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bedreigt Syrië?

vaar dreigt. Een Franseh maarschalk,
een Kransche vlootchef en een Kransche

wil Syrië bezetten. De
London, de Engci-a-he pers en
politici
de Engelsche radio propageeren deze bezetting
van Syrië. De situatie in het
Nabije Oosten is volkomen duidelijk.
Syrië wordt
door Engeland begeerd.
Wanneer frankrijk Syrië aan de Engelschen zou overgeven, zou Frankrijk zich
onderweriicn aan de Britten. Frankrijk
zal Syrië echter verdedigen om te kunnen leven.
De ..Oeuvre" verklaart, dat Frankrijk
zijn keuze niet langer kon uitstellen Dc
ergste houding, die het land had kunnen aannemen, zou die geweest zijn van
een voortzetting der politiek V3n afwachten die thans niet eens meer te
rechtvaardigen geweest zou zijn door
dc schijn-hoop op de een of andere wonderbaarlijke
mogelijkheid
andere
Slechts door /ich voor Europa te verklaren kan Frankrijk zichzelf redden, doch
het moet zich daartoe ook zelf inspanningen getroosten.
Men sluit zich niet
bij Europa aan. zooals men tot een steunorganisatie toetreedt Men wordt in den
bond der mogendheden slechts dan op
genomen, wanneer men zelf een mogendheid is Daaronder valt ook dat Frank
rijk de bescherming van zijn imperium
op zich neemt en bewijst een l«vende
sterke natie te zijn
(Iroot-Brittannië
te

Weygand

strijdkrachten

VICHY. 7 Juni

VATICAAN.
Concordaatsonderhandelingen
voortgezet.

Maandagmorgen tot 5.17 uur.
Maandagavond om 22.00 uur. I

•

De Maan:

sche Zaken is vandaag door den pauselijken nuntius, mgr Cicognani. en den
minister
van
Buitenlandsche Zaken.

Suner. een voorloopige overeenkomst onderteekend. welke de t'ie-

Serrano

het bezetten
van bisschoppelijke
zetels regelt De
overeenkomsten hebben betrekking op
de benoeming van aartsbisschoppen bisbij

schoppen apostolisch bestuurspersoneel
en op de bezetting van de pastoorsplaatSpanje De onderhandelingen
sen
in
worden voortgezet om een nieuw concordaat af te sluiten Na de onderteekening
wees
de minister van Buitenlandsche
Zaken in een toespraak op de beteekenis
van de overeenkomst Uit naam van het
Spaansche volk gaf hij tegenover den
nuntius uitdrukking aan zijn vreugde
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X Juni 20.32 uur
Opkomst
Ondergane 9 Juni 5.41 uur
Opkomst
Juni 21.43 uur
Onrirrgjng 10 Juni 6.36 uur
Srhijnffslallen drr maan:
9 Juni V ML
18 Juni 1..K.
Juli FK.
24 Juni N M
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deelnemen.

NIEUW OFFENSIEF VAN
JAPAN IN CHINA?

j
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Führer heeft in tegenwoordigheid
den ruksmini.ter van Buitenland-

Zaken,
sche
von Ribbentrop. koning
Boris van Bulgarije op bezoek ontvangen.

CRIPPS' BEZOEK AAN
STOCKHOLM.
Meening der Duitsche pers.
BERLIJN.
Juni «S PT. i.
7
De
Duitsche avondbladen publiceeren korte
berichten van hun correspondenten te
Storiaholm over de reis van den Britschen ambassadeur te Moskou sir Stafford Cripps. naar Londen, om zijn regeering rapport uit te brengen De . Berliner Börsen Zeitung' schrijft, dat de
werkelijke reden
voor deze rei» niet
alleen de terugkeer van de Baltische
zeelieden naar hun vaderland is. maar
ook de belangen van Engeland en Rusland in het Nabije Oosten, die e'kaar
raken.
Intusschen vraagt men /ich te Berlijn
af. hoe Cripps naar Engeland zal gaan.
De reis moet over door Duitschland ge—

RUST IN IRAK NOG
NIET HERSTELD.
VICHY. 7 Juni 'D. N B>

—

Volgens

uit

Engeland zou geen klachten hebben
over de Amerikaansehe leveranties.

Reactie van Berlijn

op Roosevelt's

verklaringen.

OmNEW VORK 7 Juni 'D.N B i.
TSJOENGKING. 7 Juni (l"n. Press).
van het gesprek, dat in
De Japanners zouden, naar men hier trent den inhoud

tegenwoordigheid van den voorzitter der
van plan zijn hen strijdkrachten
voor Buitenlandsche
in t'entraal-China te versterken, blijk- Senaatscommissie
en dc leden dier commissie tusZaken
een
offennieuw
baar met de bedoeling
schen den Amerikaanschen ambassadeur
sief te beginnen, waarschijnlijk in de
te Londen. Winant en den vice-president
Honan.
hier
ontvanVolgens
provincie
Wallace gevoerd is en twee uur hec.t
gen berichten zouden er reeds

OBERSALZBERG. 7 Juni 'D.NB.'

plaatse-

rinajen. die president Roosevelt gisteren
op de persconferentie heeft afgelegd
De president heeft eenigen Amerikaanschen bladen verweten berichten te heb-

welke de
volgens
ben gepubliceerd,
Amerikaansche ambassadeur te Londen.
John Winant. met vredesvoorstellen zou
zijn gekomen, omdat Engeland den oorlog niet langer zou kunnen volhouden.
Roosevelt verklaarde over inlichtingen
te beschikken, waaruit blijkt, dat deze
berichten door de Duitsche propaganda
met opzet in Amerika worden verspreid
De officieele woordvoerder in de Wilhelmstrasse merkte op. dat de Duitsche
propaganda niet werkt zooals Roosevelt
het zich voorstelt. Hij wees op een lange
serie uitlatingen van Amerikaansche politici, die reeds geruinnen tijd verklaard
hebben, dat Engeland een zeer kritieken
tijd te gemoet gaat en den oorlog onmogelijk kan winnen, indien van Amerikaansche zijde geen effectieve hulp wordt
gezonden Zoo heeft Wcndell Willkie b.v.
in een rede gezegd, dat onmiddellijk iets
gedaan moet worden om een tegenwicht
tegen de Britsche scheepsverhezen
te

Hardnekkigestrijd AANVALLEN OP
in O.-Afrika.
BRITSCHE
Vijandelijke aanvalspoging

is er van overtuigd, dat
luchtstrijdkrachten van Kngeland en de
Vereenigde Staten zich bij de hulpverleening aan Tsjiang Kaisjek -toe-Is meer
laten golden. Daarom ci.-cht liet blad van
de regeering. dat zij daartegen positieve ni i regelen neemt. De Vereenigde
Staten hebben een jaar geleden Hawaii
en Guain sterk bewapend en brengen
thans
vliegtuigbestuurders en ingenieurs naar Singapore en Birma. Ameri-

Middellandsche Zee verloren
gaat. Het Britsche luchtwapen heeft de
luchtheerschappij boven de Brilsche eilanden, het Kanaal en de ..invasiehavens" in Noord-Frankrijk veroverd Het
aantal tot zinken gebrachte schepen op
den Atlantischen Oceaan is wel is waar
ernslig. maar de stijgende curve is den
laatsten tijd meer horizontaal geworden,
de Amerikaansche patrouille
waaraan
geheele

tens

een luchtverdedigingspact tusschen sprake

Tsjoengking en de Vereengide
vliegtuighases in te richten.

Staten,

Aanval van Arabieren op

van klachten, dat de Vereenigde
Staten nalatig zouden zijn gew*e?t met
hun leveranties.
Ten slotte heeft Winant. naar Associated Press meldt, de verklaring van Rooherhaald, dat hij geen vredessevelt
voorstellen heeft meegebracht

De officieele woordvoerder

vond

het
overbodig, nogmaals het standpunt van
de Wilhelmstrasse te herhalen, dat samengevat
kan
worden
in één zin:
Duitschland wenscht niets liever dan

—

VAN

De Wilhelmstrasse.

andere beschadigd.

—

—

>'».

(4 Hlnen)

T. «MM

BEGROOTINGSTEKORT IN
INDIË.

I»r „Tokio Nitsji Nitsii" McUM uil Kalat ia. <lal de Japanse hr delegatie aan
lo l niiiiisfe-rie' tan Itiiilenl.iiiil-i lic /.aken
nieutte instem tie-s t rrt.it hl
in Tokio
lieefl. lle loe-l.ilol moei al» /eer kritiek
be-»e I
wil w.oilen. lle leider tan dr
delegatie lirrfl trrklaaiel. dal
he
ip.eiise
I
men ren eleiïe lijk antwoord van Nrderian.l-i li-lndir

nirt verwacht

SJANGHAI. 7 Juni (DNB).
Naar
uit Batavia gemeld wordt, vertoont dB
—

-iaaislvegrooting van Nederlandsch Indië
voor 194 Jeen aanz enlijk tekort, zonel-r

iat tor dusver maatregelen overwogen
zijn om aan du tekort te gemoet te ko

men. Voor het loo|>env;e jaar, zoo worit
verder gemeld, wordt een onguns;ice
ontwikkeling van den Nederlandsenlii'li-ehcn buite nlandschen handel
n
vergelijking met het vorige jaar verwacht De export wordt vooral belemmerd door het tekort aan srheepxruimte.

verzoeken

onopgehelderd geble-

zekere

toe te lichten, aangezien zij
strijd
zijn
met de Japansche formuin

ven punten

Te kennen gevende, dat zijn
geduld op de proef werd gesteld, maar
niet was uitgeput, zeide Josjizawa.
Ik

leering

had. Hoeoorslrllrii hr«< hridrn kan thans niet zeggen, of ik den Nederzijn ti) desondanks landschen gedelegeerden zal verzoeken
• looi Batavia
hun houding verder te herzien. Ik zal
aluewi'/rn. Ilirnleiigi v oli;i
voedde ilr lapanseln drlrgatielridri mijn best blijven doen om het doel van
wel dr lapan-elieei»elien mli lelde ll

t

gisteren /eer sm ccsvol. Ken lange af
de
uren
namen onze jachtvliegtuigen een aanval ■.tandsvlieguiig bracht 400 kilometer
op het vliegveld van Halfar Op den beten Westen van de Afrikaansche kust
ganen grond staande vijandelijke machiuit een krachtig beschermd konvooi een
nes werden in brand geschoten.
Aan het front van Tobroek in Nooru- vrachtschip van "5000 B.R.T. tot zinken.

weg over dan
De ..Jom.oeri Sjimlxien" spreekt van dan blijft er geen andere
te
Japan."
terug
keeren
naar
houding
of
meer
ontoegeeflijke
een min
van Nodeiiandsch-Indië en is van mee
Uit kringen der Japansche delegatie
nmg. dat het antwoord thans verscheiwordt vernomen, dat het Nederlandsche
dene dagen lang door de Japansche de antwoord betrekking heeft op alle punAfrika werd en vijandelijke aanvalspozal moeten worden bestudeerd ten, maar slechts weinig punten behelst,
lega'ie
Aan de Westkust van Schotland vernie
ging verijdeld Luchtformaties bleven de
welke
de
Japanners als bevredigend
tigden geviihisvließtuigen twee groote pwOMEI meldt uit Tokio, dat uit Bata
verdedigingswerken der vesting bestokunnen beschouwen.
ken, waarbn branden ontstonden Vol- koopvaardijschepen van <e zamen L'7.r>oo Lv via het volgende bericht is ontEr verluidt, dat Josjizawa nieuwe intreffers kwamen neer op de barakken B R T T et andere gnmm m hepen vangen:
structies
uit Tokio verwacht, alvorens
Sidi
el
Barrani
in de zone van
het antwoord van Nederweiden
de
Ofschoon
in
Thecmsmonding
aangevalrrgelingrn
te treffen voor een verder
In Oost-Afrika zijn hardnekkige gelandse h-Indir als onbevredigend wordt
len en /waar lieschadigd
vechten gaande in het gebied van Galcontact met de Nedrrlandsehr vertegenla en Sidamo langs de rivier Omo—BotKen batterij verdragend gesehut van beschouwd, zal de Japansche delegatie woordigers.
tego. In de streek van Gondar werd een de oorlogsmamie beschoot vijandelijke nog ren laatste poging doen nm door
van
Soedaneesche afdeelingen
poging
protest van
verdrre onderhandelingen tot een overschepen voor Folkcstone.
om een van onze garnizoens te omsingeeenknmst
te
nog meldt D. \". B. uit Tokio:
geraken.
Nader
len, verijdeld
In Koord Afrika geringe wederzijd
De Nederlandsche
generaal
gezant,
gevoelen,
..eenige
tijd"
Men
van
dat
en
van
is
sche ar'iviteit der artillerie
ver
heeft hier hedenochtend bij het
f'abst.
te
stellen,
zijn
noodig
'al
vaal
de
nm
nf
kenning-x loepen.
Japansche ministerie van Buitenland
De vijand vloog overdag noch '.s nachts Nederlands, h Indische autoriteiten wel ■dM Zaken een protest ingediend tegen
of niel werkelijk hel voornemen hebben de recente verklaring van den woordliet Rijksgebied binnen.
de besprekingen lot een succesvol be- voetder van het bureau van voorlichting
Bij de gevechten om Kiela hebben
regeering. die de Nederlandsch Insluit
ie brengen, aldus verluidt van den der
zich l-ij de stoutmoedige uitvoering van
dische
overheid in verhand met de hankant van d» Japansche delegatie.
delsbesprekingen van onoprechtheid beHet
NeeTerlandseh-Indische antwoord
nant ter zee Oslerlin, de eerste stuurJapansche
klingen
officieele
L'it
het
Japansche voorstel van 7 Mei is
>p
BERLIJN 7 Juni >D N B i
Een of- n.an Kreiboflm, de eerste machinist onwordt hieromtrent vernomen, dat van
voorgedelegeerde
Japanschen
aan
den
ficieel communiqué vermeldt, dat Malta derofficier Schnell en de matroos StrecJapansche zijde geen antwoord op dit
verin den nacht var. Donderdag op Vrijdag ker. Bij de gevechten op Kreta hebben gelegd tijdens een bijeenkomst van gis- molest van Nederlandsch Indië
twee vijandelijke luchtaanvallen heeft zich voorts de luitenant Swart en de teren, die 90 minuten duurde, waarna
wacht kan worden, daar het overbodig
beleefd Tijdens den eersten aanval heb- tirailleur Brosig van een ba'.aljon lucht Josjizawa te kennen gaf. dat hij welis. zoo verklaart men hier. ten aanzien
ben vijandelijke bommen eenige schade afweer van he:, leger bijzonder onderhiervan een standpunt uiteen te zetten.
zou
delegatie
licht
de
Nederlandsche
aangericht Vrijdag overdag is er op het scheiden door het feit, dat zij in dap
eiland tweemaal luchtalarm gemaakt
bete aanvallen een Britschen gepantserden gevechtswagen van middelmatige
die gei dstond om weg te
grootte,
rijden en te schieten, hebben buitge
met succes sebombardeerd.
Steike Duitsche luchtafweer heeft

Een

DRIE

Batavia.

LUCHTAANVALLEN

OP MALTA.

Aanval op

Benghasi
verijdeld.
—

Aanval op Zuid-Engeland.
Het

I)

EEN SPEELKAMER IN HET BLOKKADE TEGEN VICHY
VERSCHERPT.
CENTRAAL STATION
Met prachtige treinen.

N.B meldt nader, dat in den

(Van

onzen correspondent).

UTRECHT, 8 Juni.
Intusschen heeft in politieke kringen
alhier de verklaring van Roosevelt. dat
Wmant is gekomen om de positie van

aan Engclan 1~ Zuidkust hebben aangevallen. Fabrieken werden beschadigd en

Ken der aan de Sehotsche Westkust
Engeland te bespreken en inlichtingen gebombardeerde
koopvaardijschepen,
over de vorderingen van de Amerikaanmetende ÏYIMM) ton. kreeg" vier treffers
sche wapenindustrie te verkrijgen, weien stond weldra, met zware slagzij, in
nig ophelderend gewerkt Al staat het
nu vast dat Winant niet over Engelsche
Het andere schip mat 12 500 b.r.t. en
vredesplannen heeft
gesproken, men was blijkbaar geladen met explosieve
vraagt /ich af. wat hij dan wel in zijn stoffen. Na de bomtreffers vatten deze
besprekingen met Roosevelt behandeld terstond vlam waarna het schip door
heeft.

Britsche

verscheiden

ontploffingen uiteen

werd

pers.

Aan de Theemsmonding trof een bom
het opschrift: .Ontwaak Brithet achterdek van een koopvaarder van
schrijft dc ..Daily Trletannië".
r t. en veroorzaakte een ontplofgraph"
om. naar DNB. uit Gcnève 8000 b
het ruim Een koopvaardijschip
meldt Het Engelse-he publiek wordt, hoe fing in
van
70011
b.rt. kreeg zware schade door
Kreta
doorsijpelt,
meer de waarheid over
treffers.
steeds meer geërgerd Door den afloop twee
van den strijd om Kreta zijn weer eens
alle tekortkomingen der Encclschen
voor iedereen in het licht gesteld Groot-

ONDER

Brittannië

aldus het blad

—

klaarblijkelijk

—

naaste toekomst

in de

eén

even /waren slag doorstaan als indertijd bil de ineenstorting van Frankrijk Het blad beschuldigt de Britsche
zelfvoldaanheid over al deze nederlaßen
In slaap sussende radiogesprekken en
commentaren waarin gezegd wordt, dat
Duitschland reeds lang vóór het uitbreken
van
den oorlog achter gesloten
deuren bewapend heeft, zijn onzin Van
den dag af. dat Hitier aan de macht is
gekomen, heeft de ..Daily Mail" reeds
voortdurend berichten gegeven over de
Duitsche bewapening Ja. zoo wordt ten
slotte gezegd, de Duitschers bewapenden

—

Hore Belisha stelde voor.
een gemeenschappelijk staatsburgerschap
icitizenshipi voor het Britsche wereldvoorbereiding

"

rijk. Groot-Brittannic en de Vereenigd?
Staten in te stellen
Dit." zoo zeide hij.
..zou een waarborg zijn. welke de meeste

hoop biedt dat de democratieën vastbesloten zijn een nieuwe orde te vestigen
Over het Britsche binnrnlandsche front
zeide Hore Belisha. dat de productie der
Britsche fabrieken en werven op onrust,
barende wijze is teruggeloopen Hij besloot met de woorden: . Wij moeten den
oorlog winnen en wij zullen elke regeering steunen die alles zal doen om te
overwinnen Wij moeten ons echter voor
oogen houden dat wij een oorlog in 1341
niet op basis van orze ervaringen van
IÜI4 kunnen winnen
"

20.000 KILOMETER
OVER POOLGEBIED.

moet

de gewezen
New Vork verneemt
sche minister van Oorlog. Hore Belisha.
critiek geleverd op de maatregelen der
Britsche regeering ter verdediging van
Kreta Hu had geen geduld te wachten
:ot de parlementaire debatten, welke nvtr
enkele dagen gehouden zullen worden.
Hore
Belisha zeide: ..Wij hebben de eene
onmiddellijke
hulp
aan
en
Engeland
van
wel in een veel actieveren vorm dan tot nederlaag na de andere geleden en alle
met dezelfde oorzaak gebrek aan actieve
dusver.

