee per 100 kg.

ALGEMENE MARKT.

Donderdag.
Barneveld,
Plulmveemarkt: oude kippen ƒ 1.30—2.55;
Jonge hanen
oude
hanen ƒ 1.75—2 50;
ƒ0.55—1.70; N.-H. blauwen per kg. ƒ 2.75
—3.25; Jonge hennen ƒ 1.75—3; duiven, per
paar ƒ 0.50—0.80; tamme eenden ƒ 0.70
1.30; ganzen ƒ 4—7; kalkoenen per kg.
tamme konijnen ƒ 4—B; wilde
ƒ 7 —12;
konijnen ƒ 0.90—1.10; piepkuikens ƒ 0.15—
0.35. Aanvoer: 5650; handel: vlugger.
—

—

Eiermarkt: witte eieren tot ƒ1.05; eendeneieren tot ƒ7 Aanvoer: 120.000; handel: vlug.
Veemarkt: zeugen t 125—180; lammeren
biggen ƒ 13—20; nuchtere kalve/ 25—35;
ren ƒ 10—20. Aanvoer; 80; handel: kalm.
Donderdag.
Gouda.
Veemarkt: aangevoerd ln totaal 506 «tuks,
waarvan: 36 magere varkens van 20—35;
328 biggen, van 10—14, alles per stuk;
99 runderen; 29 nuchtere kalveren, alles
overgenomen door V.H.C.; 14 bokken en
gelten, van 15—35. Handel: stug.
Kaasmarkt. 188 partijen kaas. Prijzen:
le kwal. met rijksmerk van / 61—62.50;
2e kwal. ƒ
Handel: vlug.
Eiermarkt: '750 stuks eieren. Regerings—

prijzen.

Coöperatieve Ziiirtliollandse Klervelling g.a.
(C./..11.K.) te (ioiKla.
Aanvoer: IOS.OCO kipeleren. Regeringsprijzen.

VISBERICIIT.
Donderdag.
IJmuiden,
ƒ 4.50—2.45;
tong
garnalen /0.42. alles per kg.; kleine schol
le srt. ƒ 110—80; Idem 2e srt. 1 72—46;.
pufschol le srt. / 41—26; Idem 2e srt.
ƒ 22—6.50; grote bot ƒ 57—45; mlddelbot
—

ƒ 4.30—3.90.

Tarbot

ƒ 40—32; kle'ne bot ƒ21—14; kleine rode
poon ƒ 60—34; muilen ƒ 34—30. pieterman
grote schar
ƒ92—88;
wijting ƒ 40—30;
ƒ 30—25; kleine schar ƒ 19—15; pufscliar
ƒ 12—4.90, alles per 50 kg.
Besommingen.

H.D. 7 ƒ 804, lJm. 223. /1317.
Loggers: Kw.59 ƒ 1347; Kw. 54 ƒ1025;
Kw. 2 ƒ 1246; Kw. 33 ƒ 926; Kw. 8 ƒ 787;
Kw. 89 ƒ 877; Kw. 38 ƒ1181; kw. 58 ƒ965;
Kw. 173 ƒ918; Kw. 20 ƒ968; Kw. 97 ƒ 513;
Kw. 47 ƒ 1252; Kw. 107 ƒ 1205; Kw. 108
ƒ 195; Kw.
104 ƒ 1438; Kw. 274 ƒ 984;
Kw. 95 ƒ 1592; Sch. 39 ƒ 389; Sch. 9 ƒ 1152;
Sch. 30 ƒ 1006: Sch. 97 ƒ 1546; Sch. 196
ƒ1143; Sch. 169 ƒ1162; Sch. 159 ƒ 1242;
Sch. 64 ƒ 1047; Sch. 73 ƒ 1197; Sch. 116
ƒ886; Um. 225 ƒ 997.
Aan de afslag waren Woensdagmiddag
44 kustvlssers met een totale besomming
van ƒ 13.246.
Kotters:

De rantsoenering in

Nederland

;

Drieërlei vorm van hulp
der V.S. aan de

Peru aanvaardt
bemiddelingsactie

—

„Afslagverenlglng Beemster, Purmerend en

9

OPHETIA TS E OGENRLIK

N.V. NEDERLANDSE VEILING VAN LANDEN TUINBOUWPRODUCTEN
„AMSTERDAM."
Centrale Markthallen, Amsterdam-W.
Woensdag.
Amsterdam.
Bloemenveiling van 16 Juli. Rozen: Editti
Helen 2—4 _B. Time 2—4, Briarcllf I—2,
Roselandla'l—2, Golden Ophella I—2 per
100 stuks Diversen: Convllle 0 80—120,
Anjers 2—4, Gladiolen I—3 per 100 stuks;
Anemonen 2—3, Snljgroen 15—55, Statice
s—lo, Phlox 6—lo, Esclepla B—l 2, Astromeria s—B per 100 bos
Groentenvelllng van 16 Juli. Bloemkool
s—ll, sla I—4, komkommers 4—13 per 100
«tuks; postelein B—l 2 andijvie 6—lo. spinazie 5—14, rabarber 14—17, stoofsla I—4.
tuinbonen 6.40—8, snijbonen 26, doppers
14—16, tomaten 20—25, sperciebonen 26
per
kg.; selderij B—ls,8 —15, peterselie 10—
16, kervel 4—6, bospeen 6—B. radijs 0.60
1.00, sjalotten B—l 2, uien 12—17, bleten
4—7, bonenkruid I—3 per 100 bos.
—

—

Italiaans legerbericht

—

Donderdag.
Ankara.
(U.P.) De Turkse pers laat zich critisoh
iiit over de bewering van het Sowjetpersbureau Tass, dat Duitsland de Dardanellen bedreigt.
Het blad „Va tan" verklaart dat. alhoewel het voeren van propaganda een
der erkende middelen van de oorlogvoering is. Turkije zich echter niet zal laten
beetnemen, in het bijzonder -daar de
Sowjet-Unie zich in een moeilijke positie
bevindt en gaarne anderen aan zijn zijde
in de oorlog wil trekken. „Indien deze berichten waar zouden zijn. dan zou onze
regering reeds do vereiste maatregelen
genomen hebben"

Hogere opbrengst stemt
tot voldoening

van

Als men de geschiedenis van deze grootste vernietigingsstrijd uit de wereldseschiedenis tegen de boerenstand ln een
land overziet, dan geraakt men niét
slechts in ontzetting over de ontelbare
moorden, de ontzaglijke roof en de knechting, maar ook over de consequentie en
meedogenloosheid, waarmee het plan tot
ontbinding van elke „burgerlijke maatschappij" werd uitgevoerd. Wat aan natuurlijke banden bestond, werd verscheurd.'ln de plaats daarvan kwam de
verafgoding van de techniek De machina
zegevierde waar de natuur sedert tientallen eeuwen aan het leven een bijzondere
betekenis had gegeven, b.v. ook in de
nauwe betrekking tussen mens en dier.
Met een raffinement, waartoe slechts de
ontledende geest van den jood in staat is,
heeft men getracht de wortels van den
boer los te rukken. De geschiedenis aal
leren, dat de droom van een joodse sowjetstaat Juist op dit experiment is gestrand.