Amerika met rust te laten, mits AmeriJoodsche kolonie.
ka zich buiten de Europeesche aangeleDe
genheden houdt. In politieke kringen alDAMASCUS. 7 Juni <D. N. B
geJoodsciie kolonie Nissa in Pilr-tina is
hier wordt echter de opmerking
door Arabieren aangevallen Een jood
officieele /lide to Berlijn is. naar maakt, dal het steeds duidelijker It, da!
SPT verneemt heden met belang- Amerika niet voornemens tl zich daar
werd gedood en een Enge' chman ;c-wond
stelling kennis genomen van de verk'.a- buiten le houden.
>

3»tï*

7 Juni. (Stefani).
In zün
het
367 maakt
BKItMJN'. 7 .Juni.
Het opperbevel
Italiaansche opp rbevel het volgende bevan ile weermacht maakt hokerïd:
kend
hieraan Ine, meteten ttij thans NMW mijn missie tot stand te brengen WanBij den snijd tegen de Britsehe koopvliegtuigen
Vannacht hebben
onze
rridinurn lirtlrn nm naar .lapau terug neer echter blijkt, dat Het onmogelijk is
vliegvelden op Malta gebombardeerd In vaardij vaart was het luchtwapen ook
een bevredigende oplossing te bereiken,
Ir krrrrn
eerste
van den ochtend onderROME.

weermachtsbericht no

toekomst van beslissenden invloed op 't
lot van Engeland zal zijn. Vele uitlatingen over de uitputting van Engeland komen van Amerikaansche zijde, aldus de
officieele woordvoerder. Natuurlijk hebben zij ten doel. het Amerikaansche volk
te overtuigen van de noodzakelijkheid

dezelfde
Volgens Roosevelt hebben
ter zee een toenemend aandeel heeft
bladen beweerd, dat Duitschland geen
dit
bericht,
volgens
kaansche gevechtsvliegtuigen, vrijwilliverheeft,
Winant
actie tegen het Westelijk Halfrond in t
ge vliegers en !(K| in de Vereenigde Sta- der verklaard, dat hij geen voorstellen
schild voert. Reeds vaak ger.oeg tl het
vliestuigbe- heeft ingediend om het program van
ten geboren
Chlneesche
standpunt van de Wilhelmstrasse ten opdoor
de
Huurders zijn naar Tsjoengking gezon- hulpverleening aan Engeland
zichte van deze beschuldiging uit Ameden. Boven lien bestaat het plan krach Vereenigde Sta'en te wijzigen. Er is geen
rikaansche regeringskringen weerlegd.

Drie schepen tot zinken gebracht. Twee

MALTA GEBOMBARDEERD.

—

Het blad

KOOPVAARDERS.

bij Tobroek verijdeld.

geduurd.
meldt Associated Press uit
lijke gevechten van kleineren omvang
Washington o m. het volgende:
plaats vinden in de omgeving van Josmedegedeeld, dat de
Winant
heeft
jau. Nantsjang en ltsjang.
er vast van overtuigd zijn
Engelschen
van
de
Japan-the
Bommenwerpers
het Suezkanaal en de posities aan de
marine hebben hedenavond een aanval
Middellandsche Zee te kunnen houden.
gedaan op Tsjoengking. zoo verneemt
De opvattingen van de Britsche regeeDomei uit officieele bron. r>ez.e aanval ring
heeft Winant als volgt uiteengezet:
was de achtste sinds het l>egin van het
De Engelsche gelooven over voldoend
..achter de verblinde hersenen der Lajaar.
strijdkrachten in Afrika te besterke
Party, de traagheid der conservabour
Het blad ..Kokoemin Sjimboen" ves- schikken om tegen Hitler opgewassen scheppen
en het gespot der liberalen
tieven
Roosevelt
zelf
heeft
verklaard
dat
de
tigt de aanTTacbi op de Engelsch-Amerite zijn Het verlies van Griekenland en Amerikaansche productie
heeft
Edinburgh
Te
naar ANP uit
de
naaste
in
kaansdhe samenwerking me: Tsjoeng- Kreta beteekent niet.
dat daarna de
Britking.

Duitsch weermachtbericht.

ITALIAANSCH
WEERMACHTBERICHT.

VICE-PRESIDENT DER V.S.

—

—

Hitler ontvangt
koning Boris.

VAN WINANT -MET

ONDERHOUD

hierover.
Maandag zal de minister van Buitenlandsche Zaken ter eere van mgr Cicognani een receptie geven, waaraan de
leden der regeering en vertegenwoordigers der weermacht en partij zullen

{
:

—

!•>.

Beiroet ontvangen berichten
is de rust en orde m Irak slech's
ge
dreltelitk hersteld V «nral in de Westelijke gebieden hebben
de
Britsche
strijdkrachten nog
geen contact kunnen krijgen met de resten van de Iraksche troepen In het geheele land blijft
groote opwinding hcerschen
De zen
der Bagdad heeft een bevel van dc
verspreid. Volgens hetwelk
overheid
alle wapens in het bezit van particuliere personen alsmede ontplofbare st f
fen binnen 24 uur moeten worden inIndien dit voorschrift niet
geleverd
zullen er strenge
nagekomen,
wordt
straffen worden opgelegd
Volgens een bericht uit Dama-cus zou
Noeri Said benoemd zijn tot Irakseh
minister zonder portefeuille Hij schijnt
/.ich met een bijzondere opdracht naar
Ankara en Teheran le zullen begeven.

VERDUISTEREN
I Vanavond 21.59 uur. j
■

*MM

Josjizawa.

van

,<

De alge-

r

TOKIO,

Foto Polygoon.

van

hier

—

der privileges

—

ring in Noord-Afrika generaal Weygand.
die verscheidene dagen voor besprekingen in Vichy heeft vertoefd, is .andaag
per vliegtuig naar Noord-Afrika tcrug-

•

Op het
MADRID. 7 Juni. <DN B V
ministerie van BuitenlandSpaansche

passing

«D.N.B .).

7

Juni (D.N.8.)
laatstjonge
acht
en
acht
B,
in
kringen
oude
officieele
Japansche
vier,
ln
nummer*:
oude
dag
De tl tweede
de Hollandia-roeiwedstrijden te Alphen
genoemd nummer nic-t clan na Cellen strijd met Njcnd.
Kijii i" in alle op/it htrn mi daverend smrrs s;r«oiwordt het gisteren door dc regeedrii. K>n n(i .ilcmlr /tui vt-rlrmdr haar inrilrw crkinu Ml
Op de foto ziet men de uitstekende eindspurt van Wrciis
mageenheid
ploeg
de
haar
ring van Nederland.sch-Indië ver(op den voorgrond), naarbij
mrdr AtrQcf dr \*'\v jWCéu "*p*>ll. dlf »>'i'«l j;rln.drll. lil .it tllt'H
day aan lid water d«M»r.
•dir IMW ïmiin rrs e«*n prat
nifiek bewaart; op ilen aclilcrgniiid Njord. l>r/.e jonge acht
strekte antwoord aan Japan onvan Xrreus maakte in de finale een snelleren tijd dan de
In hei (»ij/«»iitlt r dr "fffTTMir>ypO»rtrr beleefden ren frestbevredigend genoemd. Men kan
tliis, n.int i|r Klrviéf a itn h w«»nnen dn di ir v*MH iiaaiii'»ti'
winnaar van liet nummer oude acht.
(Voor hri roralag dei wedstrijden zie
n pagina
evenwel nog niet zeggen, zoo verklaarde men verder, of de onderhandelingen in Batavia zullen
worden voortgezet of niet.

meene gedelege rde der Fransche regee-

aldaar eekeerd

volgens

ACCOORD SPANJE-

worden

Vichy

Nog laatste poging

vertrokken.

"

gelse be

uit

lUnen)

(4 Hltk»b)

No. IH Z.V.I. KKte JAARGANG

■

ontvangen berichten met lüfKK) man
versterkt. In de omgeving van dc stad.
die deels door de bev lking ontruimd
moest worden, worden loopgraven en

—

-

(4

Japan acht antwoord van
Batavia onbevredigend.

pvK verdediging van S> ne ui een naL/ tionaie plicht van Kl ankrijk, zoo verMaait de „Paris Sou". Het blad schrijft
verder, dat Duitschland en Engeland in
In de het Oosten van de Middellandsche Zee
ANKARA. 7 .Juni i S.P.T. i.
Turksche hoofdstad ontvangen berichten elkander bestrijden. Wie echter bedreigt
na Syrië? De chef van den PYanschen
maken melding van een koortsachtige
«taat. de plaatsvervangend») premier.
militaire bedrijvigheid in Syrië. Gene- Darlan. en de Kransche hooge commisverraal Wevgand wordt eIR oogenblik te saris in Syrië hebben kortelings
klaard. daL van Duitsche zijde geen geBeiroet verwacht.
Naar in diplomatieke kringen te Ankara verluidt, is er oiieenigheid ontstaan
tusschen generaal Wave ll en generaal de
Gaullc Deze laatste- zou namelijk gewezen
hei>l>en op he; belang van een onmiddellijke actie tegen Syrië en er op
hebben deze actie- met
aangedrongen
Fransche troe|>en te ondernemen. Generaal Wavell is daarentegen van meening.
dat een afwachtende houding de ware
bedoelingen van Vichy aan hel licht za!
brengen en aan de wereld het bewijs
leveren, dat de Fransrh-Duiischc samenwerking
zich ook óver militair gebied
Uitstrekt, hetgeen dan de verklaringen
van admiraal Darlan en generaal Dentz
Voldoende zou ontzenuw pn. Naar verluidt, heeft dc- zlen-w ij*,- van generaal
Wavell den doorslag gegeven en generaal de Gaulle la hierop naar het Tsaadgebied vertrokken
ln dezelfde kringi'n
wintfitil men
voorts, «lat Londen ontstemd is over het
besluit van generaal Wavell en nu den
Britschen opperbevelhebber uitdrukkeheeft
lijk
gelast
tegen
handelend
Syrië op te treilen, waarbij het tijdstip
voor den aanval slechts afhankelijk mag
zijn van de militaire voorbereidingen.
Een militair woordvoerder te Vichy
vertelde
aldus l'nited Press
aan
de |>eis dat elk oogenblik gerekend kan
worden op het uitbreken van de vijandelijkheden in Syrië. ..daar de Engel
sehen blijkbaar besloten hebben binnen
te rukken."
Verder verluidt te Vichy. dat een groot
Britsch eskader, waarbij zich oa de
, Renown' en de vliegtuigmoederschepeu
en ..Furious" bevinden, ge. Ark Royal
zien is op weg naar het oostelijk deel
van de Middellandsche Zee.
Naar I)A'.H. uit Daatascus meldt, zijn
de hij tlbid in Transjordanië staande En-

3340.
»Mi

,

*

in Syrië verwacht.
Wie

Nammem

GFM..GIRO

(

REDACTIE

Weygand elk oogenblik
Aanvalsbevel
van Londen
aan
Wavell?
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Russisebe

(SJVT.)

piloot Tserewitsjmjl is

mot

zijn viermotorig toestel, gemerkt ..SSSR

het vliegveld van Archangel
een vlucht van meer dan
20.000 km. over he; Oostelijk deel der
Sovjet-Russische poolgebieden. De SSSR
N-168 heeft onderweg drie landingen an
ij-s. hOtsetl gemaakt. Tijdens het oponthoud aldaar w aren de zich aan Ikkv il
bOVhKtèffde geleerden in staat interessante waarnemingen ie verrichten. -\ls
Uitgangspunt voor de poolvluchten dien
de het eiland Wrangel.
Het vliegtuig zal binnenkort
naar
Moskou terugvliegeri, alwaar de gelee'len van he; PoolInstituut het meege
brachte wetenschappelijke matertaai zullen bestudeeren en uitwerken. Reeds
thans kan worden vastgesteld, dat de
vliegers op hun expeditie veel belangwekkende gegevens hcbbeii verzamel i.
\

iiüi".

geland

.>|>

na

HONGAARSCH MINISTER VAN
DEFENSIE NAAR ITALIË.
BOEDAPEST 7 Juni iD.N B I
De
Hongaarsche minister van Defensie Bartha is Zaterdagmiddag naar Italië vertrokken
—

BOEKAREST BIJNA

MILLIOENENSTAD.

BOEKAREST. 7 Juni (D.N.8.)
Kei
aantal Inwonen \an Roemenië
bedraagt volgens de Volkstelling van li
April 13 mi'lioen. ln Boekarest wonen
bijna een mi'lioen menschen.
—

totale

bestonden tot het inrichten
speelkamers voor kinderen
ver-e:iillende stations in ons
op
1,i:i.1.
Naar wij thans vernemen
nen

>an

de eerste speelkamer lw(zin
ir. het Centraal Station 'e
Amsterdam geopoivi worden. Deze
speelkamer zal iv .ie eerste plaats
VOOT kinderen onder geleide worzal

Juli

m
de
perfectie doorgevoerde
speegoedtreinen. leder kind zal

er zijn misschien jaren oude Illusie

verwezenlijkt zien: werkende Bei-

treinen, kortom alles wat een kinderhart maar bcgeeren kan.
M • al in prachtige materiaal
mag de jeugd, mits onder geleide
het moet er natuurlijk onlelijk
komen spelen en destoe-gaan
kundig personeel zal er voor zorgen, dat de daar bestede uren niet
alleen genoeglijk maar ook leerzaam zijn. Immers, dit spel biedt
—

De

—

Eenigen

—

Russisch toestel landt driemaal
op ijsschotsen.
ARCHANGEL, 7 Juni

—

gelegenheid te over om vergelijkingen met de werkeüjkhek] te
maken en zoo zal menig kind heel

wat meer gaan begrijpen var. wat
't tot nu toe op de stations, in de
treinen en langs den ijzeren weg
tijdens
uitstapjes heeft kunnen

waarnemen.
De

Amsterdamsche

ontwerper

Joop Oeesirk zorgt voor een toewandversiering in de
pa- -olijke

zaal. Deze zaal is geil gen boven
het station, in het Oostelijk gedeelte en zal door een aparten ingar.2 var. de st>aat af bereikbaar
zijn

Protest van Fransche radio.

Uit
BERLIJN. 7 Juni 'ANP.
Londen wordt het volgende vernomen:
de . Daily Express schrijft dd. S Juni.
dat men het voornemen heeft de blokkade tegen Vichy te verscherpen en om
navveerts
geen
humanitaire redenen
meer te verleenen
Dc Fransen* radio, zoo meldt DN B.
uit Vichy, heelt zich heden gekeerd tegen de Engelsche blokkade-methoden en
er op gewezen, dat hiervoor geen enkele rechtvaardiging gegeven kan wor,!.-!!.
Sie'l.a betwist niemand Engeland
het recht, zijn vloot er voor te gebruiken om den invoer van oorlogscontrabande en van bepaalde grondstoffen in
de oorlogvoerende landen te verhinderen. Op zijn minst moet deze blokkade
doeltreffend zijn en mag zij tegenover
de niet-oorlogvoerende landen niet zoo
rigoureus zijn. dat deze practisch niet
het allernoodzakelijkste kunnen
eens
Engelschen
de
Wanneer
krijgen
Europa zonder onderscheid tussichen
—

oorlogvoerende

niet-oorlogvoerende
men

zich afvra-

Engeland met dit rigoureuze
gebruik van de blokkade voor oogen
heeft. Kan Engeland werkelijk geloogen,

wat

ven. dat het zich in staat acht het Duitsche leger of het Duitsche volk uit te
door het tegengaan van den invoer van
Argentljnsch vleesch. van Braziliaansche koffie en van Amerikaanseh graan
in Frankrijk. Spanje en Portugal niet
heel eenvoudig probeert om door den
honger een politieleen druk uit te oefenen op de volkeren, die zijn Iwmdgcnooten of vrienden waren.

ROEMEENSCHE SNELTREIN
IN BOTSING.

BOEKAREST. 7

De
Juni (D.N.8.).
sneltrein uit de Boeknw ma raar Boekarest is he-lenmorgen bij Albetsji. in botsing

BERLIJN ZAL IERLAND

en

landen uithongert, kan

Tien

—

een personentrein.
personen wenien ger'.ood. dertig

jekomon met

gewond.

SPOEDIG ANTWOORDEN.

Hel
HKKLI.IN. 7 Juni (S. P. T.>.
proteai der Itrtehe regeering. naar aanleiding van het bombardement var. Dublin, wordt la dc buitenlandsche krincon te Berlijn nog steeds besproken.
Van officieele zlfle ta hed'iiniiddag
verklaard, dat het onderzoek naar aanhet bombardement van
|<
llng var
Dublin wordt voortgezet en zijn einde
nadert. Door verscheiden omstandig
heden wordt dit bemoeilijkt. Zoo spreekt
men van bevoegde zijde over een donkeren nacht en mistv oinv.ng. waardoor
het zicht in den nacht van het bombarI ement bijzon ier moeilijk was. De offi
(iele
w oordvoerder
in de Wilhelmstrasse zeide. dat het onderzoek reeds
gOOVei gevorderd was
dat xandaas of
een antwoord aan de lersche
(Borgen
regeering kan worden tegemoet gezien.
—

LAVAL ZAIJNR

LANDGOED BIJ
VICHY. 7

VICHY.

(D.N.8.) —- Naar in
welingelichte klingen verluidt, wordt
Pierre Laval. die sinds zijn vertrek uit
de regeering op 13 December 1940 in de
Kransche

Juni

hoofdstad vertoefde. Zondag
Laval neemt een

a s. te Vichy verwacht.

vacantie

op zijn landgoed Chateldon b|j

Roosevelt dreigt

fabriek

over te nemen.

WASHINGTON. 7 Juni. (D.N.B).
Het Witte Huis heeft medegedeeld, dat
Koosevelt. indien het werk .Maandag niet
hervat wordt, de overneming zal afkon-—

digen van de North American Aviation.
•raw, zooals bekend, op het oogenblik ge-

2

Juni 1041

Zondag 8

Taak van Italië's
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ROME. 7 Juni (D.N.B.i.
De Italiaansche
ministerraad heeft vandaag
onder
voorzitterschap van Mussolim
zitting
een
gehouden, die twee uur
duurde. Op voorste! van den Duce zijn
behalve een aantal zuiver hestuurstechnische maatregelen, de volgende wets-

BUENOS AIRES, 7 JttflJ

—

IN

De

ROEMENIË.

gewapende formaties.