Rome,

Dr. H. Fischböck voerde
het woord
Helmond,

ollectivlsering vooral de drie Joden, Kaganowltsj, Baumann en Jadoga aansprakelijk. Van laatstgenoemde is de bekende
uitspraak afkomstig: de kogel te-het allerbeste strijdmiddel tegen de boeren."
Interessant is," dat in de tijd, toen het
land verarmde, de stad geweldig toenam
in inwonertal, zonder dat overigens de industrie-arbeider daar een merkbaiar tc ;er
bestaan leidde.' Het percentage van de
plattelandsbevolking daalde in de Sowjet.
Unie van 82.1 procent in .1926 tot' 67.2
procent in 1939.

'

over Juni

Hedenmiddag had te Helmond een bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers

het land

•

Helmondse industriëlen
komen bijeen

Marktberichten

■

Sowjets vernietigden

De Rijksmiddelen

FINANCIËN

—

Niet slechter dan in

Duitsland

De

bevolking zeker niet voorgekomen als een
beperking. Zij bleek eerder een voordeel,
daar jam e.d. de laatste tijd slecht te krij-

sluikhandel

gen was.

brengt alleen schade
aan de eigen volksgemeenschap
Donderdag.
Den Haag,
Op de dagelijkse persconferentie heeft
Schoenbeck
enige
Landwirtschaftsrat
mededelingen gedaan over de stand van
de rantsoenering. Wat de verhoging van
het vleesrantsoen betreft, deelde de heer
Schoenbeck mede, dat er de laatste tv.ee
weken zoveel aanbod van slachtvee is
geweest, dat vele slagers voor een week
of veertien dagen voldoende voorraad
hadden. Het was nu eenmaal noodzakelijk, dat de veestapel tegen de herfst van
dit jaar met ongeveer twintig procent
verminderd moest worden. Dit is echter
een ingrijpende maatregel, waarmee reeds
thans een begin gemaakt moet worden.
Spr. herinnerde aan zijn reeds eerder gegeven verzekering, dat men hiertoe pas
'in de laatste plaats overgaat, daar maatregel zeer hard is voor den veeboer.
Het was echter noodzakelijk, omdat de
krachtvoederreserves op zijn en wij dus
uitsluitend zijn aangewezen op het veevoeder, dat in eigen, land geproduceerd
kan worden. En dan nog afgezien van de
verdorringsverschijnselen, welke wij in de
afgelopen hete zomerweken hebben waargenomen. In iedere geval blijft het bedrijf nu gezond; wanneer men de zaak op
zijn beloop liet, dan zou het tot een ineenstorting komen. Het verdient overigens
aanbeveling, dat de huisvrouwen het
vleesrantsoen van vierhonderd gram verdelen in twee coupures van elk tweehonderd gram en aanstaande Zaterdag de
ene helft van de bonnen inwisselt en
Zaterdag over een week de andere helft.
—

Melk

en

thee

Wat de melk betreft, bij de droogte en
hitte van de laatste tijd nam de melkproductie af. Daarom moest men er toe
overgaan, om . evenals in Duitsland de
normale verbruikers verse taptemelk te
geven. Nu kan men in elk geval het
boter-rantsoen op peil houden, terwijl
taptemelk uitstekende voedselkwaliteiten
bezit. Er is voorts nog een kleine voorraad thee aanwezig. Wij houden deze in
resefve .aldus Landwirtschaftrat Schoenbeck, om dez ete verstrekken bij bijzondere gelegenheden als Sint Nicolaas en
Kerstmis, of als er in de winter eens een.
bijzonder koude periode is. Voorts moet
men wel bedenken, dat het koffie-vervangingsmiddel hier in Nederland veel
beter is dan dat wat in Duitsland gedronken wordt, daar het Nederlandse
veel groter percentage bonen koffie bevat.
Verder verdient het aanbeveling
dat
men thans gebruik gaat maken van de
verschillende kruiden- en bloesemthee's.
welke het eigen land voortbrengt en die
reeds door grote firma's in de handel worden gebracht.
De rantsoenering van marmelade is de

Aardappelen

Het vroege invalende hete zomerweer
heeft de oogst van vroege aardappelen in
gevaar gebracht. Deze oogst Is dan ook
niet zo groot gebleken als normaal. Dit
was oorzaak, dat het vrij lang duurde,
voordat men tot verhoging van het rantsoen kon overgaan. Drie k.g. per hoofd
per week is echter wel zo ongeveer het
laagste rantsoen, wat men zich voorstelt.
Zodra het maar even mogelijk is, zullen
er maatregelen genomen worden voor hen
die zwaar werk verrichten.
Ten aanzien van de export van fruit
en groenten merkte Landwirtschaftsrat
Schoenbeck op, dat men op dit punt een
goede verhouding van de productenuitwiseling tussen Nederland en Duitsland
moet vinden. Er bestaat dan ook geen
vfist percentage,
dat wordt uitgevoerd,
doch de export naar Duitsland richt zich
steeds naar de Nederlandse markt
In het algemeen kan men zeker niet
zeggen, dat men er in Nederland, wat de
rantsoenering betreft, slechter aan toe is
dan in Duitsland. Men moet zich daarbij
niet blandstaren op een enkel punt, doch
men meot in het oog houden, dat er bij
de distributie in Nederland altijd nog
veel meer moegelijkheden bestaan om
„uit te wijken" dan in Duitsland. Het
ligt overigens geenszins in de bedfceling
van de Duitse autoriteiten, om de voordelen. welke, de Nederlandse bevolking
heeft van de ligging en verdeling der
consumptie- en productiegebieden op te
heffen. Dat de Nederlandse productieoverschotten naar Duitsland worden uitgevoerd is echter volkomen billijk.