BOEKAREST, 7 Juni iDNB.I.
het groote iegionr.air.-jimcos werd

ontwerpen en

kans op aanvaarding.

.....

maatregelen goedgekeurd:

—

giste-

'

:

—

-

-

-

land.-che Zaken, Ruiz Guinjazu, weigerde
ia een later lètew, dat hij aan een ver
jtog&tyer van het blad ..Razon" te R >
de Janeiro toestond, op eenigerlei wijz-.
een standpunt le bepalen in zake Wi
Europeesche conflict en de ac ueele p
1 tieke problemen, alvorens hij hietoi
de resjeerinrg te Buenos Aires geraa-i
:>'-•
fi had. Hij constateerde svechls. dn
de maatregelen van verschillende Anu
riliaansche tanden bepaald zon \-i zij:
door de moeilijkheden., welke door Ih-gebrek aan scheepsruim tic zijn ve.-oor-

!

vorm

geen

(D.N.B ).

•

Opvoeding en vakopleiding van oor

In logsweezen worden overgenomen door
de jeuc ioi-ganisatie van den Lictoren'
'
.
bundel.
zet. De meeste beklaagden moesten zich
Het kapitaal van het credietinstituu!
verdedigen tegen de beschuldiging d"?n voor openbare werken wordt verhoogd
WASHINGTOK 7 Juni. lA.VP.I.
Opstandelingen wapens te hebben v r van 120 tot 510 millioen lire.
I
De taak van den chef van den gene
verklaard, .ie
hooge rejteeriiigsamiilcnaxen
be;:.o 'e hel.lK.-n geleid Hun verk; i
ralen staf van de weermacht bij de
dat het wetsvoorstel, waarbij de presi- ringen stemden daarin overeen, dat de voorbereiding van den oorlog en ife verwapens wel is waar geruimen tijd voor dediging der natie wordt vastgesteld in
den opstand aan ltepaalde formaties de- overeenstemming
met de huidige bede defensie van Amerika noodig is, geen beweging werden uitgedeeld, doch dat in
hoeften. De chefs van de generale sta
de dagen van den opstand zelf de ver- ven der drie onderdeden van de weerdachten, kolonel Zavoianu. de gewezen macht wonden onmiddellijk onder den
chef van den generalen staf der weervan Binnenlandsche Zaken. Ririsj. en de macht geplaatst. De functie van plaatsminister van Buitenlandsche
gewezen

In

huidigen

A
PARIS

Voor ledige

.

C OTV

onbeschadigde

llesschen, wordt door Uw winkelier de onderstaand
vermelde bedragen vergoed

i

WIJZIGINGEN IN
ROOSEVELT'S
VORDERINGSWET

C

NATIES.
Interview met Argentijnsch
minister van B.Z.

BESLUITEN
VAN DEN
MINISTERRAAD.
LEGIONNAIRSPROCES

Eerste Blad.

-
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delingen hadden

gevoe d ten einde

'

to;

komst
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het doel van de hewa|>ening van verweging verklaarde ex-mirri*te- S'urdza:
Ken beweging, die een nationale revolu-

H.t ,t.n-

millioen

lira voor de uitvoering van
•■-f:■ j j : '
Fiume. Zara, Split
■

vincies Ljoebljana,

len goedgekeurd: Invoering vat:
cursussen in vreemde talen aan de Ita-|>

der.

I

<-r

,

.

7

IN CHINA.

Onlusten het gevolg.
De ..MiyaTOKIO. 7 Juni 'D N B i
ko Sjimboen" heeft belichten ontvangen
uit Hongkong, dat. als gevolg van de
schaarschte aan rijst, in de Chineesche
provincie Hoenan. er onlusten zijn uitgebroken in Tsjangsja. de hoofdstad van
Hocna», dat ..China's voorraadschuur
—

genoemd wordt. In Kwantoeng. Tsjekiang en Hoepei. de provincies die grootendeels van rijst uit Hoenan moeten
leven,

ontstaan steeds weer onlusten. In

—

taptemelk, die tot dusver hoofdzakelijk

•

voor veevoer gebruikt werd. voor de
consumptie beschikbaar te stellen.
Volgens berichten uit Ottowa zijn de
steenkoolmijnen van Canada hij beschikking, van de regeering verklaard tot voor
den oorlog belangrijke industrie en daarmede, geplaatst onder de bepalingen van
'de wet op de defensie des lancis. De
,«teenkoolcommissaris, Stewart. heeft tegelijkertijd een waarscfiuvrfng uitgege,ven tegen éventueele pogingen om het

bedrijf

"deelen.

steenkoolmijnen

der

te bena-

.

Matsoeoka ontvangt

de

voor postcheques

maximumgrens

van 1.000 tot .YOOO lire. He: uittrekken
var. I.V millioen lire voor de exploitatie
van kolenlager. in Albanië en 50 m l

Officieele toespraken.

STOCKHOLM. 6 Juni. (DN B).
ztjn nationalen
Zweden heeft
heden
feestdag, het ..feest van de Zweedsche
;n
Albanië.
leum bij Patos
vlag', gevierd
In het Stockholmsche
sladion vond in tegenwoordigheid van
den koning een groote feestelijkheid
|N' tegenwoordigheid van «ien min.ster plaats waaraan al drie de deelen van
1
Pavolini.
vtKjr
de Volksopvoeding.
de Zweedsche weermacht, alsmede talrijke Zweedsche jeugd- en sportorganisaties deelnamen. Ook in andere deelen
i.
.
]
van Zweden werden soortgelijke feestelijkheden georganis erd
Te Malmö sprak de Zweedsche minisoorlog Vujjgens <fu rapport beschikt Je ter-president Hanson Hij legde er den
nadruk op. dat Zweden ook in de toekomst zijn neutraliteit verdedigen
en
zrjn t. lfstandigheid bewaren wil om na
het herstel van den vrede naar de mate
van zijn krachten
ar den wederopbouw
\
mede te werken.
Te Gothenburg sprak prins Wilhelm
van Zweden, die in zijn n-de d geschiedenis van den feestdag van de Zweedsche vlag schetste Verder sprak in Opsala de Zweedsche minister van Defensie. Skoeld en in Visby 'Gotland).
minister Bagge.
Deze wee< er in zijn
van
•>>.:< enzetiingen
op. dat Gotland. dat
thans 300 jaar met Zweden verbonden
is. een onverbrekelijk b stauddeel van
Om paLONWSN, 7 Juni (S.RT.i
Zweden is Elke bedreiging van Gotland ton een duodclijltc bedreiging van
de Zweedsche grenz.cn ziin Gotland en
Zweden zijn onverbrekelijk met elkaar
t7i)OOtHMIO cheques
sche uitirifte van
verbonden
bereik: men door dezen maatregel, dat
7i,SOiriKi M.' papier wordt uitgespaardWEER EEN FRANSCH SCHIP
De nieuwe kleine en handige cnèquH
AANGEHOUDEN.
-ihijnen zoo uitstekend te voldoen, dat
FORTE DE FRANCE Marh.uque), 7
men zeer met dezen maatregel is inge-

ambassadeurs.
—De minisTOKIO. 7 Juni ID NB
van Buitenlandsche Zaken. Matsoeoka. heeft heden na elkaar bespre>

ter

kingen gevoerd met den
ambassadeur
van Engeland. Frankrijk en Duitschland.

De

Italiaansche ambassadeur

had

een

langdurig onderhoud met den leider der
Europeesche afdeeling in het departe-

van Buitenlandsche Zaken. Over
den inhoud van deze besprekingen is

niets bekend geworden.

••:;rü

—

I

Juni 'United Press'.
De hooge commissaris voor Marünique heeft bekend—

„NEWCASTLE" VLAGGESCHIP

der rijksregeering.

der reoreanisatie van
het leger.
Op de rij af is thans in de maanden
April. Mei en Juni een derde deel van
de reservisten die opgeleid moeten worden, opgeroepen
In het communiqué
wordt de bevolking ten slotte aangespoord aan dergelijke geruchten geen
geloof te hechten.

gemaakt, dat de Engelschen

Amnestie aanvaard.

•!

'

-■

!

■

■!

'li:,

meerderheid van stemmen de amnestiewet goedgekeurd, die vorig jaar in het
middelpunt van de debatten stond en
door den Senaat gewijzigd werd De amnestie heeft voornamelijk betrekking op
politici en militairen die na de September-revolutie van 1930 onder de regeering van generaal Uriburi veroordeeld
en uit het land gevlucht waren
Ongeveer 90 militairen en burgers zullen, naar United Press nog meldt, ten
gevolge van de amnestie naar. Argentinië kunnen terugkeeren. President Castillo zal de wet

vandaag

teekening bekrachtigen.

i

door

zijn
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JAPAN ERKENT

KROATIË.

■

■

-'

—

Het strekt dei leider Anthon van der
Horst tot eer, dat hij van het '.verk een

':

—

■

uit Italië.

Informatie-double
drie-hoogte.

ROME 6 Juni 'Stefanie

BR.-INDIË.

—

1.

-

t

OPLOSSING PROBLEEM
No. 222.

\rAN

t!

De Japan

vaartdeskundigrn, die onder leiding van
generaal Yamasjita. den inspecteur van
de Japansche luchtstrijdkrachten staat,
en die gedurende ongeveer drie weken
de oorlogsfronten, industrieele centra.
.

...

/al Zondag as.

.

■>

,„

lp

..■

Italië verlaten en over

Duitschland en Rusland naar Japan te-

rug reizen. De missie heeft, naar de lei
der tegenover persvertegenwoordigers
verklaarde, dank zij de warme ontvangst,
die haar len deel viel en dank z.ij den
grooten faciliteiten, die haar werden verleend, haar doel. ondanks den beperkten
tijd, kunnen bereiken Voor de hartelijke
ontvangst bracht Yamasjita den ItaliaanIChea autoriteiten en het Italiaanscn-'
volk /.iin warmen dank.
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nen het bestek

-

het Fransche vrachtschip ..Arrica" op 500 zeemijHAGELSTORM IN ROEMENIË. RIO DE JANEIRO 6 Juni I D N.8.).
TOKIO, 7 Juni. (D. N. B.)
De Ja
len van Martir.ique hebben aangehouden
Op De Engelsche kruiser ..Newcastle". die, en
BOEKAREST. 7 Juni. (S.P.T.)
in
beslag genomen. De Fransche
zooals gemeld, in de haven van Rio is West-Indië-vaarder Duc Daumale" is op Zaken. Matsoeoka. heeft heden aan de
in het Zuidroemeensche comitaat Teleor- aangekomen, zal. naar men verklaart, verzoek
van Engeland te New Vork
SANTIAGO. 'Chili. 7 Juni 'DNB'
in het Zuiden van den Atlantischen Ocevastgehouden.
Op plechtige Wijze heeft de Duitsche
gekemle hevigheid. Ken groot deel vin aan dienst doen als vlaggeschip in plaats
ambassadeur Freiherr von Schön gistevan de Enterprise" Over de verblijfren het zeilschip . Priwall" als geschenk
plaats van de Enterprise ' wilden de EnKOFFIEHANDEL IN TURKIJE
der rijksregeering aan de Chileensche
gelsche officieren geen inlichtingen gemarine overgedragen Aan de plechtigte
IN STAATSHANDEN.
ven
De
Newcastle * zal
Rio haar
heid aan boord van het in de haven van
voorraad
aanvullen.
Bovendien zuilen
Valparaiso liggende schip
namen van
de machines gerepareerd worden.
Chileensche zijde deel de plaatsvervan.: ' y.,:i
Het Amerikaansene eskader, dat te
iie
i
i.-ii
/ie pagina 8.
gend commandant der
oorlogsmarine
van sojaboonen moet worden begon- Recife was brtinengeloopen om brandstof
admiraal Merino, de onderstaatssecreta- ten
in te nemen, is weer vertrokken.
ris voor Marine in het ministerie van
Defensie,
benevens verscheidene vice.admiraals en Chileensche autoriteiten
In een rede herinnerde ambassadeur
Zuids boden twee ruiten en de beide schouwd wil zien. en niet als een strafdie zeer vele oplossers vergaten te ver. von Schim aan de talrijke practische beWesten pasten, omdat . . Zuid hen van dubbel.
melden, het op den eersten slag onderwijzen van Duilsrh-Chileensche samen
den plicht onthief den dubbel uit te neNu zullen er ongetwijfeld critici zijn. gooien van de vrouw.
En van hen, die
werking in het verleden en heden en
men met het bieden in een kleur. In die de vraag zullen stellen: ■— "Waarom dit niet
vergaten, waren er weer zeer
betoogde, dat de schenking van het zeilkamer no 1 herbood Noord zijn schop- bood Oost niet direct twee schoppen? Of velen die
alle troeven van Zuid achter
schip geschiedt in den geest van de lanpen en Oost liet een tweede informatie- twee klaveren Wel. omdat het bieden elkaar afspeelden hetgeen foutief is.
dan
ger
een eeuw bestaande vrienddubbel hooren. Zuid bood twee sans in de kleur van den tegenstander op minschap tusschen beide landen.
atout en Noord herbood voor de lwee.de stens vijf toppen wijst, terwijl twee klaAdmiraal Merino bracht in hartelijke
maal zijn schoppen En Oost dubbelveren een te zwak beeld van de kracht
bewoordingen dank en nam het schip
de weer Zuid en West pasten en Noord van Oost s kaart zou geven. Bovendien
uit naam der Chileensche marine over
slagen, doordat was het voor Oost alleen van belang
algemeen bekend, bevat het maakte slechts negen
Vervolgens gaf de Duitsche ambassadeur
hij
ruiten
niet
durfde
te snijden Drie te weten of West een lange klaverkaart
in
dubbelen van het openingsbod een gedubbelde schoppen
voor talrijke vooraanstaande leden der
waren echter gehad Voor de overige kleuren, die door
informatie aan den partner van het verChileensche marine en andere autorizijn de tegenpartij waren geboden, had hij
maakt. Natuurlijk maakte
Oost
neerkomt,
teiten een diner, waarbij heildronken dedigende paar, die hierop
partner bittere verwijten, dat hij. nu niet de minste interesse.
dat de dubbelaar te kennen geeft: ik heb
op de staatshoofwerden uitgebracht
Zondag. 25 Mei werden te Rotterdam
Zuid gepast had. niet zijn klaveren gemaar
kleur,
den der beide naties benevens op de geen kracht in de geboden
calld had. Deze verweerde zich met naar de wedstrijden voor paren der hoofd3
4
beschik
over
a
honneurtrekken
vloten en soldaten
het oordeel van vooraanstaande spelers klasse verspeeld Twaalf paren waren tot
Neem mijn dubbel uit in uw langste
te verwijzen, die van oordeel zijn. dat de finale doorgedrongen. Hier volgen
kleur 'Vandaar dat de Amerikaan niet
het dubbelen van een driebod steeds hunne resultaten: L mr. S. J. Polak—D.
van een informatie-, maar van een ~take
om de strafpunten gaat.
Muller 'NR BC ,) 127 m. p. 2. F. Stibbo
Minder
bekend
out-double" spreekt.
is.
In kamer no. 2 ging de bieding als —H. Piek 'Westeinde. A'dami 122 m. p.
Klaveren is troef Zuid komt uit en
dat deze dubbel een paar maai herhaald volgt.
Hr en mevr K Cosman 'Oude Bond. moet tegen de beste verdediging zeven
3
het
karakter
worden,
kan
zonderdat
Adam > lift m p 4 W van den Bergh— van de acht slagen maken.
Oost
Zuid
West
van den dubbel zich wijzigt (vooropge- Noord
W. van der Werft 'De Bond. Den Haag'
de
van
den
dubbelaar
partner
dat
steld.
SJANGHAI 6 Juni 'D. N. B
118 m. p:5. E Nelwan—J. Cohen 'De
De telkens gepast heeft). Wie daar meer
De oplossing.
dubb.
2 H
pas
pas
Britsch-Indische regeering heeft heden,
Bond. 's-Gr.) 114'; mp: 6. M. van
Zuid
West
Noord
pas
dubb
3 S
Oost
2 S
over wil weten, leze het Octobernummer
Dorp—A de Haas 'Honnorsi 114 m. p:
naar uit Simla verluidt, besloten, een van het tijdschrift van den NBB. pas
K aI
K h
K 2
K v (!)
pas
dubb
4 K
commissie voor de landsverdediging te
J. Schooneboom—A
Mossel
'Oude
aan het
I. K-S!
R 5
R
2 K 3
'eindelijk!) 7
I Bridge-Cocktail no. 20. ontleend .Bridge
Bond. Adam' 112 m. p: 8 C A Rynvormen, die uit tien leden van de verS 9
3. S 21
Sa
S h '11
4 S
Rondgepast.
tijdschrift
Amerikaansche
5 K
ders—ir W Ascherman 'ABB.Vi 108 A> 4 R 4
schillende partijen /al bestaan en zal World i en de critiek daarop geleverd
Rfi
H2
Hal
West moest dus vijf klaveren spelen, mp: f> J de Lange—H
van
ressortreren onder den opperbevelheb- door den heer D Muller in het FebruariSeters
5. R 8
R v
r. 3 1
H 3
geen
een
daar
West
over
'NRB.C
,1
lastige taak.
van Veencn
i 102 m. p; 10.
fi K 4
S 10:
S
3 Sb
■ ber van de Britsch Indische weermacht. nummer van hetzelfde orgaan. beneDe taak der commissie /al bestaan in vens het antwoord van de redactie op enkelen vasten rentrant beschikt Noord daal—J. Fol 'Amst. Br. CL) 100';.; 11
het steunen van de regcoring in defen- deze critiek Met de bestudeering van kwam uit met S h. die in den blind- 1 M. Vorst -S. Muys 'Br. Cl 1038' IS mp.;
van
12 M van Beek H
Dusschoten B> 4 R 4
SlO
Hal
(iezaken, Zes leden der commissie zullpn een en ander kan men een avondje zoet met K 10 werd genomen R 4 werd voorH2
1 K 4
Zooals men ziet,
Sv
S 3'
door het centrale bestuur en vier door zijn. Voor ons is van meer gewicht het gespeeld en na eenige aarzeling speelde 'Br. Cl. Wageningen»
Sb
Zuid ontbraken vele vooraanstaande spelers
8 R R 1
3 H3
R
Rv
den staatsraad benoemd worden De zit- volgende geval, waarin het eene Oost- Zuid het aas. Hierdoor waren voor
drie
kleuren
niet
geblokkeerd,
op
appel,
die
hu
het
waaraan
beperkte
de
reistingen worden bijeengeroepen door den West-paar de tegenpartij drie gedubbelRest
voor R a en 9.
kon spelen zonder de tegenpartij in de gelegenheid voor een groot deel schuld
opperbevelhebber Britsch-Indische krinde schoppen liet spelen en het andere
1. K ft]
Kb
K
2 K3
kaart te spelen. Daarom besloot hij had In een der volgende rubrieken hoeen
klaverengen betwijfelen, of de vorming van deze O W -paar zelf aan
vijf
S
9 Sa
2. SI!
schoppen terug te spelen om de troeven pen we een enkel spel te kunnen publiSb
commissie het gewen<chte succes zal contract voldeed
3 K 4
SlO
S 3!
Sh
van
den blinde te korten. In den blinde ceeren
hebben en
den kritieken toestand zal
kwam
een
oefenwedHet spel
voor in
4KSI
Rfi
R
2 Kv
werd de slag met troefboer genomen en
verbeteren en de verschillende partijen strijd tusschen twee viertallen van het- R fi voorgespeeld, die in de hand met 'Nadruk
5. R 4
6 H
5 H2'
R
verboden.
tot medewerking zal brengen." Men ver- zelfde clubje Hier is eerst dit spel:
R 8
H3
Ha!
3 werd genomen Nu werd K 6 voorK
wacht, dat de Cnngrcspartij haar mede
OW kwetsbaar gespeeld In Noord viel de heer Toen
Noord gever.
West
in dwang Gooit West S v dan
werking zal weigeren.
was de rest gemakkelijk Met K 2 ging
maakt Noord eerst S 4 Anders maakt
de leider naar de hand terug iK 9i,
Zuid R a en 9
waar H 2 voorgespeeld werd In Oost
Nieuwe Deensche gezant
werd de boer gezet en de slag hield R h
probleem No 222 kwamen honvolgde 'West ecarteert H 3> en R b joeg
Berlijn.
oplossingen binnen, waarvan
derden
Prijswinners prohlerm No. 222.
in Zuid de dame er uit West nam met helaas slechts een veertigtal voor de
KOPEN \<; KN, 7 Juni (D.N.8.).
Do hoofdprijs ad f 10 viel bij loting
troefzeven en speelde zijn laatste harDe ; ireeteur van het I>eensehe minis"^
volle honderd procent correct was. Zeer ten deel aan den heer F. Hoes. Haten voor Noord dook en in den blinde velen openden het spel voor Zuid met quartstraat
42. Amsterdam-Zuid; de vie>won H v. H a volgde R 9 werd in W S 2. hetgeen niet tot het doel leidt. Im- troostprijzen werden toegekend aan de
getroefd en S 7 in den blinde West mers Oost behoeft slechts te zorgen dat
heeren J P. A. Castelein. Hoogcwoerd
maakte één overslag
niet hij, maar West aan slag wordt ge- 140. Leiden. J. Huisman prof BroekeWe gaven aan dit geval gaarne eenige bracht Dit is gemakkelijk te bereiken malaan
18. 'trerht: F. van Oorde. Westruimte, omdat het toch wel iets zegt door onder S a den heer te gooien en on- zeedijk 112. Rotterdam en G. L. Toekamp
voor de opvatting van den staf van de der K a de vrouw. West maakt dan een
Lamners Gen. van der Heydenlaan 57.
Beide Noords openden met Con schopFtridge Word ". die ook na een drieruttenslag en Sv De eenige goede uit- Apeldoorn De troostprijzen bestaan uit
pen En belde Oosten dubbelden
TV bod den dubbel als ren ..take-out" be- komst is K a en de hrstc verdediging. fraaie bridgesurprises.

Geschenk

Bach's Hohe Messe

heeft Zaterdagmiddag in 1e Groote
tijd geleden vastgestelde Kerk te Naarden een uitvoering gegeven
grens tot opleiding van reservisten bin..nie.
!!■:-,,
V

reeds

De radio-omroep.

1

KUNSTRECENSIES.

—

slechts maatregelen, welke de regeering
met het oog op den tegenwoordigen toestand wel moet nemen. De oproeping
van reservisten overschrijdt
niet
de

—

Chèques in Engeland
kleiner formaat.

ment

ZEILSCHIP AAN CHILI

aldus het communiqué
dat Roemenie over eenige dagen aan
een oorlog zai deelnemen De argumenten van deze onruststokers zijn de passieve beschermingsmaatregelen
en het
oproepen van reservisten Dit zijn echter
—

■

DE

,.

-

ZWEDEN
VIERT ZIJN
VLAGGEFEEST.

herhaald.

■

SCHAARSCHTE AAN RIJST

■

rust onder de bevolking te zaaien . Sinds
eenige dagen wordt door de vijanden
van Roemenië steeds aangekondigd en

.

Beperking kaasverbruik.

——

Nationale feestdag.

...

Hongkong schrijft men de schaarschte
Amerikaarische minister van Land- aan rijst aan de omstandigheid toe. dat
bouw, Wickard, heeft een beroep ge- generaal Tsjentsjen. de bevelhebber van
daan op het Amerikaan«che volk. het de vijfde Chineesche oorlogszone, graan
verbruik van.kaas te beperken, ten einde tegen lage prijzen opkoopt, en de kleine
een grootere hoeveelheid ter beschikking vaartuigen, die tot dusver de rijst uit
■van Engeland te kunnen stellen. Tevens het binnenland naar de defensie-stellinverzocht de minister den farmers, de gen brachten, heeft opgevorderd
•

CLEANING SERVICE

:

bevestigd. Volgens
heden
ren bericht van de „New York Herald
Tribune" uit Washington heeft een vertegenwoordiger van het ministerie van
Kinancien verklaard, dat allereerst moet
worden vastgesteld, . wélke aan de Asmogendheden öehoorende schepen als
eerste door den maatregel zullen worden
getroffen. Het blad verneemt, dat de in
"beslag genomen schepen aan de schepenpool zullen worden toegevoegd, die zoowel voor de eigen verdediging als ook
voor de hulp aan Engeland is ingesteld.

0

'

DE

HOÜR

"

i

door een
Amerikaansche bladen verspreide bewering als zouden
iïe in de Amerikaansche havens opgelegde schepen reeds in beslag genomen
zijn, wordt, naar de ochtendbladen van

0 ONE

ZAKEN.
SOCIALE

—

..

■

De opgelegde schepen.

aan ie leggen wegen en werken, die aan
stand niets te maken te hebben gehad. .le tot dusver verwaarloosde gebieden
Zij wordt er van beschuMigd haar mezullen geven.
Voorla w erden de volgende maatrege-

.

■

■'■

•

i'

communiqué.

BOEKAREST. 7 Juni 'D.N B.r
In
een officiee! communiqué dat door de
bladen met vette letter wordt gepubliceerd, wordt medegedeeld, tat een reeks
kwaadwillige elementen of elementen,
die altijd alarmeerende geruchten verspreiden onlangs geprobeerd hebben on-

-

'

Met Ingang van 1 -Uil: 1941 la als tor-geioe«rl inspecteur. bevmftd tot het opleggen

ROEMENIË.

Officieel

8...1..1- 19 - T.l 2P286 27368
T.l 81 36.'
Jan
ri»'«lHl 111 47
Le d.n - D.n H«.q H-1.-.|.» - Br-.--

Amit.-d.rr."

TEGEN ALARMEERENDE OFFICIEELE BERICHTEN.
GERUCHTEN
PRIJSBEHEERSCHING.

■

'

:

den oorlosr in Europa, verwees de mi-

■

<

15 Dooden

bij watersnood

■

.■•ll.-.-

e...

..

■■

,

■

de solisten was Wim van Santé

Van

Louis van Tulder

speciaal zongen

met

in Japan.
SAPF'ORO (Mokka; lo'. 7 Juni (Domei)
Bij een dijkdoorbraak in het dorp Oellers (viool i. F. Peis (Oboe d'amorel,
Omoe op Hokkaido zijn vijftien personen
Rudolf Rartz (Corno da caccia) en Anth.
gedood, t«rwljl not; 40 personen worden vermist. Het ongeval werd veroorzaakt door een storm, die het gebied in Raeh-kenners
pn
gewone muziekmin—

Vonnissen der rechtbank
te Clermond-Ferrand.

jeze mxperteure muziek genoten en toen
men in het verrukkelijke voorjaarsweer
eens, dat Naarden

hoe kort dan ook
een Paradijs op Aarde kan wezen!
Hetgeen in deze tilden wel iets betee*
die gisteren twee doodvonnissen veile
kent.
P. K.
tegen twee officieren, die de Gaulle ondersteunden, heeft In de daarop volgende zitting drie personen, die vroeger tot

het Fransche leger in Equatoriaal Afrika
behoorden, wegens propaganda voor de
Engelschen veroordeeld tot iede-r drie
jaar gevangenisstraf en zes Jaar verlies
van burgerrecht. Hovend,en werd ■ hc*
vermogen der verdachten in beslag ge-

—

LUCHTGEVECHTEN
BOVEN KANAAL.

BERLIJN. 7 Juni 'D.N.B
In den
van vandaag is het boven het Kanomen.
naal tot verschillende luchtgevechten gekomen tusschen Duitsche tn Britsche jaLOODS AFGEBRAND Te
ZEIST.
gers,
Britsch toestel van 't
ZKIST. 7 Juni.
Vanmiddag brak al- type waarbij een
werd neergeschoten.
Spitfire
hier achter ..Nooitgedacht" brand uit in
gevechtsvliegtuig
Een Duitsch
met
een ongeveer zestig meter lange loods grooten
op den Atlanactieradius
heeft
vau den poelier Driewen.
Door den
tischen Oceaan, ongeveer fiOO km ten
brandbaren inhoud van de loods green
Westen van Schotland, een gewapend
met
groote snelheid om zich vijandelijk
het vuur
koopvaardijschip aangevallen
heen. waardoor ook twee varkens een
en met bommen ernstig beschadigd. Het
der
vlammen
worden.
prooi
schip, dat een volle lading vervoerde,
De brandweer bestreed liet vuur met mat 5000
ton.
drie stralen, dooh kon niet verhinderen,
Voor de Britsche Oostkust is een vijdat ook een schuur van den heer Van andelijk patrouillevaartuig
door
een
Barneveld ;ian de Laan van Heek en Duitsch gevechtsvliegtuig aangevallen en
Roven, verloren ging.
(A.N.P.)
zoo effectief getroffen, dat de dekopbnuw reeds bij den eersten treffer van
Nieuwe Spaansche luchtlijn.
boord ging. Verwacht kan worden, dat
Het het schip verloren is.
MADRID. 7 Juni CS PT. I
Spaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft officieel medegedeeld,
dat een nieuwe luchtlijn geopend is tusf. ninavlM.
schen Madrid, het riland Fernando Po.
EINDHOVEN, 7 Juni.
R. K (i.vmti.
Santa Isabol en Spaansch Guyana Deze Geslaagd Ie groep voor diploma A : J V a
dienst wordt onderhouden door de Hro#k Den l>u*-sr»H w v d Eer'wegh.
>.

—

loop

—

—

—

\

—

Spaansche luchtvaar! maat schappij.

Kteere;
ffop/.r

Fr. v. Ewtjk, Venlo; J
n H. v d. Voort Bussurn

«

Mlrhell,
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Palace. 2. 6.30 en 8.45
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feit, dat de Britsche vloot voor de Syrische kust kruist, heeft de aandacht
dit Fransche mandaatsgebied gevestigd. Syrié, dat sedert 1920 Fransch
mandaatsgebied is. heeft een bevolking van ruim twee-en-een-half millioen inwoners.
Aanvankelijk was het, sedert 1J22, verdeeld in vijf staten; na 1925 werden evenwel de staten Damascus en Aleppo met het autonome Sandjak Aleiandrette vereenigd tot de republiek Syrië.
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Het bombardement REDDING VAN BEMANNING
DER „BISMARCK"
van Alexandrië.
NOG GEEN
EGYPTISCH
PROTEST.

Van
BERLIJN. 7 Juni. 'A.NP).
welingelichte zijde vernemen wij:
Op vragen van buitenlandsche journalisten is vandaag in de Wilhelmstrasse
medegedeeld, dat een Egyptisch protest
ter zake van het bombardement op Aïexandrië tot dusver in Berlijn niet is ontvangen. Men gelooft te Berlijn, dat een
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BERLIJN, 6 Juni (DNB.)
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de gemelde resultaat van den jongsten
aanval, dat tot nu toe hiervoor blijkbaar
niet voldoende maatregelen zijn geno-
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GIBRALTAR.

Itahaansche luchtaanval op Gibralianncnka

1

DEtar heeft daar. naar
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gisteren, volgens

«en A.N.P.-telegram uit Algeciras. werd
gemeld, groote nervositeit doen ontstaan,
welke nog vergroot is door den terugVeer van het s.s. „Strathmore", dat 1500
geëvacueerden uit Gibraltar aan boord
had. De oorzaak van den terugkeer van
dit schip is n 1. volkomen onbekend. Of
het schip weer uit Gibraltar zal vertrekken, staat nog niet vast. vooral daar aan
boord de op zichzelf reeds gedrukte stemming onder de geëvacueerden een protest
tegen de evacuaties heeft uitgelokt De
Italiaansche luchtaanval heeft aanleiding gegeven tot verhoogde verdedigingsen tot een koortsachtige uitbreiding van verdedigingswerken.
De
te Gibraltar liggende
oorlogsschepen
hebben Vrijdag groote oefeningen gehou-
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groot-admiraal Rader, heeft den Spaanschen minister van Marine den oprechten
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keurige letters schilderen op
een affiche, dat een der doeleinden van
de school dient. Met een overgave, die
een waren ambachtsman kenmerkt staan
zij te zwoegen. Zoo demonstreert eik on

te bewonderen.

tief is. waaraan

vader, moeder

enz. kun

veelal
zelf ambachtslieden, bezien en
betasten het met vakmans-air; de moeders blozen van trots; de vriendjes en
nichtjes vragen met effen gezichten in-

gaat

weg.

zonder

te beseffen,

Luchtactie

—

—

WOONSCHEPENHAVEN TE
GRONINGEN.

Belangrijke

)

ZCLKE

Jh

ZOMERPANTALONS

benl kwam mrt \rnwrd'eM»- baftea

VAér

fmlf nodM

w
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h

nog

hij
|

ROOTZ.
nee «it ik mmm t l«-*en
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hebben zij hun reis voortgezet.
In Duitsche kringen verwondert men
«t zich, volgens S.P.T., over, dat de Engelsche pers, die ongetwijfeld het beInz. H. te
ontvawzt een flesch TIP.
lang van de Britsche steunpunten in de (Ingezonden A-.
Mededeeling)
7051
Middellandsche Zee begrijpt, er tot nu
toe zoo weinig aandacht aan heeft besteed.
ROEMER
In deskundige kringen alhier heeft men
ï Minuten
maf Het I^hKrheplein
uitgerekend, dat de positie van de BritNctil ! nllt' iiHMlern*» • :ti :
sche eilanden werkelijk moeilijk wordt,
ROSXBB \|sS( HKKSTK. 10 . Tel. MMS ■
nu 15 millioen ton aan scheepsruimte f Ingezotvden Mededeeling»
9700
gezonken is. Dit beseft men naar
alle
waarschijnlijkheid ook in Engeland en
daarom blijven de oogen van Londen
■efcaaaftNiMhilm hki,k>i ram
meer op de overzijde van den Oceaan dan
' 7
op de landen rondom de Middellandsche
Zee gericht.
< Ingezonden MrdedeeHng>
HM

&

l

Ol

KOFHIIKI
Meaal

..nifori l.itt.
I'ensionprijs

Ir.gf7oruU-n M+'dedeeling )

Kl.

v»< «ntieoord.

p.

/

>

betalen.

Mr

J Huijts. hoofdredacteur van de
„Nieuwe Rotterdamsehe Courant", schetste in een treffende grafrede de groote
en toewijding van Noordewier.
gaven
die met ongebroken energie en in een
geheel eigen stijl altijd de waarheid had
gediend Mede namens de directie dankte spreker den overledene voor al wat
deze in een dertigjarige werkzaamheid
voor zijn blad had gedaan.
De
heer E. Jan Stoffels. Berlijnsch
correspondent van ..De Telegraaf", voerde
het woord voor de Nederlandsche
collega's. Spreker huldigde Noordewier
niet
alleen als een uiterst bekwaam
journalist, doch prees hem vooral als een
vaderlijk vriend, wiens hulpvaardigheid
en hartelijkheid nimmer zullen worden
vergeten.
Onder de bloemen, die de baar dekten,
merkten wij op kransen van de N.R.0..
van de Nederlandsche collega s te Berlijn en van de vereeniging van buitenlandsche journalisten.
'A.NP.I.

RMEXEN.

THJHF.

Panornn.*

over Itijn rn
mrectear C. VAN DX POL.

dirigeerd.

dient

te

nadere

beschikking rid.

de Openbare Veiligheid

be-

hen. over wie het Zoengeld

TANDTECHNIKER VEROORDEELD.
De kantonGRONINGEN, 8 Juni
rechter alhier, mr W J. M. Weersma.
heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen
den tandtechnicker K G P. O. te Groningen, die zich te verantwoorden had
wegens het onbevoegd uitoefenen van
de volledige tandprothese In deze zaak,
welke in twee zittingen werd behandeld,
traden als deskundigen op dr P Muntendam, inspecteur voor de volksgezondheid en de tandartsen E van der Molen
en M Hut In het schriftelijk gewezen
vonnis overwoog de kantonrechter, dat
verdachte niet is toegelaten tot de uitoefening van een beroep, waartoe de wet
de toelating vordert, zoodat hij het beroep binten
noodzaak
uitoefende
O
werd veroordeeld tot ƒ6
'soete of drie
dagen hechtenis conform den eisch.
—

—

worden
gerekend

omgeslagen,

de

ook

personen,

te
die,

elders wonende, in deze gemeente een
of daarmee overeenkomende werkzaamheid uitoefenen. Uit-

bedrijf, beroep

de inwoners van
Hilversum of Zaandam, voorzoover zij
als zondanig in het aan die gemeenten
gezonderd z»jn

hierbij

opgelegde Zoengeld

worden betrokken.

den omslag van het
naar een voor alle
omslagen gelijk percentage van
de hoofdsom van den aanslag in de
Inkomstenbelasting over het belastingjaar 1940-1941. De hoofdsom van den
aanslag der zg. forensen wordt met 13
De heffing van
Zoengeld geschiedt

verminderd.
Het verzamelen der voor den omslag
benoodigde
gegevens heeft geleid tot
omvangrijke werkzaamheden, welke nog
gedeelte

De toelichting luidde als volgt:
De commissie, tot taak hebbend het
bestuur van de Maatschappij te adviseeren omtrent h?t toekennen van den prijs
aan de volgens haar inzicht lieste letterkundige studie verschenen in het tijdvak
ID:>7—lo4l. heeft haar werkzaamheden
in het voorjaar 1941 aangevangen door
het doen rirculeeren tusschen haar leden
van een groot aantal in aanmerking komende werken. De bij den secretaris der
commissie binnenkomende stemmen ble
ven verdeeld tusschen vier candidaten,
en wel tusschen S. Ve s t d ij k. voor zijn
..Albert Verwey en de idee". E d. Hooin i k voor zijn ..Tafelronde", dr. W! A.
P. Smit voor zijn ..Dichters der refor
matie in de zestiende eeuw" en D. A. M

Europeesche

en

.