De clandestiene slachtingen
Waar in de geschiedenis heeft men ooit
gezien, dat een volk, dat een oorlog had
verloren, reeds zo spoedig daarna de gelegenheid kreeg om met den overwinnaar
tot samenwerking te komen' Men moet
echter begrijpen dat de Nederlander dan
ook de plicht heeft zijn rantsoen goed
en eerlijk te gebruiken. Het verschaft geen
werkelijk voordeel om zich door hamsteren te willen dekken tegen latere tijden,
zijn. Nog gezwegen van de schade, welke
waarin het eventueel moeilijker mocht
b.v. de clandestiene slachtingen aan de
volksgezondheid

kunr.en

toebrengen.

In dit verband merkte Landwirtschaftsrat Schoenbeck op, dat er bij de laatste
telling 578.000 varkens te kert bleken
te zijn.

Deze

dus

moeten

grotendeels

clandestien geslacht zijn en uit een dergelijk getal kan men cpmaken, hoeveel
voedsel er aan de distributie is onttrokken. Van Duitse zijde wordt alles gedaan om te voorkomen, dat. Nederlandse'
waren naar Duitsland worden gesmokkeld, doch men mag verwachten, dat de
Nederlandse bevolking dit dan ook weet
te waarderen.
De sluikhandel, zo beslopt Landwirtschaftsrat Schaenbeck, is geen voordeel
voor Nederland en ook geen nadeel voor
Duitsland. Het betekent alleen schade
aan de eigen volksgemeenschap.
(,

Ongecorrigeerd.)
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De restauratie begint

DeDuitse infanterie trekt op tegen de Sowjet-stellingen. Met
sprongen gaan de tirailleurs voorwaarts door het vaak zo zware

De oude St. Willibrorduskerk te Waalre
(S.-B.) wordt hersteld. Nu het gebouw
geheel is afgebroken, kan de restauratie
(Foto Polygoon)
beginnen.

In de slag bij Bialystok en Minsk heeft het Duitse leger een grote hoeveelheid
een van de grootste Russsische tanks die werden buitgemaakt.

Kunnen de watertollen

verdwijnen?
Last hef zwaarst
voor

de kleine

scheepvaart
Concessies, gegrond op
een decreet van

1811...

Den Haag,
Woensdag
De vraag is gerezen of. nu het overgrote deel der landtollen uit de weg geruimd is, eenzelfde gedragslijn kan worden gevormd ten aanzien van het andere
obstakel van het verkeer, waarmede dan
onze binnenvaart te kampen heeft, de zogenaamde watertollen. waaronder te verstaan zijn sluis-, brug-, kade-, vaart- en
havengelden.

binnenscheepvaart om. De watertollen
worden niet door het Rijk geheven, maar'
door enkele provincies, enige waterschappen en verder ook dcor gemeenten, welke
laatste krachteris de gemeentewet, daarmede een ..redelijke winst" mogen maken.

Dan is er nog een aantal particuliere beheerders van kanalen, sluizen bruggen
en kaden. Dezen wordt veelal ook het
recht gegeven, gelden als hierbedoeld te
heffen en wel door het verlenen van een
concessie,
gegrond op een keizerlijk
decreet van 1811. welk laatst* nog steeds
geldig is. De heffingen van provincies en
gemeenten zijn veelal gebaseerd op een
op de provinciale- of gemeentewet berustende verordening: het toezicht over deze

berust bij het departement van
Binnenlandse Zaken. Over de overige
heffingen waakt ons' departement van
Waterstaat, dat er voor zorgt, dat ze binnen een redelijk peil blijven Zodra immers hiermede winst behaald wordt, heeft
men in zekere zin te maken met belastinggeld. In het algemeen mogen de heffingen ook niet hoger zijn dan nodig is
om de kosten te dekken welke het object met zich brengt, voor zover althans
deze kosten geacht kunnen worden ten
behoeve van de scheepvaart te zijn uit-

heffingen

gegeven.

Toch is, men in kringen der binnenscheepvaart van mening, dat het peil
dezer heffingen op den duur niet kan
worden
gehandhaafd. In het noorden,
speciaal in Groningen en vooral ook in de
havens van Zeeland acht men de rechten,
welke eehi ven worden, exorbitant. Vooral
wanneer de vracht laag is. gaat cr een
belangrijk percentage van de wir.st mede
heen. Hoe laser de vracht, hoe hjger dit
natuurlijk is. Op sommige
percentage
plaatsen
moet niet slechts voor het
schip, maar ook nog eens voor dc lading

—

betaald worden, indien deze op de kade
wordt opgeslagen. Dat wordt bij elkaar
wel al te veel.
Het is duidelijk, dat de grote binnenscheepvaart in dit opzicht verhoudingsgewijs minder behoeft te betalen. Zij
maakt immers gebruik van de grote
rivieren, die merendeels geheel vrij kunnen worden bevaren. Wel zijn er provincies in het noorden van ons land, die op
grote kanalen heffingen doen, maar de
rijkskanalcn, zoals Juliana- en Wilhelminakanaal, zijn vrij, tenzij de gemeente
er een haven of kade aangelegd heeft.
Dan heft die gemeente veelal om van deze
aanlegplaats gebruik te maken.

'

De kleine scheepvaart

—

Onze grqle zeehavens blijven natuurlijk buiten beschouwing, want de entréegelden. welke hiervoor betaald moeten
worden, vormen een vraagstuk op zichzelf en gaan in ieder geval buiten de

Dinsdag.
Den Haag,
De persdienst van het Nederlandse
Agrarische Front meldt:
In het kader van het Nederlandse
Agrarische Pront werd heden opgericht
de Nederlandse kruidenkamer. Deze organisatie zal er naar streven alle kwekers,
zoekers en handelaren in geneeskruiden
en aanverwante gewassen te verenigen.
Zij heeft tot doel, de teelt en inzameling
van de in het wild voorkomende kruiden
te bevorderen, om de opbrengst hiervan
zoveel mogelijk in overeenstemming te
brengen met de sterk toenemende binnenlandse behoefte aan kruiden.
Met de organisatorische leiding van dit
instituut is voorlopig belast de heer H.
G. W. L. Coenen te Amsterdam. Het
tijdelijk correspondentie-adres is de Nederlandse Kruidenkamer,
Herengracht
538, Amsterdam-(CO. Allen, die kruiden
kweken, zoeken of verhandelen worden
verzocht, zich tot dit adres te wenden.