Amerikaansche

135.

Lange.

geregeld.

verhoogd

De hoofdsom wordt berekend over het

De heffing.

Tot gewone leden van de Maatschappij
der Ned. letterkunde weiden benoem.!
dr. C. L. Waither Boer. mej. A. G. Schot
dr. J. van Hinte, C. J. Kelk. .lac. Sch reu;
dr. A A. Prins. dr. P. J. .1. IXnminne
mr. E. .1. Strubbe. Maurits Uyldert, .1.
Th. Moll. Arme H Mulder, mej. dr. A
M. E. Draak. M. Droogleever Fortuin1-eemnans, dr. K. Fokkema. dr. A. A.
Weynen, dr. M. .1. Langeveld. mej. F.
A. le Poole. dr. Th. .1. G. Locher. Jhr.
Pieter van der Meer de Walcheren, mr.
G. J. tpr Kuile, dr. H. L. Bezoen. Gerai 1
Knuvelder. dr. C. Kruyskamp, prof. Ir.
H. J. Lam, dr. B. van den Berg, dr. O.
Meir. .1. H. Brouwer, prof dr. J. H. Oor!.
B. Aafjes. ir. H. van Oerle, E. Pelinck.
dr. J. B. Knipping. C. H. de Goeje en
Jan de Hartog.
-.

KRUYT'S PARTIJ.

MAJOOR

geheele belastingjaar
•s-GRAVENHAGE. 7 Juni.
Naar
De heffing van den omslag geschiedt ons medegedeeld wordt, heeft majoor
naar een voor alle omslagen gelijk per- Kruyt de opheffing van zijn partij met
centage van de in het vorige artikel ingang
Juni

—

—

van 6
1941 bekendgemaakt
Met de opheffing van de NSN A P
heffing wordt door
den RegeeringsKruyt is verder klaarheid ontstaan in
commissaris vastgesteld.
zake de bestaande nationaal-socialistiHet bedrag der hoofdsom van den sche partijen. Behalve de N S B. bestaat
aanslag in de Inkomstenbelasting wordt, thans slechts nog de groot Duitsche bealvorens het percentage
van
heffing weging der N.S N A P -Dr van Rappard
daarop wordt toegepast, met 1 3 gedeelte verminderd.

bedoelde hoofdsom

Het percentage van

-

LOGIESUITWISSELING.

Vrijgestelden.

s-GRAVENHAGE.

7

Juni.

Daar

Van de heffing van den omslag zijn
onder de huidige omstandigheden, het
vrijgesteld de personen, die op 2."> en/of
verkrijgen van logies tijdens de vacan26 Februari 1941
in het bezit waren van de Duitsche tiemaanden wellicht hier en daar met
nationaliteit:
inwoner waren van de gemeenten Hil

—

moeilijkheden gepaard zal gaan

beperkte

en een

logiesruimte. vooral in het
versurn of Zaandam en als zoodanig in drukst van het seizoen, de uitvoering
de heffing van den omslag van het aan van vacantieplannen zou kunnen bedie gemeenten opgelegde Zoengeld zijn moeilijken, of zelfs geheel zou kunnen
of worden betrokken.

doen stranden

Reisvereeniging

de Nederlandsche
behoeve van haar
het denkbeed te verwe
heeft
ten

bedrag van den omslag moet worleden besloten
den voldaan binnen zeven dagen na de zenlijken van logieswisseling.
Wanneer bv een lid uit Groningen
dagteekening van het omslagbiljet.
weekeinde of een week bij
t'itstel van betaling wordt niet ver- eens een
iemand op de Vcluwe wdl doorbrengen
leend. Wanneer desondanks de omslag
dan stelt de laatste den Groninger daargeheel of len deele eerst na den verval- toe in staat, waarna het Groningsche lid
datum wordt aangezuiverd, wordt het zich verplicht, om op zijn beurt den

Het

man van de Veluwe voor een gelijken
bedrag, per heele bedratijdsduur te ontvangen. Eveneens zullen
gen van f 100. verhoogd met een rente,
er tal van ouders zijn. die gaarne hun
berekend naar vijf ten honderd '% jaars. zoon of dochter tijdelijk zouden willen
le laat betaalde

uitwisselen met een kind uit een andere
streek van ons land
De NR V stelt op grond van het bobehouden, bij overschrijding van den be
venstaande, haar leden in staat door
talingstermijn verdere maatregelen te middel van een in te vullen formulier,
treffen.
hun wenschen in deze kenbaar te maken
Voorts

heeft

de

('ommisaaris-Generaal

voor de openbare veiligheid zich voor

Violenstraat

Het niet afhalen der kaarten kan tot
groote moeilijkheden leiden met betrek-

het opslaan van brandstoffen.
stamkaart met aanduiding ..hoofd"
moet worden meegenomen en wanneer
het gezin uit zeven of meer personen
bestaat, de stamkaarten van alle gezins-

king tot

De

leden. Aan kinderen worden geen kaarten medegegeven

—

TUMULT BIJ REDE

VAN

SENATOR PEPPER.

NEW VORK. 7 Juni 'United Press).
Op een hier gehouden vergadering waar.
op de als enthousiast interventionist bekend staande senator Pepper sprak,
kwam het tot stormachtige debatten, die
er ten slotte toe leidden, dat de politie
moest ingrijpen en meer dan twintig
personen arresteerde, die Pepper voortdurend mterumpeerden of door lawaai
poogden te overstemmen Pepper verklaarde: Slechts de Ver Staten hebben
de macht den dictatoren de zege te ontnemen" Hij beklaagde zich er echter
over. dat in de Ver Staten altijd nog
..meeningsverschillen. ontevredenheid en
strijd" vallen waar te nemen.
Op een tezelfder tijd te Pittsburgh gehouden vergadering verklaarde de antiinterventionist senator Wheeler: ..De Ver.
Staten kunnen het niet op zich nemen de
vier door Roosevelt geproclameerde vrijheden aan alle volkeren van de wereld
op te dwingen, ten minste niet in onze
SMOKKELAAR VERDRONKEN. generatie
Ik geloof echter, dat Rooseden
In
Juni
afGREVENBICHT. 7
velt.
die
ons
dicht aan den rand van den
geloopen nacht is een poging van smokkelaars
om over de Maas op Neder- oorlog heeft gebracht zich thans hardnekkig en met alle kracht tegen de oorlandsch gebied te komen, mislukt, doorloghitsers verzet, die ons in den met bloed
dat het bootje midden op de rivier omen haat gevulden poel willen storten, die
konden
zich
Twee
inzittenden
sloeg.
heden ten dage door Europa. Azie en
derde,
een
redden,
doch de
zwemmende
wordt"
zekere Houben uit Stockheim. verdronk. Afrika gevormd
—

—

van den Voedingsstand

Opbouw

Graaf Grothe over de taak van

den

boer.

Het NA F heeft redelijk mogc'ijken prijs bij den verbruiARNHEM 7 Juni
te
Arnhem
een ver- ker belanden
Nationaal
in Hotel
de productie
Nederland neemt, wat
gadering gehouden met de Geldersche
veehouboerenleiders dezer organisatie. Soortge- van zijn land- en tuinbouw en
de
—

derij betreft, een eerste plaats in
wereld in Deze hooge productie werd
mede
verkregen
echter tot voor kort
door invoer van een aanzienlijk deel van
het krachtvoer en den kunstmest De
mogelijkheden, welke het eigen bedrijf
Nederlandover
den
daan
komenden
in dit verband bood. werden veelal verschen volksvoedingsstar.d. welks voorbehet
reiding door het NAF werd ter hand waarloosd Deze toestand kwam we!
groepen
kleinen
bepaalden
buitenland
en
meer
en
de
volgenomen en thans
meer
in het binnenland ten goede, doch niet
tooing nadert.
gezonDe heer Roskam zette uiteen, dat de het geheele volk en evenmin een
flen
boerenstand.
zal
zijn
opbouw dezer organisatie gelijk
aan de groote Duitsche zusterinstelling
Bij grondige bestudeering is gebleken
Graf Grothe hield daarna een rede.
dat deze organisatie goed is en volkomen aar haar doel beantwoordt Dc waar.n hij zeide. niet als vertegenwoorvolksvoedingsstand zal gesplitst zijn in diger van een bezettende macht, maar
als Duitsche boerenleider tot Nederlandzes afdeelingen. waarvan drie in hoofdzaak van organisatorischer. aard. t w af- sche boerenleiders te spreken Er moeten,
deeling a : organisatie: afdeeling b : adaldus Landesbauernfuhrer Graf
ministratie: afdeeling c : pers en propa- Grothe, in dezen tijd soms harde miatomdat
wij,
ganda De andere drie omvatten: der. rcgelen genomen worden,
mensch en het bedrijf, en wel 1. volk en Duitschers. een oorlog moeten winnen
bodem 2 het bedrijf. 3. de marktorde- en wel zoo snel mogelijk.
Onze Duitsche boeren hebben reeds
ning
jaren
moeten offeren, omdat de strijd
De heer Roskam wees er op. dat de
tegen het internationale Jodendo.r en
volksvoedmgsstand niet een staatkundige
de vrijmetselarij niet van vandaag oi
organisatie is en zich dus niet bezie
staatkundige problemen Wel gisteren dateert Het gaat er bij dezen

lijke vergaderingen worden in de komende weken in alle gouwen belegd Ir.
de Arnhemsche vergadering heeft de leider van het N A.F. de heer E. J Roskam Hzn . uitvoerige mededeelingen ge-

Een schijnwelvaart.

houdt

met
moet er voor

gezorgd worden,

dat hei

staatkundig beleid doortrokken is van den boerengeest en
niet. zooals dat in het verleden maar al
te zeer het geval is geweest, daar tegenin gaat Spreker betoogde in dit verband,
dat het onjuist is het NA F met de N
S B op een lijn te stellen. De N S B
is immers een politieke, staatkundige or.
ganisatie. het NAF bedrijfsorganisatie

Volk en bodem.
—

Op grond hiervan heeft de regeeringscommissaris een besluit genomen, waaraan wij nog het volgende ontleenen:
Aan de heffing van den omslag zijn
onderworpen:
a de natuurlijke personen, die op 25
en of 26 Februari 1941 inwoner waren
van deze gemeente en over het belastingjaar 1940-1941 naar een belastbare
som van meer dan f 10 000 in de Inkomstenbelasting zijn of worden aangeslagen;
b de niet onder a vallende natuurlijke personen, die op 25 en of 26 Fe
bruari 1941 in deze gemeente een bedrijf hadden of een beroep (ambt, be
trekking en andere overeenkomstige
werkkringen hieronder begrepen) en
over het belastingjaar 1940-1941 naar
een belastbare som van meer dan 10.000
gulden in de Inkomstenbelasting zijn
of worden aangeslagen.
Onder belastbare som wordt verstaan
het belastbaar inkomen, waarnaar de
aanslag ivoorloopige
definitieve
of navorderingsaanslag) in de Inkomstenbelasting is of wordt geregeld, na
toepassing van den kinderaftrek.
Indien twee echtgenooten zijn of worden aangeslagen naar een gemeenschappelijke belastbare som, wordt voor elk
hunner het bedrag dier belastbare som
in aanmerking genomen.
Als het hebben van een bedrijf of
een beroep in deze gemeente wordt beschouwd het gerechtigd zijn tot. of hef
anders dan als commanditair vennoot,
aandeelhouder, houder van een winstof oprichtersbewijs of anders dan ingevolge een arbeidsovereenkomst, deelgerechtigd zijn in de opbrengst van een

7 Juni

—

\

aan

niet

daarvan

—

worden

idee".

Hilversum

S April lfltl van den Commissaris-Gene-

voor

Vestdijk

-.

—

'

lmoren tot

S.

1Vnvry rn dr

Officieel wordt de haven op 16 Juni letterkundige fieuren. waa: in de sohrij
7092 a.s. in gebruik genomen, van welken ver. op de voor hem kenmerkende
wijze,
dag af de bestaande
ligplaatsen wor- irrationeele en cerebrale elementen weet
den opgeheven.
te vereenigen
Dat Vestdijk eenige jaren geleden "Is
romancier werd bekroond, met den Van
schip gezonken.
der Hoogtprijs. vormde, naar het inzicht
OSLO. 7 Juni (D.N.8.1
Het in En- der commissie, geen beletsel het bestuur
gelschen dienst varende 1900 ton me te adviseeren. aan Vestdijk dén \Vjj
tende Xoor»ohe s_s. ..Scrim" is verloren naendts Franckenprijs 1041 toe te ken
szegaan. Het schip hoorde thuis in Oslo nen.
Betnur. en was eigendom
van de reederij Kinar

MM

Commissaris Generaal voor de
Openbare Veiligheid heeft, wegens
de op 25 en 2fi Februari 1941 te Amsterdam plaats gehad hebbende gebeurtenissen, een Zoengeld gevorderd ten
bedrage van
15000.000 aldus het gemeenteblad
Dit bedrag van / 15000000, dat deze
gemeente binnen den gestelden termijn
van een week heeft betaald, moet worden verhaald op die inwoners der gemeente, die over het belastingjaar 1940-1941 naar een belastbare som van meer
dan f 10000 in de Inkomstenbelasting
zijn of worden aangeslagen.

raal

MM ..Alben

—

I'rMrhtig

A.

DE

Blijkens een

toegekend aan

'

geheel zijn beëindigd. Zoodra een in deze gemeente uitgeoefend
bedrijf of
voldoend overzicht is verkregen van het beriep.
aantal omslagschuldigen en van het beAls het hebben van een beroep in
drag hunner aanslagen in de Inkomstendeze gemeente wordt voorts aangemerkt
belasting, zal het percentage van heffing het hebben, in deze gemeente, van de
worden vastgesteld.
beschikking of de medebeschikking over
een vaste inrichting tot uitoefening van
<>|l dengene, die. hoewel
voor
een
een beroep, of het hebben, in deze geomslag in aanmerking komende, np 25
meente, van het middelpunt van de
Juni 1941 nog geen omslagbiljet heeft uitoefening van een beroep.
ontvangen, rust de verplichting, hiervan
Tot grondslag voor de heffing van den
binnen veertien dagen schriftelijk mede omslag strekt het bedrag der belasting
hetwelk volgens de Wet op
Amsterdam moeten deeling te doen. Ingeval aan deze ver- de Inkomstenbelasting
1914 overeenkomt
mocht worden voldaan
met de belastbare som. waarnaar de
Ook forensen, plichting niet
wordt het bedrag van den omslag, overaanslag in de Inkomstenbelasting over
en eenkomstig art. 15, met het tweevoud het belastingjaar 1940-1941 is of wordt
uit

behalve
Zaandam.

gebed.

|rilt|,

voor zijn

l

„zoengeld".
te

|M

\

van het
Wie

—

Binnendijk voor zijn opstellen ~Z:n
en tegenzin".
Toen langs schriftelijken weg geen
overeenstemming bereikt werd tusschen
de commissieleden, is tot een bijeenkomst overgegaan. Bi; stemming we:d
besloten het genoemde werk van Vest
dijk ter bekroning voor te dragen. Zijn
..Alber Verwey en de idee" behandelt een
aderiandsch onderwerp in een universeeicn geert. Men bewondert het scherpe
analytisch vermogen, op letterkumli™
getrokken, welke de haven doorsnijden gebied tot ongekende diepte voortgeze .
1
Om de heele haven loopt een klinker- Tal van psychologische problemen en
weg, welke een kilometer lang is en kwesties op het gebied van de techniek
bakker, groenteboer enz. in staat
stelt der tioèzie worden op on.-emeen heldere
om de bewoners van het noodige te voorwijze in verband met het dichterschap
zien Op alle steigers en langs den ringjn Albert Verwey ter sprake gebracr.'

—

vaartdienst in de kerkhofkapel had geleid, sprak aan het graf woorden van
troost en bemoediging en ging voor in

I.KIIIF.V 7 Juni.
I>«' MaiitM-happij
iler Ntili rlaiiil-rhi- Letterkunde heeft éem
Wijnaendls Franckrnp ij». l!» 41. RnxM

Noorsch

'Ingezonden Mededeeling»

Omslagheffing

Verwey.

gevonden.

Na
'ANP».
een colportage van het Utrechtsche vendel der W A., onder leiding van opperhopman Dengier, aan den Groeneweg
marcheerde het vendel gisteravond zingend naar de stad terug onder groote
belangstelling, vooral van de zijde der
jeugd Het grootste deel van het vendel
was ver vooruit, terwijl opperhopman
Dengier met eenige weermannen en de
begeleidende politie op eenigen afstand
Bij
de Kanaalstraat nam het
volgde
publiek uit deze beruchte buurt tegenover dit kleine groepje een dreigende
houding
aan. De mannen vervolgden
rustig hun weg. totdat plotseling uit het
een man met een mes in de
publiek
hand op den wachtmeester J Jansen toestormde en hem een steek in den hals
Onmiddellijk verdween de
toebracht
dader in vollen ren weer tusschen het
publiek Noch de andere weermannen
noch de politie hadden gelegenheid tijdig
in te grijpen. Het publiek drong, onder
geroep
van ..landverraders", op.
het
maar inmiddels was de voorste troep
gealarmeerd
en teruggekeerd, waarna
door samenwerking van W A en politie
de orde spoedig was hersteld De dader
kon nog niet worden gevonden.
UTRECHT

-

•

Mo.lern

over

WACHTMEESTER DER W. A.
TE UTRECHT GEWOND.
Dader nog niet

—

MAISON FRITS
HOI El.

Voor zijn boek

Co.

VISSCHER In Hotel Trocadéro Zandvoort
spelen de „PHILIPPINES"! !

\

Wynaendts
Franckenprijs.

weg zun betonnen. Lichtmasten aanwezig.
Dc beewaren. door sommige leden
l IT VOORRAAD.
Verder is er een tapplaats bij eiken stei- tegen Vestdijk's boek aangevoerd, vonger, welke plaats aangesloten is op het den wel erkenning bij de overige, doch
ONZE lo KI.AS MA ATAFDKKI.IVG
buizennet van het provinciaal waterlei- konden niet den doorslag geven. Zij be
M KMT ( 'Ol PONS IN BEWERKING
dingbedrijf.
troffen de te groote plaats, ingeruimd
De haven kan in totaal 300 vaartuigen aan de wetenschappelijke p.-ychologi
herbergen. Tot dusver telde Groningen en haar methoie. den al te breedvoerigen
gemiddeld 200 woonschepen, zoodat al- t>etoogtrant. het tekort aan syntru
le er gemakkelijk een plaats kunnen Voor eenige commissieleden gold mede
AMSTERDAM, C.
BWI WK!
BU kOMM.SPI.EIV
vinden Ook de opgelegde vrachtsche- als argument, dat Vestdijk, behalve zijn
Ingezorulf;
Mfdedepiiiis'
HM pen, welke al lang buiten dienst zijn ge- boek over Verwey. in hetzelfde tijdssteld en niets anders dar, verkapte woon- bestek een bundel studies
...Lier en Lanschepen zijn. zullen er heen worden ge- cet" gepubliceerd heeft, studies gewijd

JOHN KENNIS

HOTEL

onder leiding van een leeraar van Concordia Inter Nos,
het *nant van ren dak

leerling maakt,

Vestdijk wint den

dat hij

—

twee jachttoestellen op het vliegveld ■
geland. Na benzine te hebben ingenomen,

om 2

Een

Bell zien.

—

BRANDSTOFFENKAARTEN.
Zij. die om een of
andere reden de brandstoffenkaart nog
niet hebben afgehaald, hebben hiertoe
alsnog gelegenheid op Maandag a s De
kaarten moeten worden afgehaald: door
hen die wonen ten Oosten van de spoorlijn
Amsterdam—Amersfoort
het
in
schoolgebouw aan den Lorentzweg; door
de bewoners ten Westen van de spoorlijn
Amsterdam —Amersfoort en ten
Noorden van den Soestdijkerstraatweg.
Koningsstraat. Taludweg
Emmastraat.
en Berensteinscheweg, in het schoolgebouw Lang Gewenscht. Door hen die in
het
overige gedeelte van de gemeente
aan de
wonen,
in het schoolgebouw

HILVERSUM.

—

wat zij al in hun mars hebben. een soort ambachtelijke heiligschennis
redacteuren der Spaansche bladen ontToen
de leeraar zijn pupillen moe»#eft
heeft gepleegd. Want hij stond met den
vangen.
ten
nttendeeren op de zinspreuk der neus bij een der nieuwste ambachten,
Tijdens de conferentie deed Suner me- school, op he-t concordia en het inter dat hier onderwezen wordt, het betondedeeling van het danktelegram van nos; de
rollen zijn >ius een beetje ver- timmeren, en hij heeft het niet gemerkt.
groot-admiraal Rader voor de Spaansche
deeld en zoo kunnen de bezoekers de Hier zijn minder bezoekers dan elders:
hulp hij de reddingsactie voor de bemanlessen on tien arbeid in vollen gang be- eerlijk gezegti: de stelling heeft den leek
ning van het gezonken Duitsche slagwonderen.
ook weinig te onthullen. Maar het is
schip „Blunardtr**. Helaas kon de Spaanop «leze ambachtsschool
wordt
Er
een vak waar toekomst in kan zitten.
sche kruiser ..Canarias" wegens de onen dat geldt voor de andere Amsterdam- Varwlaar dat de cfirectour dien cursus
gunstige
weer« ,m s' andigheden slechts
prachtig werk gedaan. graag uitgebreid zag. Zooals hij ook «Ie
sche eveneens
twee doode matrozen van het Duitsche
De leslokalen zijn ruim en licht, de mahoop koestert den jornzens mettertijd
slagschip bergen.
chines zijn up to date. de leerkrachten de beginselen van het electrisch lasschen
hebben hun sporen verdiend in theorie te kunnen leeren.
en
practijk en de knapen doen hun
Jongens van allerlei stnnd nemen aan
na ondergang
uiterste
!>est.
In <fe metselafdeeling het amhachtsondervvijs deel; overall of
wordt enortgiek gebcuw»i. Er staat een -ihildersjas vaagt verschillen weg; de
der „Bismarck”.
schouw in wording, waaraan twee stoe- lust onder goede leiding een ambacht
BERLIJN. 7 Juni (D N B
De Lon- re knapen, hun kracht geven; anderen goed te leeren bewerkt een harmonie,
densrhe berichtendienst maakt beken-I. staan naarstg te schoener., te schiften waaruit
werkstukken kunnen
goede
dat het Duitsche luchtwapen de Brit en op maat te kappen. Hun sabeT en voertkomen. Zoon openbare les. met al
sche zeestrijdkrarhten na het tot zinken hamer
zijn onafscheidelijk; dat hoort de belangstelling bij bezoekers en bebrengen
van <1e ..Bismarck" van den zoo bij een metselaar, het is zijn eerste zochten samen, bewijst, dat 't ambacht
vroegen mongen tot middernacht bijr.a beginsel der efficiency: hamer en sabel een toekomst heeft.
zonder tusschenpoozen heeft aangevalhoorer hijeen als tweelingen. Eer. pril
len en met een hagel van bommen heeft klein kereltje
maar hij heeft een wil
bestookt
is de torpedoboot- als een groote ven*, hnoren we iemand
Daarbij
jager „Ma.shona" zoo zwaar getroffen, zeggen— staat met een steen tusschen
de knieën gekneld en slaat op de sabel
dat hij is gezonken.
(De ..Mashona" was een der scheper, alsof hij eer. vijand onder het mes had.
van rie ..Trilial '-klasse. Zij was in Maar; Van alle belangstelling om hem heen
101:1 voltooid en mat evenals de andere trekt hij zich niets aan.
verbetering.
schepen van deze klasse 1.R70 ton. Red
De Britsche admiraliteit heeft, zooals
tegenstellingen ziet men in
correspondent).
iVan onzen
gemeld, bekendgemaakt, dat de
reeds
alle lokalen.
bij het timmeren,
GRONINGEN, 7 Juni.
Groningen
duikboot ..l'ndaunted" van 540 ton ove*- schilderen, machinebankw erken
en sme- heeft een practische oplossing gevonden
tijri is en als verloren beschouwd moet der.; er zijn er. die gloeien van trots als
voor zijn woonwagenprobleem Verleden
worden.
de maand Mei zijn door moeder
In
en tante vol eoi-hievlijre aanjaar besloot de gemeenteraad een speDuitsche en
Italiaansche luchtstrüd dacht gebogen staan over de draaibank, ciale woonschepenhaven
te stichten op
krachten in totaal zes Engelsche duik- waarop zoon-en-neef staat te werker.;
terrein langs het Eemskanaal Voor
booten in de Middellandsche Zee en in er zijn er. die met een gezicht van: dat- een
dit werk werd f 172 650 uitgetrokken
de wateren rondom Engeland als ver zal-ik je-nou wel-eens-uitleggen
aan hun Thans is het werk gereedgekomen. De
nietigd gemeld. Hiervan heeft <fe Brit- vader de werking verhalen van een diegroote haven heeft den vorm van een
sche admiraliteit slechts twee verliezen selmotor, die hier staat opgesteld om
cirkelvormigen vijver, welke rondom is
nl. op 20 Mei den onder- door de leerlingen hestiideerd en geretoegegeven,
voorzien van een beschoeiing van gewagang van de duikboot „Dak" en thans pareerd te worden. Kr zijn er ook. die
pend beton. Uit hetzelfde materiaal werhet verlies van de ..Lnriaunted".
zich van al dat gewemel om hen heen den de twaalf
flinke aanlegsteigers op-

eji

7 Juni.
Hedenmiddag
uur werd op het Luisenkerkhof in
Charlottenburg
ler aarde besteld het
stoffelijk overschot van dr Hendrik Jan
Nnordewier. Berlijnsch redacteur van de
..Nieuwe Rotterdamsehe Courant". Met
de nabestaanden hadden zich de Nederlandsche collega's, buitenlandsche journalisten en vertegenwoordigers van diverse vereenigingen op den dnodenakker
vereenigd. om den overledene de laatste
eer te bewijzen. Legationsrat dr Kuhlmann was aanwezig namens het rijksministerie van Buitenlandsche Zaken.
Dominee dr. Megerstedter. die den uit-

niets aantrekken en met een onverdro-

lichtingen en knikken wijsgcerig.
„Dat is maar een bergplaats" zegt een
de
ambachtslieten willen natuurlijk graag man op de bovenste ven-iieping. als hij
nieuw ingestelde persconferentie op het
iets verrichten, dat een tikje demonstra- om den hoek van eer. lokaal gluurt. Hij
ministerie van
Buitenland-

den. Ook op het vliegveld van Gibralheerscht groote drukte. Al verscheiden dagen komen daar militaire vliegtuigen aan. die met onbekend doel, maar
vermoedelijk via Malta naar Egypte verder vliegen. Vrijdag zijn drie gevechts-

BERLIJN.

zij kunnen.

—

familieled >n is het een feest,
voor de jongens is' het dat eveneens; er
MADRID 7 Juni. (ANP). —De zijn soms kleine onderlinge kibbelparSpaansche minister van Buitenlandsche
tijtjes geweest over het werk. .dat elk
Zaken. Senano Suner, heeft Vrijdagmid- dien middag
zou doen. want de jonge
dag voor de eerste maal tijdens

tar

DR. H. J. NOORDEWIER TEN
GRAVE GEDRAGEN.

Distributienieuws

eigen wijze.

ambachtsschool

Voor.de

).

Tweede Blad.

—

..Concordia Inter
uit die veelvertakte samenwerEn
Nos," aan , e Fred. Hendrikstraat te king, uit den arbeid van al die leerlinAmsterdam heeft openbare les. Dat mü gen
Oag- en avondschool samen ruim
zeggen.
dat vaders, moeders, broer*, 800
ontstaat het bonte leven en de
zusters, ooms en tantes mitsgaders vele bonte productie der school: sierlijk gevriendjes zich naar de leslokalen begatimmerde en nobel geschilderde meubeven om het zeuntje aan den arbeid te len; stevig smidswerk; onwrikbare muzien. en de resultaten van dien arbeid ren
en gedraaide zuilen. De vadei.-.

;

eveneens nieuwe luchtkunnen worden aangelegd.
Ofschoon dus. volgens Engelsche opvatting. Aïexandrië verdedigd kan worden,
blijkt uit het van Duitsche officieele zijschermd, waar

steunpunten

DE TELEGRAAF

Jongens van de ambachtsschool

eter Duitsche marine uitgesproken
dergelijk protest, wanneer dit overigens
de
deelneming door de Spaansche
voor
in het voornemen mocht liggen, via Iran
marine aan de redding van leden
toegezonden zou moeten worden, aangeder
zien
Zweden zich niet bevoegd heef; bemanning
van het slagschip
~Bis
verklaard
marek". De redding geschiedde op zeer
Overigens wordt hier verwezen
naar
Duitsche en Italiaansche verklaringen, kameraadschappelijke en ridderlijke wij
•waarin nadrukkelijk wordt vastgesteld, ze en ondanks zeer moeilijke weersomdat bij militaire acties der As-mogendhestandigheden.

den burgerdoelen onaangeroerd zullen
echter,
■worden gelaten Aïexandrië is
zoo -wordt van Duitsche zijde verklaard,
een oorlogshaven en bovendien een Engelsche vlootbasis Wanneer de Engelschen zich hier weer eens willen verbergen achter het begrip ..civiele objecten", is dat een houding, die men slechts
laakbaar kan noemen.
De Duitsche aanval op Aïexandrië
heeft, naar SPT uit Berlijn meldt, ongetwijfeld een zekere bezorgdheid in Engeland gewekt Dit blijkt uit het feit,
dat de militaire medewerker van Reuter, Sir Hu-bert Gough. er onmiddellijk
een lange beschouwing aan heeft gewijd, die door de ..Vólkische Beobachter"
wordt geciteerd Gough schrijft o.a . dat
de Britsche marine-basis Aïexandrië door
lange kuststrooken omgeven is. waarop
reeds een aantal luchtsteunpunten is aangelegd, die. indien noodzakelijk, kunnen
worden uitgebreid. Bovendien maakt de
kust van de Middellandsche Zee een
scherpen hoek bij de grens van Palestina en Egypte. EOOdat er twee flanken
zijn. waardoor Aïexandrië uit de
lucht
kan worden beschermd. De toegang tot
dezen hoek wordt door Cyprus
be-

—
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De leider der afdeeling ..Volk en Bodem", mr H Reydon. gaf vervolgens een
uiteenzetting met betrekking tot zijn afdeeling.
Op schromelijke wijze heeft men zich
in het verleden aan onze volkskracht
vergrepen door een verwaarloozing van
het hoerendom Door de regeling der invoering van het erfhoeverecht zal
worden, dat zich
gewaarborgd moeten
deze misslagen niet kunnen herhalen
Voorts zal bij de vestiging van nieuwe
boeren op nieuw land gezorgd moeten
worden, dat daar naar hun aard en stamverwantschap bij elkaar behoorende gezinnen als het ware een wezenlijke
leven sgemeenschap kunnen vormen
De landarbeider
zal hierbij ten volle
zijn kans moeten hebben ook boer te
worden, als hij daarvoor geschikt is De
organisatie der jeugd zal in geheel nieuwe banen geleid moeten worden, waarbij
wederom het
behoud van een gezond
volk voorop staat. De vorming van boerenleiders wordt krachtig ter hand genomen
door kaderopleiding Een rechtsafdeeling zal mede het hoerendom tot
steun zijn en waken over het in acht ne.
men der boerenbelangen Dat een afzonderlijke afdeeling zich met de volkscultuur zal bezighouden, is vanzelfsprekend
Ir W F Gerhardt. leider der afdeeling 2. gaf vervolgens een uitvoerige toe'ichting met betrekking tot de organirie van het bedrijf.
Den boer dient de rustige zekerheid te
worden verschaft, dat hrj ongestoord op
zijn grond kan arbeiden voor een redelijke belooning. zoolang hij zijn taak
goed vervult Daarop dient de geheele
agrarische leiding met prijsbepaling enz
ingesteld te zijn. Is aldus de voortbrenverzekerd, dan moet het product
ging
met zoo weinig mogelijk verlies aan hoe-

veelheid en kwaliteit en

voor

strijd

wereldbeschouwing

om. een

te

doen zegevieren, die het voor onze kinderen en kindskinderen mogelijk moet
maken rustig te leven en te werken Te
veel vergeet men in Nederland dat de
laatste jaren van bloei een schijnwelvaart brachten, die den ondergang van
het liberalisme vooraf ging.
Men leefde van
crediet op crediet
men vergat, dat de geldjood en
■naar
plutocraat nooit iets doet of hij presenteert op een gegeven oogenblik zijn rekening en zorgt wel dat hij aan zijn 20
procent komt.
..Ik ben." aldus spreker. ..als boer
practisch genoeg om

te weten,

belooning

behoorlijke

dat een
is,
groote vraag-

noodzakelijk

maar daarmee wordt het

niet opgelost
aan het verstand
worden gebracht, dat het hoerendom de

stuk

waar

Het

geheele

het

om

volk

gaat,

moet

eerste stand des volks is. wijl elk volk
zijn boeren laat ondergaan.
Dit is ook de vaste overtuiging van

sterft, dat

Adolf Hitier. die meer dan wie ook de
geschiedenis

heeft bestudeerd. Het oude
Rome. het oude Babilonic. leeren de
waarheid en thans is Engeland daar om
te bewijzen, dat de boerenondergang ook
thans nog een volksondergang is.
Het eerste en het laatste is voor ons,
boeren, zoo te werken en te leven, dat
wij voor onze kinderen en kindskinderen
hoeve en geslacht bewaren. Het leven
is strijd, dat weten wrj en dat zal zoo

blijven,

maar men moet weten, waarvoor men strijdt.
De boeren van het N AF. «hebben tot

taak in hun strijd de groote dingen uit
te dragen, waarover het hier gaat. Het
is niet beslissend of en wanneer het
NAF de leiding zal nemen. Een boer
weet wat geduld is. Wel beslissend
de akker goed wordt
is, dat

toebereid en het

juiste zaad
uitgestrooid. Den Nederlandachen boer moet gij doen begrijpen
wordt

waarom

het gaat. Dat

is van meer be-

lang dan dat gij een maand of een jaar
eerder uw leiders aan de regeering net,

een zoo zoo besloot Graf Grothe zijn rede

JONGEN VERMIST.
De
fungeere.nd

JReeee* Sunftrina

4tfzy

DE OTTER

■

Juni

LOOSDRECHT

chef van het buHet BF.STK Natuurbad
reau Kinderpolitie (Ingezonden
Mededeeling)
86e*3
M Amster lam verzoekt namens ■•>
ouders de opspo inboezemt. In den aanhef van het testailngezonden Mededeeling)
8164
ring van ien min
ment vermeldde de notaris, zooals te
derjarige Johannes doen gebruikelijk
was. dat de beide
Cornelis
Witlox,
(Ingezoiidin il «tic de cling.)
testateurs ..gesond van Lichamen en bij
15
die
Jaar,
oud
ss t volle gebruijk en oeffenen van haarMMI»
dert 3 Juni tl
lieden verstand en sinnen" waren. ..soo
wordt vermist.
genoegsaam bleek". Als eerlijk man
Signalement: lang
voegde hij er nog aan toe: „edog de
M.,
pl.m.
1.65
flink heer Scott eenigsints geincommodeert
(Luxemburg)
postuur, blond
i Dto politie ,t
Lrrer, Galblaas, Maag,
haar, blauwe oogen. van t podegra".
J. C Witlox.
Ingewanden
Spijsvertering.
Het podagra verdween niet en Scott.
bol gezicht, gezon
Bulteiiiienoon vooideeliae priji-n.
die
nu naar de zeventig liep, werd zie
ie
kleur: bruine blouse, lange fantasieSeizoen van 11 Mei tot IJ October.
broek, zwarte sokken, hooge zwarte kelijk en hulpbehoevend Jacob Bicker
Inlichtingen: Beheer van de Itadtlad.
Raye. van wiens moeder de burgemeeswerkschoenen, blootshoofds.
ter een neef was, schreef in zijn dagboek op 8 Juni 1741, nu juist twee
eeuwen geleden, dat Scott dien dag na
een langdurige en kwijnende ziekte
overleden was 69 jaar oud.
Constantia stierf drie jaar later op 26
Maart, en werd een week later met de
meeste st?tie 's avonds in de Wcster
kerk Ht haar man begraven. Na zes
weken wachten, ingevolge den wensch
•

~rVj<a*>e

-

llaftVn

-

MoEidorf

•

scfca«r"

I

-

Mr. Balthasar Scott,
een

Amsterdamsch

burgemeester.

der overledene, werd

eindelijk het tes

tament geopend, waarop zoovelen hun
hoop hadden gesteld Het zou blijken,

dat zij tevreden konden zijn.
In Amsterdam. Nieuweramstel. in de
was immers ook hoofdofficier hier ter
Watergraafsmeer en de Beemster togen
stede

1741-8 Juni-1941

1707—1708—1709—1710—1711. Mr.

rpWME

eeuwen geleden, op S
Juni 1741, stierf in zijn huis
aan de Keizersgracht de oudburgemeester van Amsterdam
mr. Balthasar Scott. Hij icas
een kind van zijn tijd
een
tijd, waarin de koopman van
actief ondernemer tot zelfvoldaan rentenier afzakte. Al
openbaarde deze neergaande
lijn zich eerst recht in de tweede helft der achttiende eeuw,
het begin der daling valt al vóór
17.50 te constateeren: ook in het
leven van mr. Scott. Zijn wapen, een rustend hert op een
fond van goud. krijgt op deze
wijze welhaast symbolische be—

1620 verhuisde de Antwerpsche
lakenkoopman Jacques
Scott van Middelburg naar Amsterdam,
samen met zijn vrouw en hun zoontje
F.verard. Deze knaap werd later een gezien koopman en bankier. Hij was de
atichter van de voorname firma Everard
Scott 4 Scons. Hoe de onderneming floreerde kan blijken uit het feit. dat de
jonge, bloeiende Wisselbank in 1645 bedragen tot een totaal van bijna anderhalf millioen verrekende, terwijl de erfgenamen van Everard en zijn vrouw,
die, behalve hun Anistcrdamsch heerenhuis onder Maarsen de hofstede Lecuwenvecht bezaten, later niet minder dan
drie tonnen gouds ontvingen Hun zoon.
eveneens Everard geheeten. zette de
zaak voort, zich vooral richtend op dc
.Levant. Spanje en Italië Wanneer wij.
ook in zijn kaspositie een blik slaan,
dan vinden we hem in 1974 aangeslagen
voor een vermogen van ƒ 178.000.
Het volgende geslacht opende wederom met een Everard. gevolgd door Abraham, als tweeden zoon, den man, over
wiens maatschappelijke leven wij wat
uitvoeriger willen berichten.