Het is dus de scheepvaart op de kleinere
kanalen en vaarten, die in hoofdzaak tol
betaalt en waarop dus lasten drukken.
Dit maakt het vraagstuk in zekere zin
urgent en het heeft dit karakter al sinds
jaren. Men moet intussen voorzichtig zijn
met een vergelijking tussen land- •en
watertollen. Het landverkeer ondervond
immers grote stagnatie door deze tolheffing en naarmate het snelverkeer toenam
en ook dank zij ■de speciale autowegen
steeds beter kon plaats hebben, werden
de bezwaren tegen de tollen onoverkomelijk en moest wel een finale opruiming
geschieden. Deze stagnatie geldt niet voor
de scheepvaart. Wanneer een schip slechts
bij geopende brug kan passeren, moet die
brug toch open. of er voor betaald wordt
of niet. Bijzondere stagnatie tengevolge
van de heffingen komt dan ook niet voor,
mede doordat een schip van nature zich
heel wat minder snel voortbeweegt aan
een motorrijtuig. Dan is daar nog de belangrijke kwestie van het betalen.
De landtollen zijn voor het merendeel
verdwenen, maar de automobilist en de
motorrijder betalen daarom nog niet
minder. Onderscheidene belastingen, o.a.
die op motorrijtuigen en op benzine,
werkten ertoe mede, dat vele landtol'.en
kor.den verdwijnen. Wanneer nu ook ae
watertollen opgeruimd worden, moeten
al de Waterstaatswerken, waarvoor
ze geheven worden, niettemin onderhouden
blijven. Wie moet dat betalen? Men moet
dus de vraag stellen: wat word' er tooide scheepvaart betaald en wat betaalt de
scheepvaart?

Een commissie
Het gaat hier dus om een economische kwestie en deze wordt op
het
ogenblik bestudeerd door een sub-comnnssie van de commissie van Advies en
Bijstand

voor

het Verkeersfonds. xveike
sub-commissie onder leiding staat van jhr.
C. J. A. Reigersman,
oud-hoofdingenieurairecteur van de Provinciale Waterstaat
van Noord-Holland.
In sommige scheepvaartkringen is men
intussen de mening toegedaan, dat deze
scheepvaartrechten
finaal
afgeschaft
dienen te worden en dat alle lasten, waarvoor nu betaald wordt, door de gemeenschap dienen te worden gedragen
Door de grote schakeringen, welke zich
in het binnenscheepvaartverkeer voordoen. is het vraagstuk der rechten, welke
van dit bedrijf geheven worden, ouitercgewoon moeilijk. Maar zoals gezegd, de
commissie-Reigersman ontwerpt <Ll pro-

Algemene synode Ned.
Herv. Kerk
Den Haag,
Woensdag.
Vandaag kwam de algemene synode der
Nederlandse Hervormde kerk tot het houden van haar 126ste vergadering bijeen.
Tot president, vico-president en secundus vice-president werden respectievelijk
gekozen ds. J.W.J. Addink, ds. P. de Bruijn
en ds. J. Boonstra. Ds. De Bruijn was afwezig. Ds. J. W. J. Addink en ds. J. Boonstra namen hun benoeming aan. De laatste fungeert als vice-president.
De president, het presidium overnemende, dankte de synode voor het in hem gestelde vertrouwen.
Ter sprake kwamen diverse aangelegenheden van algemeen kerkelijk belang. Vervolgens kwamen de rapporten van den
secretaris van de Jeugdraad en de verenigingsraad ter tafel. Van een en artder
weid met grote belangstelling kennis ge-

-4Foto Scherl-FelHnger)

Expositie „Voeding in deze
tijd” naar Maastricht

Een Nederlandso

„Kruidenkamer”

materiaal veroverd. Hierboven

Den Haag,
Woensdag
achtereenvolgens in Den Haag,
Groningen en Enschede gehouden tentoonstelling „Voeding in deze' tijd" zal de
volgende week te Maastricht in het gebouw der voormalige dominikaner kerk,
Vrijthof, worden ingericht.
De tentoonstelling zal daar Woensdag
23 Juli, des middags om half drie, dooiden heer ir. S. L. Louwes, directeur-generaal van de voedselvoorziening, worden
—

De

geopend.

Zoals bekend is, heeft deze door het
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
ln Oorlogstijd verzorgde tentoonstelling
ten doel het publiek voor te lichten omtrent de waarde van de voornaamste
voedingsmiddelen, het samenstellen van
maaltijden en het bereiden van spijzen.
In de reeds genoemde plaatsen heeft de
tentoonstelling zeer veel belangstelling
getrokken. Verwacht mag dan ook worden, dat velen uit Maastricht en omgeving de tentoonstelling zullen bezoeken.

•

Koersen Ned. Clearinginstituut

—

nomen.

De rapporten werden verder ter

inzage voor de leden ter daarvoor bestemde plaats gedeponeerd.

Woensdag.
Koersen voor stortingen op 17 Juli 1941
tegen verplichtingen luidende in:
Belga's 30,1432, Zwitserse francs 43,56,
Franse francs 3,768, Lires 9,91, Deense kronen 36,37, Noorse kronen 42,82, Zweedse
kronen 44,85, Finse mark 3,82, Dinar (oude
schulden» 3,43, Dinar (nieuwe schulden)
3,77, Turkse ponden 1,451, Lewa 2,30, Pengoe (oude schulden) 36,519, Pengoe
(nieuwe schulden) 45.89 Zloty (oude schulden) 35.—. Zloty (nieuwe schulden) 37,68,
Lei 1,28, Slowaakse kronen 6,48.
Den Haag,

—

voor

Den Haag,

koersen
—

Woensdag.

Het indexcijfer voor koersen van aan-

delen. medegedeeld door het Centraal
Bureau voor de Statistiek,
6 heden:
169.9
De omzet van Nederlandse andelen was
op 14 Juli: 17,74

wa

blcem aan een diepgaand ondei-zoet én
wij goed ingelicht, dan kan haar
rapport aan den secretaris-generaal van
het departement van Waterstaat binnen
betrekkelijk korte tijd worden tegemoet
gezien. De arbeid dezer commissie moge
ertoe bijdragen, dat ten aanzien van ae
scheepvaartrechten van hogerhand meer
algemene lijnen zullen worden getrokken.
zijn

Het systeem, zoals het nu bestaat, is
p
in de
r tijden gegroe:l. Door allerlei lagere besturen is zodoiide teveel
plaatselijk geregeld. Het zjii wenselijk
zi.in, dat in de wijze, waarop het scheepvaartverkeer zijn laaien te dragen heeft.
:ndien mogelijk, mej" eenheid wor«le gebracht. Daarbij zouden vanzelfsprekend
de plaatselijke regelingen niet in haar
geheel zonder meer gehandhaafd blijven.
:•«

de veldtocht. Duitse soldaten bakken aan de kant van de weg spiegeleieren.
kookioestel bij de hand is, oaat het ook met behulp van een
f/een
toldeérkmpsMS,
_3£>(Foto Scherl-Fellinger)
"