Zijn eerste ambt.
Balthasar Scott aanschouwde op den
tweeden Kerstdag van het rampjaar 1672
het levenslicht. Het lag in de lijn der

thasar Scatt wordt Raad en

Bal-

hij zal het

blijven tot zin: dood. 1713: Mr Balthasar
Scott A-urdt baljuw en dijkgraaf van dc

Watergraafsmeer, het bezit van de hofstede Rijgersburgh in dezen polder is
aan deze benoeming niet vreemd: 1718:
Mr. Balthasar Scott wordt Commissaris

van het Weesper Zandpad.
Wat is dat voor een waardigheid, commissaris van het Weesper Zandpad? In
1650 kwamen de steden Ansteriira en
Weesp overeen om der. Vechtdijk tusschen Wee.--p en den Hinderdam te herstellen en te onderhouden en om een
zandpad van Weesp naar 's-Graveland
aan te leggen S.nds 1675 hadden zij het
recht een redelijke belasting te heffen
van alle jaagschuiten, rijtuigen, paarden
en ander vee. dat er passeerde Het toericht op heffing en onderhoud berustte
bij een college van commissarissen uit
Amsterdam en Weesp Het belang van
dezen verkeersweg was bij den koopman Scot! ongetwijfeld in goede handen.
Na 1718 treedt een pauze in. Hoe stond
het met Scott's privé-leven Kort voor
-

'

zijn vyf-en-üwintigsten- verjaardag trad
Balthasar in het huwelijk met de drie
jaar oudere Petronella de Vicq Haar
vader. Francois de Vicq. heeft zoovee!
ambten bekieed. dat wy er na he; relaas
van Ba'.thasars levensloap haastig het
zwijjen toe doen. Scott trouwde een
meisje, dat hem in rang en stand geluk
was. De echt b'.eef kinderloos en toen
Petronella in den winter van 1712 in de
Westerkerk begrnven werd. was het in
het ruim patriciërshuis aan de Heerengracht stil en triest Ruim drie jaar later.
2 Januari 1716, hertrouwde de drie en
veertiger, die nog in de kracht zijner

jaren wa'. Constantia Aletta Coymars.
niet minder aanzienlijk dan Petronella
de Vicq en een vrouw, die juist
drie
kruisjes telde, is haar man tot zijn dood
een steun geweest. Ook dit huwelnk
werd echter niet met kinderen gezegend

•-pOEN
1 van

Wilsbeschikking.

Scott in 1735 de hoogste sport
de maatschappelijke ladder besteeg en behalve burgemeester ook bewindhebber der Oostindische Compagnie werd. achtten hij en zijn vrouw
langzamerhand den tijd gekomen om een
testament op te stellen. Zoo verschenen
zij op Donderdag 26 Februari 1739 bij
notaris Abraham TreeuwerY Het was „de
kloeke Elf uuren". indien het u belang

TJf-T Deutzenhofje op de Prinsen*i gracht te Amsterdam, waarvan
mr. Balthasar Seott directeur uxis;
een kijkje op de binnenplaats vttn het

dingen, dat Balthasar in de voetstappen
van zyn vader en grootvader zou treden.

hofje.

De

eerste functie, die hij volgens d<*
lange lijst van Elias bekleedde, wees er
op. dat Balthasar Scott onder de kooplieden van 's wereld koopstad groot aanzien genoot. In 1698. pas 25 jaar
oud, werd hij benoemd in het college

schout, schepenen, baljuw en hooge
heemraden aan het taxeeren van de ongoederen
van het echtpaar
roerende
Scott. Hier zijn enkele cijfers. Het huis
op de Heerengracht samen met stal en
erve er achter op de Keizersgracht, werd
op 64 000 gulden geschat*), andere huizen en erven of deelen er van te zamen
op 61 000 Riitersburen in de Watergraafsmeer werd geraamd op bijna zestien mille . L'Hermitage' in NieuwerAmstel en landerijen in de Beemster
op 11.289 gulden.
De makelaars Denijs en Drago orden
den de waardepapieren, waaronder een
kleine 80 mille aan actiën van de Oost
Indische Compagnie en meer dan een
kwart millieen aan obligaties ten laste
van het Gemeene Lands Comptoir te
Amsterdam. Deze posten en de andere,
die aan den twintigsten penning onderworpen waren, beliepen in totaal 843 823
gulden en 12 stuivers. ..zonder da; daar
van ietwes ter kwader trouwe is ver
Samen lieten
zwegen of afgehouden".
Scott en zijn vrouw 2 200 000 gulden na
en dan denke men nog aan dc waarde
van het geld toen en nul
—

De erfgenamen.
XY/'E waren
W genarrenl

wel dc gelukkige erfge-

Balthasar's broer Jacob
Elias Scott kreeg een ton. de echtgenoote

van burg meester mr. Jan Huydeko-

per en haar zuster, de Vrouwe van Hemmen, elk drie ton en bovendien
alle
..pourlraitten" in het sterfhuis en ieder
een cabinet
..met ingel'vjde bloemen".
Deze beide dames mochten ook nog al
het zilver en goud. alle linnen en wolien goederen etc. eerlijk deelen, terwijl
ten slotte het zoontje van de laatste,
over wiens doop dc Scotts p ter en meter hadden gestaan, dertig mille erfde
Burgemeester Gerrit Corver, een der
executeurs testamentairs, zag zich de
hofstede in de Watergraafsmeer en een
bedrag van 50 000 gulden toegewezen
De dagboekschrijver Bicker Raye werd
verblijd met twintig, zijn moed»r met
vijftig duizend gulden
De kerkm esters van de Westerkerk
kregen driehonderd gulden ineens toegewezen, opdat zij den wensch der overledenen zouden eerbiedigen door de eerste veertig jaar niemand in hetzelfde
graf bij te zetten. Aan de armen van de
Diaconie werd de vorstelijke som
van
honderdduizend gulden geschonken:
Zoo ging een menschenleven voorbij.
Een arbeidzaam leven, dat tegen het
einde langzaam neerboog en ten slotte
afbrak. Een fab lachtige carrière, culmineerend in de nalatenschap van een

millionair.
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N. Z. Voorburgwal b h. Spul, Amsterdam.
PLATS DU JOUR EN
LA CARTE

Ongedwongen samenzijn.
—

alle opzichten uitstekend geslaagd mag
heeten Het doel was. deze vertrouwenslieden op ongedwongen wijze in verbinding te brengen met Duitsche overheidspersonen alsmede met de bestuurderen van de „Deutsch Niederlandische
Gesellschaft" en andere Duitsche vrienden van Nederland Er waren omstreeks
veertig vertrouwenslieden verschenen
Het was een sympathieke gedachte
van Staatsraad Helffcricht. dezen eenvoudigen arbeiders, die zoo belangrijk
werk doen. door dezen bieravond een
blijk van waardeering te geven.
De
Staatsraad wist den toon te pakken, die
bij de Nederlandsche arbeiders insloeg.
Weike taal wordt er tusschen de
Duitschers en de Nederlanders beter
verstaan dan de taal van den arbeid?
Het is geen volapuk en geen esperanto.
maar de taal van den arbeid, die in alle
landen gesproken wordt. Volgens spr
wordt er van Duitsche zijde wel mm
te vee! op de Duitsch-Nederlandsche
bloedverwantschap de aandacht gevestigd. Men moet ook niet te veel over
de taalverwantschap uitweiden
Ook
doordat men bv van Duitsche zijde het
Nederlandsch als een sort plat-Duitsch
voorstelde, is reeds menig misverstand

U I.K\KKIM.K.N
omikkheki.

BLAUWBAARD."

\

In het Odeon-theater, Den Haag.

IN een Odeon-Theater

de Vos oen vertooning gegeven van
een bekend blijspel. ..De Achtste Vrouw
van Blauwbaard", bewerkt door Christine van Mceteren.
De
multi-million
Amerikaansche
nair John Brown is al zevenmaal getrouwd geweest De oorzaak van dezen
C

I. v. A. zijn verschenen.
Pro*p etrtt van den volledigen Cursus
of
.daonder'.ijke ui derdeeien bij
de
administratie. Andrtrszkade X. AmsterN

dam C. Telef.KMl HSti.

ma blauwbaard-loopbaan

VOEDING IN DEZEN TIJD.

een

plicht

en

Tentoonstelling verlengd.
—

ling, die blijkt te bestaan voor de tentoonstelling ..Voeding in dezen tijd",
welke vanwege het Rijksbureau voor de
Voedselvoorziening in de toonzaal van
de
gasbedrijf aan
net g-meentelijk
Groenmarkt 2'J te s-Gravenhage wordt
gehouden, is de expositie verlengd tot
en met aanstaanden Woensdag.
De tentoonstelling :s geopend Zaterdag van tien uur tot halfzes en 's avonds
van acht uur tot halftien. Zondag van
twee uur tot halfzes. Maandag van halfdrie tot halfzes en 's avonds van acht
uur tot halftien. Dinsdag van tien uur
tot halfzes en 's avonds van acht uur tot
halftien en Woensdag van tien uur tot

een tionaal-Socialistische Vrouwenorganisa-

tie droegen zorg voor dc bijna vijftig
Nederlandsche kinderen. leden van de
National
Socialistische Volkswohlfahxt
voor de Duitsrhe kinderen. Beide organisaties hadden voor de uitrusting der
kinderen zorggedragen.
De vacantie der Nederlandsche kinderen wordt b> kostigd door het N.V V. Er
zijn reeds eerder kinderen met vacantie naar Duitschland geweest en het ligt
in de bedoeling tot October toe, om de
twee of drie weken een groep kinderen
uit te zenden.
-

Defensie.
Op 1 Mei 1922 aanvaardde hij deze
tot
functie, welke hij
1 Januari 1933
bl ef vervullen. Ir. de jaren 1928—'29
heeft hij groot aandeel gehad in de samensmelting van de departementen van
oorlog en marine, waarin hij in Juni
192(1 werd benoemd tot secretaris-generaal var. het departement van Defensie
Mr. Woltman was lid van de centrale
commissie voor het georganiseerd overleg voor ambtenarenzaken, en lid van
de centrale commissie? voor de statistiek.
Hü was ridder in den Nederlandschen
Leeuw en commandeur in de orde van
Oranje-Nassau.
De teraardebestelling zal Woensdag
a.s om 12 uur op de begraafplaats te
Terband bij H ervenveen geschieden.

—

vanger der Gemeenelandsmiddelen over
de Stad en 't Kwartier Amsterdam toevertrouwd, dien hij volle acht en twintig
jaren zou waarnemen. Scott s gedegen
handels- en boekhoudkennis kwam hier
zeer wel te stade. Het jaar daarop werd
hij heemraad en schepen van de Watergraafsmeer, terwijl in 1707 de benoeming tot houtvester der stad afkwam.
Amsterdam kende twee stadshoutvesters, wier taak gebjkenis vertoont met
die van onzen huidigen directeur van de
afdeeling Beplantingen. De beide functionarissen werden gewoonlijk uit aanzienlijke leden der regeering gekozen
Hoewel Scott daartoe nog niet behoorde,

oud-secre-

RADIOTOESTELLEN IN

MEUBELOPSLAGLAATSEN.
Ten aan's GRAVENHAGE. 7 Juni.
zien van radiotoestellen, welke zich in
meubelopslagplaatsen bevinden, zijn met
de ontslagene afwist Toen de sjouwer
ingang van heden de volgende vooreen en ander mededeelde aan den direc- schriften van kVacht.
teur, wilde deze het nog niet gelooven.
Zoowel de eigenaar van - en radiotoewant hij had zooveel vertrouwen in zijn stel, dat zich in een meubelopslagplaats
personeel, dat hij het tot dergelijke dabevindt als de exploitant van de betrefden niet in staat achtte. Later bleek fende opslagplaats zijn verplicht, hierevenwel, dat de sjouwer waarheid had van onverwijld kennis te geven aan het
gesproken, want de diefstallen kwamen hoofdbestuur
der PTT.
technische
aan het licht. Ook een kleine kolenhandienst Radio.
fi.
Schevenirgsehewcz
delaar bleek hierbij betrokken te zijn, 's-Gravenhage Verkeert de exploitant
die de achtergehouden brandstof tegen
van een meubelopslagplaats in onzek reen zacht prijsje overnam Zoo was er heid. of zich bij de bij hem opgeslagen
een heel complot gegroeid.
goederen radiotoestellen bevinden, dan
De verdachten bekenden en toonden dient hij zich. voor zoover mogelijk
vee! berouw Zij verdienden goed. zoo- hierover bij de eigenaars dezer goededat zij het niet uit geldnood behoefden ren zekerheid te verschaffen.
te doen. Bovendien hadden zij de gestoDe exploitanten
van meubelopslaglen kolen niet in hoofdzaak voor eigen plaatsen dienen
van heden af. wann-er
gebruik benut, maar zij trachtten er zich onder de bij hen onder te
brengen
iets aan te verdienen.
geederen radiotoestellen bevinden,
er
De officier van Justitie vond het een voor zorg te dragen, dat deze toestellen
zeer ernstig geval van oplichting en hij op zoodanige wijze worden geplaatst, dat
vorderde gevangenisstraffen van drie tot contróle op eenvoudige wijze mogelijk
twee maanden.
is. Reeds eerder bij hen onderg'brachDe straffen, welke de politierechter te radiotoestellen kunnen blijven, waar
uitdeelde, varieerden van twee tot zes zij zich thans bevinden Verzegeling van
weken: enkele zaken werden aangehou- radiotoestellen, ondergebracht in meuden, terwijl één heler twee maanden gebeslopslagpiaatsen. kan achterweg? blijvangenisstraf kreeg.
ven.
Eigen

wenschte men zijn burgerzin en toewijding aan de belangen der stad op deze
wdjze te beloonen. De houtvesters strek-

HET
AANTAL LEEGE
ZAKKEN KLOPTE.

ten hun zorgen uit over de groene gordels der bakrteenen handelsstad. Zij
waakten ..tegen het beschadigen en uitrooijen van
Stads geboomte en plantsoen, zo in de Plantaadje als elders":
oorspronkelijk was hun arbeid namelijk
beperkt tot den Hortus Medicus en de
Plantage Bij de uitoefening van hun
plicht dienden de menigvuldige keuren
als leidraad.

Maar de hoeveelheid
brandstof niet.

Kolensjouwers

staan

terecht.

'Van onzen correspondent).
UTRECHT. 7 Juni
Achttien kolenwas het sjouwers hadden zich gisteren voor der.
ook iets politierechter te verantwoorden wegens

Vele hooge functies.

—

;

:

s volgende functie
schoutsambt. Mogen wij
verhalen van de werkzaamheden, die de diefstal

van een grooten voirraad brandschout, ook wel hoofdofficier ger.oemd. stoffen Deze mannen hadden gedurende
te verrichter, had? Volgens de instruc- den afgeloopen winter, ten nadeele van
tie van 19 Januari' 154G. die in Scott's talrijke afnemers van de firma waarbii
tijd nog gold. deed de schout eed aan zij in dienst waren, cokes en anthraciet
burgemeesteren, waarbij hij beloofde:
gestolen Zij deden dit op een handige
„Burgemeesteren. als van deezer Stede manier Wanneer bijvoorbeeld iemand
„wege he: Schout-Ambagt van de hooge tien zakken
brandstof thuisbezorgd
..Overheid in handen hebbende, te gehoor- kreeg, gingen
zij er heen met acht ge..zamen: v»r wege de hoe %e Overheid en
~Burgemeesteren *het regt opregte'.yk e vulde en twee leege zakken Informeerde
„doen bellenen: alle Placaa:en. Orüonnande klant belangstellend cf hij werkelijk
,.tien en Keuren ter uitvoeringe te leggen tien zakken gekregen had. d3n toonden
~en de gemelde InstrucMe te astervo ien
~f=ma te komen) naar zijn attente, verrao- zij de tien leege zakken na afloop var.
de leverantie. Op die manier zijn honDe belangrijkste plicht van den scheut derden menschen bedrogen
Zooals de
was het rechtsgebied der stad van ge- officier van Justitie opmerkte, is bijna
boefte te zuiveren en gezuiverd te hou- heel Utrecht door deze heeren bedrogen
den Wat hij „tot bekominge van kondHet was enkele maanden goed gegaan
schap' . dus voor het krijgen van tips maar plotseling liep het mis. Een lid
moeit betalen, werd hem van stadswege van het personeel van den belreffenden
vergoed Het systeem van de stille verbrandstoffenhandel werd nntslagen weklikkers, waarmee de schouten steeds
gens drankmisbruik. De man was hierwerkten, | over zoo kwaad, dat hij het er niet bij
en dus blijkbaar met succes
leert ge eenigszins kennen uit Van Len- I liet zitten en niet rustte vaordg'. de annep's Ferdircnd Huyrk de vader van deachttien ook ontslagen zouden worzen wat al te voorbeeldigen jongeling den, maar dan wegens diefstal waarvan
—

—

Idere

foto

—

ONDERWIJS.