HetKorte

De hoofdprijs

De

lichtreclames der Parijse boulevards kondigden in felle vuurgetallen
de winnende nummers der jongste Staatsloterij. Op de hoeken der zijstraten dromden de mensen bijeen en staarden omhoog naar de huisgevels, waar in vlammend schrift vele millioenen rondgedeeld
werden. Tezelfdertijd renden de colporteursbedienden langs de trottoirs én men
rukte hun de nog vochtige trekkingslijsten bijna uit de handen, want iedereen-wilde zo spoedig mogelijk weten, of
ook hij wellicht tot de uitverkorenen behoorde. Een zenuwachtige rilling ging
over Parijs. Deze stemming had ook ons
aangegrepen. Onwillekeurig sprak men
nog slechts over verlies, kans en winst.
„Ik heb maar eens in mijn hele leven
een hoofdprijs gewonnen", verklaarde
André, „en het merkwaardige van het geval was, dat ik helemaal geen lot had
gekocht"
„Geen lot?"

Uitbetalingen clearing
Den Haag,
Woensdag.
Opgave laatst uitbetaalde nummers per
15 Juli 1941:
Clearing met Duitsland, laatst uitbetaald nummer ■ tegen guldensvorderingen
tegen
898.409.
Reichsmarkvorderingen

64.303/328.451.
Clearing met Chili, laatst uitbetaald
nummer 1720.

Clearing met Turkije, laatst uitbetaald
nummer algemene clearingrekening 4750,
bijzondere clearingrekening 2431 a.
Clearing met Italië, laatst uitbetaald

nummer 2386.

„Juist. O, het is al een hele tijd geleden. Destijds, voor acht jaar, had ook
Yvonne Beaufort een lot in de Staatsloterij. pie aankoop was haar niet gemakkelijk gevallen, want een mannequin
verdient niet veel en Yvonne moest haar
lichtzinnigheid thuis stilhouden. Zij was
arm. En welke sterveling hoopt niet op
de hoofdprijs, op het grote "geluk, dat
onverhoeds kan komen, vooral als hij
arm is?
Al dagenlang voor de trekking kon
Yvonne geen rust vinden. Toen brak de
trekkingsdag aan. Yvonne was met een
klant bezig en had geen tijd kunnen vinden een trekkingslijst te kopen. Pas toen
zij, nadat de modezaak gesloten was,
langs de boulevards trippelde, en een van
die lijsten in de hand hield, viel haar
blik op het nummer 0.734.061. Bevend van
opwinding haalde zij het lot te voorschijn, dat zij altijd bij zich droeg. Twijfel was nu niet meer mogelijk
de nummers klopten! 0.734.061! Zij had gewonnen! Niet veel,-geen millioenen en zelfs
geen honderdduizenden! Het was maar
een kleine prijs. 10.000 francs.
Hoe zij vervolgens naar huis gekomen
is. wist zij later zelf niet meer. Zij wist
alleen maar, dat zij tienduizend francs
bezat en dus nu eigenlijk en eindelijk
haar levenswens kon bevredigen
een
week naar de Riviera.
—

D. J. Spaling, P. D. Samderse en M. Vrieze.

Stuurlledenexamen.

Den Haag. Geslaagd voor het theoretisch gedeelte van het examen voor tweeden
stuurman; G. H. V. C. Grashoff.

Eindexamen

Den Haag.

Examens
Middethare acte

paedagogiek.
Amsterdam. Geslaagd aan het Nutsseminarium voor Paedagoglek voor de middelbare acte, diploma a: de heren C J.
Rol. Amsterdam, en A. van der Veen. Amsterdam. en mej. M. Visser, Den Haag;
diploma b; de heer W. Prins, Amsterdam.
Staatsexamen ter toelatliiK tot de

universiteiten.
Den Haag. Geslaagd voor diploma a:
mej. C. Dikshoorn en de heren P. G.
Schwarz en W. T. D. Smit; voor diploma b:
mej. D. Walkate en de heren D. H. van
der Meulen, C. Overdijk, A. L. Soetemann,

ver.

Lyeeum

Vrijz.-christ. Lyceum. AlsA. Kor-

voor diploma b: P. J.
een.
Beeldende Kunsten

nog geslaagd

Afgewezen

?

het voltooien

van de cursus

ongevallenauto......

André zweeg.
„Maar je zou toch van de prijs vertellen, die Je gewonnen had!" merkte
ik op
„Een prijs? Zeker
en nogal een
hoofdprijs! ' zei André levendig, „want..."
Hij hield plotseling op. Op de Boulevard
kwam ons een mooie jonge vrouw tege—

moet.
„Hier!" zei hij en knikte mij toe, alsof
hij nu de zoeven afgebroken zin over de
hoofdprijs ging afmaken. „Hier
mag ik

je even aan mijn

len?

—

vrouw Yvonne voorstel-

.

J. WECHSBERG.
N. Donker, mej. Th. S. M. Eland, mej
E. van Lent. mej. I. R<*:s en mej. E

Spanjer.
Avondonderwijs. Afd. 1 tekenen: J
Burgh, A. A. Dlependaal. P. c de

P. A

C

H

v d

Graaf!

Janson, A. P. J. Maessen en N

M
Afd. 2 reclame-ontwerpen: M. A. du Clou
D. Hebers, J. Mentlng, C. Wattel en mei!
J. Wiegman.
Afd. 3 bouwkunde (u.1.n.0.
J. van Alphen, J v. d. Bom, J. ten
Bosch. J. H.
Buis. H. F. Caron, N. v. d. Eist, S. de
Jong. J. v. Schalk en A. Veenstra (met lof).
Afd. 4 binnenhuiskunst: F. H. Dullkers
D. Middelkoop en D. D. Zorge.
Archltectuurklasse: H v. d. Berg, J. p.
Landers. H. A. Mulder en E. G. v. d. Valk!
Cursus constructieberekening: J. de Bruin!
J. J. H. F. Chrlstlaanse. A. J. Esmeijer
P. van Gent, L. J v. d. Kool. A. Leeuwenburgh en W. T. B. de Ruijter.
Struijf.

>:

Den Haag. Academie van Beeldende
kunsten en Middelbare technische school
voor bouwkunde. Getuigschriften behaald

bij

De volgende dag vroeg zij een korte
vacantie. Enige uren later zat zij in de
sneltrein naar de Azuurkust. Dezelfde
avond nog wandelde zij in Nice en luisterde naar de muziek, die van de Negresco
klonk. En wat er toen volgde? Wel, zeven
dagen geluk, zeven dagen zonder zorgen,
zonder de winkel, zonder werk. Zij kon
eten, wat zij wilde en behoefde niet aan
haar „mannequin-lijn" te denken. Zij was
erg iri tel bij de heren en danste hele
nachten , door. Zij maakte autotochten
naar. Sospel, naar de berghellingen rondom, naar de bloemenparken van Ventimiglia.
En daarop zat zij weer in de trein, die
haar naar Parijs terugbracht. Een paar
duizend francs armer, een leven rijker
Opgewekt en gelukkig kwam zij de volgende morgen in het grote atelier. Zij werd
hartelijk verwelkomd en toen werd ze al
gauw door den chef naar beneden geroepen.
Er waren, twee Amerikaanse
en Yvonne moest enige avonddames.
japonnen voor haar tonen. Toen zij het
eerste toilet aantrok, werd zij bleek van
schrik. De japon, die natuurlijk op haar
lichaam vervaardigd was, scheen te nauw
voor haar te zijn geworden. Of
Bleek van ontzetting snelde zij naar
de weegschaal. Haar vrees bleek maar al
te zeer gegrond.
Zij was in die ene
week, waarin zij zich niet aan haar gewone dieet had gehouden, drie kilo in gewicht toegenomen. Zij was niet langer
„model"!
Yvonne wist wat dat betekende. Toen
zij die middag op het bureau van den
chef werd geroepen en daar te horen
kreeg, dat zij op staande voet was ontslagen, waagde zij zelfs geen
woord van
tegenspraak.
Als versuft liep zij door de straten. Wat
moest zij tegen haar moeder zeggen? Zij
zag en hoorde niets, toen zij het kruispunt bij de Rue Royale overstak. Of wilde zij misschien niets horen? Ik trachtte
vruchteloos, mijn auto nog op tijd tot
staan te brengen. Het was al te laat. Zij
liep regelrecht tegen mijn wagen op. Een
schreeuw, éen oploop, politie-agenten. de
—

herhaalde ik verbaasd.

—

—

Indexcijfers

a

(Foto Orbis)

Ontbijt tijdens
AU er

Vernal

In de Rotterdamse Diergaarde werd enige weken geleden een rendiertje
geboren. Daar de moeder stierf, wordt het met de fles grootgebracht.
Geen wonder, dat het zijn oppasser nu als 'n hondje achterna loopt.
(Foto Polygoon)

terrein,

1940-41

(dagonderwijs) afdeling 1 tekenen en schilderen: mej. J. J. Dalenoord, mej. M. Gans,
A. M. Luijer en mej. C. L. Wenckebach.
Afd. 3 bouwkunde (M.T.S. (: L. C. Affourtit, J. H. Borger, L. Bosch, R. van Dillen,
F. L. van Hall, W. 't Hart. G. J Hartman.
N. Hoogendoorn, Th. Hoogendoorn, W. de
longh. J. W. Jansen. J. A. Kok. M. Koolhaas, F. H. Lippe, C. W. P. Otten. M. Rademakers, P. F. M. .Rosler. C. J. Schroots,
Th. Stikvoort, H. Stoel (met-lof), J. J. v.
d. Tang, J. C. Werner en G. J. v. d. Zalm.

Afd. 4 binnenhuiskunst: H. Boxhoorn, J.

w'

Bartachs-Gymnaslom.

Amsterdam. Uitslag eindexamen 1941.
Geslaagd na voortgezet examen, a'aellng A:
Johanna van Wesemael. A. P. V.'esterlnk;
afdeling B: Eva C. Keuls, F. H. ten Seldam.
J. M. A. Snellen.
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11 CT. PER REGEL PLAATSING
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Met vreugde geven
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Te huur gevraagd een parterre-ruimte, ter grootte van
pl.ra. 300 mVmet behoorlijke betonvloer; voorzien van
waterleiding-, gas- en electriclteitsaansluiting, alsmede
van een goede schoorsteen. Brieven met uitvoerige
inlichtingen. en prijsopgave onder no. A 9745 aan het
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In de annalen

COUVÉE—BECKS

van de geboorte van hun

onze geliefde
Ouders, Behuwd- en Grootouders
LEONARDUS ANTONIUS ARTS

'*

''''

'

"'

"'"

'•

bonden.
Dat zij nog lang gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen en Verloofde.
Arnhem, 16 Juli 1941.
Spijkerstraat 28.

Hiermede vervullen wij de droevige plicht u kennis te geven
van het overlijden door een
noodlottig ongeval van onzen
lieven Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom
MARTINUS JOHANNES
JACOBS
op de leeftijd van bijna 20 jaar.
C. H. JACOBS
A P. JACOBS—
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Kerko is optimist! Dat getuigt de nieuwe,
hypermoderne fabriek, die onlangs

werd...

flil
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Dat getuigen de vele,
betrokken
en de honderden
nieuwe machines
arbeidsters, die dag aan dag, aan Kerko's
product werken... om de oude, erkende
reputatie hoog te houden!
Hoe moeilijk de omstandigheden ook
Kerko blijft er naar
mogen zijn
streven, Neerlands beste en mooiste
overhemden te blijven maken!
...
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KLK& BKUKL MKEK
IN nmit H i t' AJUIEIDKUHPKRÜ
80 CE.NTB, ALLEEN IN DE AMSTERDAMSE EOITIB I—4 KhUELS 88 CKNTS,
ELKE UECiEL 'Meelt Z6 CENTS. BIJ CONTRACT SPECIAAL TARIEF.
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Té huur (aangeboden)
.

TE ifUUR te Haarlem. 5 min. van
Aerdenhout, Bentveld en Den Hout.
Gem. Suite, vrije k, bergpl. v. fietSept. mlnd.
Teslastraat 33. Haarlem.

sen, tuin. ƒ 20.— p.w.

GIMBERGH

J. JACOBS
JACOBS—DE WAAL
E JACOBS
H. JACOBS

Meubelen

-

Huisraad

enz*
/
,

en Verloofde

VERENBEDDEN

ƒ 3.—. Spiralen
magazijn „Het

Arnhem, 13 Juli !941.
De Wetstraat I*.

Overat verkrijgbaar voor 20 cênts. Inlichtingen
verstrekt N.V. van Ditmars Boekenimport, Amsterdam

ADVERTENTIËN

Stofzuigers grote sortering, oude kwaliteit
Nog

3e

v

Jaarlijkse Algemene Vergadering
van aandeelhouders der N.V. Nettenlndustrie v.h. TJ. Velthuysen,
Singel 78, Amsterdam, op- Donderdag 31 Juli e.k. te 9 uur voormiddags ten kantore der N.V. Aandelen deponeren vóór 29 Juli ten
kantore der N.V. Agenda van heden
;
af ter inzage.
De Directie

'

3-DELIG
MAKEN
verbouwen. Bedden-

Westen". Bllderdljk185. telel. 85367. Amsterdam.

straat

gebruikte machines legen spotprijzen.
TH.
DE GROOTSTRAAT 13. TEL. 82466. Amsterdam.

enige

HÜOO

d.

V.

Tufze,o

PARRE.

Voor een

goede
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HORRENGAAS
&ESTO.'Weespereijd»n

DAPPERPLEIN 20,'tel. HUO. A'dam
Buikgordels en elastieken kousen.
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ENO EELT- EN LIKDÖORNZALF

,

30 ct. per doosje. DROGISTERIJ E. NOORDENBOS, KASTANJEPLEIN 9.
AMSTERDAM-OOST.. Telefoon 50370.
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ARBEIDSMARKT

■■f'-

voor de Amsterdamse editie

Advertenties, uitsluitend

Volkl I—lo

Tan liet

regels 45 cents; ledere reeel meer 16 cent». Voor plaatsing In da gehele
Arbeiderspers: I—lo re rel» 70 cents: ledere re rel meer 28 cents.
Plaatsint
op derelfde dat is slechts mogelijk Indien de advertenties vóflr 11.30 v.m.
In ons bezit zijn. Telefoon 3XBIL

desnolr

Dedistrcn

Kantoren en Winkels

wir verkijgba

kandeischl

mert

TWEEDE KAPSTER

Men medwrking

meisjes gelukkig met:

aanmeldingen

ze

Goedt

Ook de vaders en moeders lezen mee

MACHINESTIKSTERS

Een prachtig geschenk bij het slagen voor een
examen of de overgang naar een hogere klasse.

en handwerksters voor damesmantels. Aanm. Snoekjesgracht 8

\

BESTELBILJET

Voor direct gevraagd

BEKWAME UNGERIE-KNIPSTERS
Aanmelden van 10—12 uur, 2e Boerhaavestraat 38.

Ondergetekende

Voor direct gevraagd

Naam:

de firmanaam wordt
aangebracht, behoeft geen kennummer te worden aangevraagd.
dus

HANDWERKSTERS

Adres:
Woonplaats:
wenst te ontvangen:

ex. HILVERSUM RIEP DK REIGER
gebonden

'

f2

Handtekening
In te leveren bij de boekhandel, de otenten van de Arbeiderspers of ln open envelop gefrankeerd met li centa postzegel te Eenden aan de NV De Arbeiderspers, Hekelveld 18.
Amsterdam

Keizersgracht 33, le étage.

Huishoudelijk personeel
Voor direct
lBr Bezln

gevraagd

ln net Litr.

r KIP
M rClT M
MCIOJC
IN

Goed kunn werken. Aanm. 11a 7 u,
Nwe Keizersgracht 78 boven.

In Llb. Isr. gezin

DAGMEISJE

van 8 tot 8 uur. V.g.g T.
Aanm. 's avonds na 8
Tex-

gevraagd
straal

32 hs.

NETTE HUISHOUDSTER

gevr. Mlddelb leeft. Bij heer-alleen.
Br. letter A 504, Zaans Volksblad,
Wllhelmlnastraat 23, Zaandam.

Woensdag:a met
Donderdag:amet
Vrijdag:aworteljs
Zaterdag:bruine
Terknipart,vejgldi
tijden, mvinlegstbonrd:,
vetbon,ardpelbon.

vor

bonesp

producten.

Indien

Damesconfectie-atelier vraagt

ardpelnsitko ardpelnijv

strie van het RIJ kt bureau voor verwerkende
opgenomen
Industrieën,
als officieele publicatie ln de dagbladen van 15 en 16 Juli J.l. betreffende de verplichting tot het aanbrengen van een kennummer op alle
producten vervaardigd op bovengenoemde apparaten of soortgelijke
vermenigvuldigingsapparaten, dient
ln dien zin te worden aangevuld,
dat de bezitters van dergelijke apparaten met Ingang van 22 Juli 1941
ook kunnen volstaan met het aanbrengen van hun firmanaam op deze

Werkplaatsen

rode ardpeln tomaen groentsp

teur van de sectie Grafische Indu-

-

met ardpeln

e.d.

bekendmaking van den direc-

Fabrieken

en

worden3

.

De

Een boek vol spanning en avontuurt Een boeiend
relaas van vliegersbelevenissen, van een juwelendiefstal en detective-schranderheid, van jachten op
groot wild in de vlakten en wouden van Afrika.
Wat zullen uw kinderen van dit goed geschreven
boek genieten.

peulvrchtnbo, £

Cyclostyle-apparaten

Amsterdam

21t/mde

Nijverheid en Scheepvaart

-

6mal-enva

Officieele publicatie van het
Departement van Handel,

f2.—

N.V.

Ruysdaelstraat 49

richten

In linnen stempelband

heftwardmern

HEMA

-

Togal baat» namaak 'schaadt

vordel

bekend met boekhouden.
Schriftelijke of persoonlijke
en

Afrika)

Met een achttal mooie foto's en vele Illustraties van
Uschl

kantoorroutine

algemeene

Arbeidsp

naaf

Verelschten:

maken platsruime. dor ordelkunig

(Een tocht

Kantoorbedienden

denatiol volgendbij tenid

HILVERSUM
RIEP DE REICiER

Vrouwelijke

welkrcam-id

A. D. HILDEBRAND

lkanen

en

levranci*.

GEVRAAGD VOOR DIRECT

A. VIRULY

De zijn,

en

Gendor mogelijkhd

Maakt uw jongens

-

TienvI
L
Couranten-reclame
1Dezbadvrtikngrots*
aantal
2reclam-bodsbhepriktgelgezin.dag.
3bebmseotgpaalijkhd
minbewIntrkos.ifl
4lMoscefantrd
vertellenproductlhsoe..at
5krijgthierdovan
plaatselijke
6proeMfcamegnbneldn
rayon mlvtoerganp,eddaneeerrovaping
campagnetzeijdnon.
7Dadevertwni-boosrchdpthmè
nieuws dagerlodn
8kostennvaerhourdingl,adan
dieandevranok.
9verspilng,de
advertentiesuitsluhdoen,
voor
bestwmzdiijn.
10resultanverzkijgnm,oIek
kléine buedgets,n gebruiktwveeainng
N.V.De
BBSIBBBnBBmmnBBBKKBRRWnmmRSSI
HILVERSUM
CENTRALEKEUN
HILVERSUM
MENUva2wneo6krJuli 194
Maandag: met
Dinsdag:akomlet

Deht

—

en lnkrulster gevraagd. Aanm. na 8
uur. Bestevaerstraat 57.
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Allerfijnst
Sigarettenpapier
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Loten, verkrijgbaar bij mevr. TorLaan. 2e Helmersstr. 8 buis bij de
Nassaukade, Amsterdam. Tel. 86804.
Postgiro 169493. Kantoor .de gehele
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TRPIJTEN EN LOOPERS
NIEUW
DOOR EEN BERLS
WORDEN
HRMDEUNB MET EEN OPLOSSING VRN
2 THEELEPELS OP EEN HHLVE UTER WRTER

van

STAATSLOTERIJ
Trekking begint Maandag 28 Juli;
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dag geopend, ook des Zaterdags.
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ü kunt rotsvast vertrouwen op
Kerko's kwaliteit!
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gon- voor d* Dultsche weermacht een nieuwe gigantische
strijd. Hoe op dat oogenbllk
het Dultsche luchtwapen de
SovJetrUnle óp beslissende
slagen -trdcteerde, daarover
bericht' de AD L E R In zijn
niéuwste ïtummer. Verder
vindt U In dit nummer unieke
gevechtsfoto's van Dultsche
valschermjagers benevens
een bijdrage over sleepvlucht
en nog vele andere artikelen.
Koopt U nog heden hét
nieuwste nummer van het
groote Dultsche geïllustreerde'
tijdschrift voor het luchtwapen

HENDRIKA WILHELMINA
EVERS
de dag te herdenken, waarop *IJ
voor 35 Jaar ln de echt zijn ver-
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/5 minuten be-
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n/s worden opgenomen. Op

25 Juli a.s. hopen

CARELTJE
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der geschiede•

ANNA CAROLINA
Heerlen. 16 Juli 1941.
Elf morgenstraat 42.

A.
T.
N.
C.
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Een fascineerende film uit het Weenen van
1913,pakkend van inhoud, magistraal gespoeld
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uitsluitend eersterangs.krachten
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JAN.RETEt
HEtLY ERNST!
MJÈÖHKIXÏOBAU
pNEISKMOOP;. HENRI EERENS
fcmZERÏERINGA
MIER GOBAU!
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Een prachtig* historische Olm uit dan tijd van
den Hongaarschen opstond In 1848 ' v

LJ

IH*i"

...,■_

*, *'•!» «•«

',

.

MARIA lIOMA

;|
üI

TOEGANG 1» JAAIt

,

;

.

■
IJ

beroering bracht
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SYBILLE SCHMITZ en WOLF ALBACH RETTY
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(Alles aus I.lehr zu Dlr)
met CAMILLA HORN. HILDE VON STOLZ Aangrijpend.
•
Meeslepend. Toegang voor elke leeftijd.
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TOEGANG 18 JAAR.
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DAGOVER en MARIA VON TASNAOY
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■ De Zweedse Caruso
ALEXANDER SVED
In de verrukkelijke zangfilm
HET MODEL
■
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Het prachtige drama uit d« muxiekwereld
mat Beethoven'» Negenda alt hoogtepunt WntjifEnß
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Ceintuurbaan
Een festijn van zang en muziek
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Het groot in aller harten voortlevend
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VOORAF: TOBIS-HOLL. NIEUWS & UFA-WERELDNIEUWS■
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Spanning
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De lotgevallen en
spannende avonturen
van een matroos
een onbewoond eiland f
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TRENCK DE PANDOER
Bravour en actie.
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OPERETTE

WILLY FORST
MARIA HOLST
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daverend
lachsucces

.(Treiick.der Pandur)

FORST-8 grandioze
filmwerk der Tobis (al.)

ZIJN DOCHTER HEET
\

-

Boven 18 Jaar.
VOORAF TOBIB HOLL. EN UFA WERELDNIEUWS
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SHERLOCK HOLMES
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CONGO-EXPRES

HEINZ RtHMANN

SLE2AK

dolKomische

film

WATT EN i -WATT ALS
RIDDERS IN LOMPEN <".!.)

lst selne Toch ter)
de hoofdrol:
De 6-jarlße
In
TRAUDL BTARK.
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Tobls
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Wereldnieuws.
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Toegang elke leeftijd.

amusante en vlotte
Toblsfllm (a.1.)
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LIEFDE OP SKI'S
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ZARAH LEANDER

MARIKA
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RÖKK

Es war eine rauschende
Ballnacht (18 j.)
Maandag
t.m:' Donderdag

GUSTIHÜBER -J ANE TILDEN
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HANS ALBERS (18)

„KILIMA HAWAIIANS"

ln de boeiende Tobls-film

Percy neemt vacantie.
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ZARAH LEANDER
ln de prachtige' Ufa-film
VERBANNEN (18)
'Toneel: HawtCllan-ensemble
DE YUCATAN BERENADERB.
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komt, want de film

goed en vrolijk
HKEÏ2I- ™, n-r T gln 101 elnde (Hdol.)
JIt32LL-iZ£Li_onderhoudende
film." iVolki.
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Voorprogramma.
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TOEGANG 18 JAAft.
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Ben film van overs'elschoonheid. Ver-

pende
zorgd'
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KARL LUDWIG—

DIEHL en vele anderen
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Zaterd. 1.30 u. én Woensd. 2.30 ü.'
Jeugdbioscoop: t bekende sprookje
HANS EN .GRIETJE.
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KOTiMAMNSiI
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spel

Toegang 14 jatr.
Plaatsbespreken dagel. v. 11-3
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Zondag, 20 Juli 1941 IN lIKT MUSEUM.
aanvang 2 uur n.in.
Optreden vau het Indisch Kunstgezelschap „AKDJOENO".
Entreeprijs ƒ 0.25 (Incl. bel.»
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Itenate Miiller en Guütav Kroiiiieli
ln de aangrijpende, menseii.ike
lilm vol dramatische spanning
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