MOED BELOOND.
Op 2 Januari
GRONINGEN 8 Juni.
heeft Klaas Hoekstra zich onderscheiden
door het redden van een kind. dat door
het ijs van den vijver bv den Oliemuldersweg was gezakt. Ten stadhuize is
hem door den burgemeester het blijk
van waardeering uitgereikt, dat het Carnegic Heldenfonds den redder voor zijn
moedig optreden heeft toegekend.
—

Rector magnificus te Nijmegen.

NIJMEGEN. 7 Juni.
Het bestuur
der St Radboudttichting te Utrecht heeft
—

benoemd tot rector magnificus aan de
R K Universiteit voor het tijdvak van 3
Juni 1941 tot het einde van het studiejaar 1941/42, prof. mr. P. W. Kamphuihoogleeraar
by de faculteit der
sen.

rechtsgeleerdheid.

KURZAAL SCHEVENINGEN.

Vesthn Gyjnn.
AMSTERDAM 7 Jur.l.
voor dipl R. mej. D.
Geslaagd groep 1
Kool en J A H vaa Beusekom. K Boorsma

man.
UTRECHT,

Geslaagd voor seml7 Juni.
arts-ex. L. M. de Sonnavllle. G. Peterse, 11.
V. Kalt. L B. K. van Hoogenhuvze Ar.v
examen- F. B. Herbariala, mevr. F. C. de
van
Leeuw Bernard.
't Riet, J H. dc
A
Vaal Malefjrt, P. Zuldema. J. I. Debruyne,
J. R. Borst. Prop. ex. theologie: W. Pellehoer. D. C. C. Stap. Kerkel. voorbcr ex.:
E. Duyverman. J
van Dam, M.
A. C.

—

«

—

—

venhage.

—

—

Gymnasium.

|

Hw programma 'er Kiirzaat vermeldt

Ivoor de a.s. werk de navoteenr'e
I eet'en en uitvoeringen:

con-

Zondagmiddag S Juni wordt het Residentie Orkest
gedirigeerd door Otto
Glastra van Loon. waarhij de cellist Co
van der Beek als solist optreedt met de
Rococo-variaties van Tachaikowattr. Het
concert begint met Extase, ouverture
voor orkest van ('or de Groot: na de
pauze vermeldt het programma ..Die
Mnlflïill" van Smetana en de Ouverture
..Die lustijen VVeibor von Windsor" van

r»
H. Laizko.
DJUWB' 7 Jun\

ei>

<;

—

en IJ

Groenereld, J-utrtjp

NED. SCHILDERIJEN IN

DUITSCHLAND.
ln het
's-GRAVENHAGE. 7 Juni.
de
van
Nederlandsch-Duitsche
kader
—

tultuu.-uitwisseling zal in Hagen (Westfalen) een tentoonstelling van Nederlandsche sch Iderijen w orden gehouden,
Nicolai.
Zondagavond werkt het Rotterdamsch welke half Juli wordt geopend. TegelijI'hilharmonisch Orkest mede onder lei kertijd zal in het Rijksmuseum te Arading van Frits Schuurman. Maria Neuss Sterdam een tentoonstelling wo:den gegeëngageerd en zal het hou len van schilderijen van Westfaalis als soliste
Vioolconcert in D gr. t. van Hrahms sc-he kunstenaars.

voordragen. Na de pauze wordt de vijfde
ons
Symphonie ..Aus der neven Welt" van ■ Hel Stadthratcr Sluenstcr deelt
mede, dit dr uitvoeringen van de oprrn
Dvorak uitgevoerd.
In plaats van de reeds aangekondigde J)i, CtWOHllf, die op 21, 22 en 23 Juni
Svmpiioni.sche Varia" ies van Badings, te Arnhrm, Rotterdam en Dordrecht zouzal het volksconcert van Maandag 9 Juni den plaats vinden, negens Mcfcafrrh'
geopend worden met de ouverture ..Der moeilijkheden vervallen.

li. ,-chütz" van Web- r.
In „Gaslicht", op te voeren door de
Tooneelgroep ..He- Masker", dir. Ko Arnoldi. rieden op Wüly Haak. Genrgette
Revewski. Ko Aroldi pn Cruvs Vooihergh. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze voorstelling om kwart
over zeven precies begint.
Louis Zimmermann is solist op Woensonder leiding van
dagavond 11 Juni
Fri's Schuurman met het vioolconcert
van Beethoven. Als orkestwerken vermelden wij drie deelen uit de ..Doge
van Venetië' van Joh Wagenaar en
.Gedenckclanek" van Henk lladlngs.
t Het Residentie Orkest werkt dien avond

GEESTELIJK LEVEN.

KERKEL. BEROEPINGSWERK.

Beroepen te
Ned Herv. Kerk.
Noorden J. Zwijnenburg. cand te Reeuwiik. bedankt voor Leiderdorp R Bijlsma te He'lendoorn.
—

Aartsbisschop Alex. Nicolescu †.
BOEKAREST. 7 Juni.
Het hoofd
van de Grieksch-Kathoüeke kerk in
Roemenië de aartsbisschop van P.lasendorf. mgr Alexander Nicolescu. is in
den ouderdom van 54 jaar overleden.
!
De sopraanzangeres Rurh Horna en de Mgr Nicolescu was lange jaren bisschop
altzangeres Annie Woud geven op Don van Lugosch: in 1936 -.verd hij to; aartsderdag 12 Juni een duettenavond in de bisschop van Blasendorf verheven.
D N B ).
Kurxsat Mr. Johannes den Hertog zil
Het
proaan den Vteugel begeleiden.
gramma vermeldt liederen en duetten
van Handel. Schuiert. Schumann. Wolff.

Purcell,

Ilossini,

Reger,

symphoniecoßcerl

een

[tnetdt:
tr- /.ir..1,.n M«-.!edee!;ng»

Ges aagd TOOT dipl. A:

L O ten Ka-e H .-ward Voor dip. B: O.
Paama, U. Bakker. H. H de Vries. Sneek

—

R.

mmmm

gegeven

■

!■

Akte L. O.

Gem. kweekAMSTERDAM. 7 Juni.
hooi.
Geslaagd de dame»: C. Boekei. A.
Buüee, C. Jtatltüeu. E. BUJslia. F. DUkenia.
RijksJuni
7
's-GRAVENHAGK.
kweekschool Geslaagd .ie dames: H. Franken, s. J. Kérresec en C. J. Richel. 's-Gra-

—

lviii

Gignes van Dcbuwj, Rhapsodi»
• Ravel en de Symphonie no.

lEspagnole

Gouwe 218

—

Ewoldt.

'

taris-generaal van het departement van

—

J. de Haas. Lelden, S. Kam.tra,
Midde'.harnls en J L. E Zomer. Rijswijk.
Lich. Oefening L.O.
Geslaagd J. Ga.AMSTERDAM. 7 Jur..
le. Den Kaag.
Geslaacd voor
AMSTERDAM. 7 Juri
rand ex. lich op.oedir.K de dames: J. Botje,
de
Gruyte«\ E G.
M A van Ciessel. D W.
Harff. M. M. Keuls J. E. I Kohier. H S.
van Perni- M F. J E. vat: «ler Puren, C.
D. Schreinémachers. M. Welbergen.

i'.rahms,

†

kringen, die de ambten te vergeven hadden, ten opzichte van den jongen Scott
eenmaal A gezegd hadden, zeiden zij ook
ja, zjj zouden tot het
weldra B. C. D
einde van het alphabet gekomen zijn,
indien de begunstigde slechts oud genoeg had willen worden. In 1707 werd
hem de verantwoordelijke post van ont-

dat de uitkeering verdubbeld wordt. Eenmaal getrouwd, maakt zij hem het leven onmogelijk, zoekt voortdurend ruzie en wekt
bovendien zijn jaloezie op Alles met het
doel. de scheiding tot stand te brengen. . . om dan. als een onafhankelijke
vrouw tot hem terug te keeren. want zij
heeft hem lief.
Jan C. de Vos speelde den heerschzuchtigen Croesus met ruim voldoende
temperament, en Willy Dunselman gaf
hem daarin niet veel toe. Ook de moeder, door Christüie van Meeteren voorgesteld, toonde in haar gesprek met den
hotel-directeur, 'die haar, de markiezin,
als trekpleister wil gebruiken), al tegenspartelcnd. spirit te bezitten Tine Opscholtens was de zuster, die duidelijk
haar weinige ingenomenheid met de
transactie toonde,
en Th. van Vliet
n.pakte een ar.rdig type van den detective, die volgt, wordt vervolgd, en getroefd.
CORNELIS VETIi
zij

Stiauss en Dvorak.
Door het Rotterdamsch Philharmo
nisch Orkest zal ontler leiding van L
M. G. Arntzenius op Vrijdagavond 13

MR. J. WOLTMAN
J. Woltman.

ROTTLKDAM. 7 Juni
het doet. ex in de economische wetenschappen: de heeren R. F. Pasman en V. N. Pas—

in. alleen rischt

voorstel

van dank namens de Nederlanders.

mr.

voor doet.
Den Haast.
Gaalaaßd voor

—

In ver's-GRAVENHAGE. 7 Juni.
band met de overweldigende belangs'el-

maar
M G EMEIS Jr. Duitschland bij elkaar brengen,
Bij de veiling op 24 Nov e.v. zal een nieuwe orde in Europa doen ontstaan. En heel Europa zal de vruchten
bracht het zelfs 116 500 gulden op.
van dien arbeid plukken.
De heer Scheuwe sprak een woord

overleden

opleiding.

—

—

—

zegen,

Academische

Geslaagd veor
AMSTERDAM, 7 Juni.
doet ex. geneeskunde A. Sunler. J. .1 Pilon.
van
Lier.
W. Geitenbeek en A. L C.
Ge»laagd aar.
AMSTKRDAM. 7 Juni.
de Vrije L'nivei-siteit voor cand ex. theologie: J. Franeke, Serooskerken.
Geslaagd voor het
DELFT. 7 Juni.
voor clviel-intjenteur: G. A
propaed. ex—

—

arbeid een

is zijn fatsoenlijk-

EXAMENS.

heid: hij keurt het niet goed. dat men
van een vrouw houdt, zonder haar dadelijk te trouwen, en ook niet, dat men
getrouwd blijft met een, van wie men
niet meer houdt. Hij is gewoon, zyn exVorster. Soerahaja.
vrouwen een royaal jaargeld uit te keeGeslaagd
LEIDEN. 7 Juni.
ren.
ex. rechten F. E Vlielander Hein.
Monna de Montverrat gaat op
zijn

halfzes.
Op de dagen, dat de expositie des morgens is geopend, zullen om elf uur keuontstaan.
Door in een ander land te gaan wer- ken-technische films worden vertoond
ken, leert men dat land het beste Des middags drie uur zullen kookdekennen. Tienduizenden Duitsche dienst- monstraties worden geg ven Op de da's avonds
meisjes gingen in Nederland werken en gen, dat de tentoonstelling
zij keerden met een groote bewondering toegankelijk is. vinden om acht uur filmvoor Nederland naar Duitschland terug vertooningpn plaats
Na de sluiting van de expositie zulSpr zelf ging als jongeman naar Nerierlandsch-Indië ..Je gaat den verkeer- len Donderdag en Vrijdag onder de aus's middags
den kant uit," zeide men tegen spr., piciën van het gasbedrijf
kookmaar die kant was juist de goede kant kwart over twee nog afzonderlijke
dt
monstraties
en
filmvoorstellingen
Spr. heeft er zijn beste jaren doorgeiANP.)
worden gegeven.
bracht.
Daar. in Nederlandsch-Indië.
voor
heeft spr. een gr >ote hoogachting
KINDEREN MET VACANTIE
de Nederlanders en hun arbeid gekregen. Op die hoogachting volgde eerbied,
NAAR DUITSCHLAND.
ap dien eerbied liefde voor Nederland
'Van onzen correspondent)
De
tweede Duitsche spreker was
Van het station
7 Juni
ARNHEM.
Staatsraad Borger, trustee van den arArnhem znn zeventig Nederiandiche en
beid, vertrouwensman van alle Duitsche
Duitsche kinderen naar Duitschland vermijnwerkers, een van de hoog-te ambtetrokken om in een hadplaats in den Harz
naren in het Duitsrhe ministerie van een vacantie van ongeveer vijf weken
Arbeid.
door te brengen. Het transport bestond
De Staatsraad wilde een persoonlijk uit jongens en meisjes van ongeveer 7
woord spreken Hij begon te vertellen, tot 15 jaar. afkomstig uit Amsterdam.
dat hij uit een mijnwcrkersgeslacht af Den Haag. Arnhem. Nijmegen, Apelltomst'g is. Zijn vader en zijn broeder doorn. Deventer. Hengelo. Enschede en
kwamen bij een m'>nr: nr °m het ieven. enkek and- re plaatsen
De kinderen
kwamen in Arnhem bijeen, om gezaSpr. had Mk if mijtu-r. /!• M «rkt.
Het nationr.al-seMdiisrr.r moest komen menlijk met hun leidsters in een extram en de zg. werknenv r* en de zg wagon van den D-trein de reis naar
werkgevers er var te (vertuigen. dat den Harz te maken. Leden van de Narecht is. Aan den volkererhaat zal eens
door dn aanvaarding van het natioraal?nria!isti=che arbeidsbecinsel een eind
komen Laat Nederlanders. Duitschers.
Zweden en Engelschen in een badpakje
rondloopen Wie kent ze dan nog uit
elkaar' Fn daarom waagt spr de voorspelling: Wij ontvangen thans de Nederlanders als ecregasten en er zal ook een
tijd komen, dat wij hier met de Engelschen gezellig zullen samenzitten De
tüd zal komen, dat men zich zal verbazen over den tegenwoordigen oorlog,
evenals men zich thans verbaast over
de oorlogen, die vroeger wel eens tus-chen Pruisen en Beieren of tusschen
Pruisen en Oos'e.irijk gevoerd werden
De arbeid zal niet alleen Nederland en

te Den Haag heeft
geselschap onder regie van Jan

het

van lier. Schril-*:.tk.Mi I ur>us Belastingrecht, onder leiding van de Accountants
J SCB3SKK en C. It. KW ANT ES, leden

■

voor Uw levert

\ \

(inkomstenbelasting

BERLIJN. 7 Juni. (A. N. P
Het
Ned. Perskantoor meldt: Vrijdagavond
werd door den voorzitter van de DeutschNicderlandische Gesellschaft staatsraad
Helffcricht. den vertrouwenslieden der
naar Berlijn en omgeving gekomen Nederlandsche arbeiders in de „Kameradchaft der Deutschen Künstler" te Berlijn een bieravond aangeboden, die in
>

KKltsl l
HUT

*)

koopvaardij betroffen. Toen de

„DE ACHTSTE VROUW VAN

*

D>|

van commissarissen van de Buitenlandsvaarders en als zoodanig belast met het
toezicht op de keuren, die onze interna-

SCOTT

KUNST

Berlijn ontvangen.

Gisteren
s-GRAVENHAGE 7 Juni.
is hier ter stede op 74-jarigen leeftijd

tionale

Restaurant DORRIUS

NED. VERTROUWENSLIEDEN
te

Tweede Blad.

—

i

Zondag 8

4
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Cultuur- en natuurbescherming
door opvoeding.
HET NATIONALE PLAN.

ving tu.-sclien de na tuut - en landschap?beacherming pene.-zijd* en den landbouw

Het komt mij voor. dat wij toch moetrachten de actieve medewerking
van den Nxv-enstand aan de natuur- en
verkrijgen.
: a tiri scha | ><1 iescherm ing
te
Kn ik zie geen anderen weg dan dien
van het onderwijs in den :uimsten zin.
Baron de We ich s de Wenoe sprak over
de taak der gemeente bij de landschapsverzoTgldg- Hij kwam tot de volgende
ten

conclusie:

In een ie Amsterdam gehouden so- kent men de verdienste van deze orgaDe gemeente kan zelf het goede voornisaties op het terrein van. natuurbe beeld geven, door de natuur te bscherciale vergadering van de Contaetcomm's
sic voor Natuur- en Landschapsbcsoher- scherming en za! m -n voorkomen, da- men en het landschap te verzorgen, wat
ming ter bespreking van het onderwerp: de bevolking dit plan niet ziet als den betreft haar eigen bezittingen, de geOverheidszorg voor het landschap. Bevan boven opgelegden dwang.
meente kan verordeningen vaststellen,
Hoe staat nu onze boerenbevoldie de verontsiering, de verontreiniging
kwestie: ..Het behoud van het landschaps king tegenover deze vraagstukken van van de natuur en van het lar. ischap beschoon in verband mr?t de ontwikkeling landschaps bescherming?
letten of beperken, de gemeente kan,
Het
landbouwonderwijs, van Land- door beter toezicht in het landschap te
van het agrarische bedrijf."
houden, veel onheil en ongerechbouwaoogescnool tot lan'jbouww inter
De ervaringen, die wij de laatste de- cursussen, had zich vrijwel uitsluitend laten
voorkomen, terwijl het toch
tigheden
<?e
cennia
hebben opgedaan omtrent
ingesteld op de cultuurtechniek en Je ook op den weg van hot gemeentebegroote Waterstaatswerken, aldus spregeneratie van boersn stuur ligt. andere organisaties, d
dit
ker, geven ons de overtuiging, dat ni.l tegenwoordige
over
denkt
meerderheid alleen doel nastreven, te steunen en aan te
groote
in
Waterstaat de belangen der landschapsaan het verkrijgen van goede bedrijf.-- moedigen en op alle mogelijke wijze
!>e>sche:-rning voorlweldig worden beharuitkomsten,
alle andere meer ideëele opvoedend te werken, vooral
de
bij
tigd:
ik denk hier b.v. ook aan het
menschelijke overwegingen zijn hun jeugd, die geroepen zal zijn binnen korTwente I.lselkanaai
en het Provincaal daarbij vreemd.
Hierin ligt, naar mijn teren of langoren tijd. het b- heer van
Kanaal door Friesland. Hier laat de overde grondoorzaak van de wrij- het landschap in handen te nemen
meening.
heidszorg weinig te wenselr n over.
En schrille tegenstelling vormt rlaarmede de groote ontginnings- en drooglegcingsplannen. die door ontginnings
na* Schappijen zijn of worden uitgevoe d
met rijksgeld en onder toezicht en contröle van Sociale Zaken. Ik behoef h: n r
alleen te herinneren aan de eindelooze
en de nog steeds voortdurende misère
((
Tnrpnunchtrr.
I
in N.W. Overlj.-el.
mogen
verwachten, dat de nieuwe
Wij
mVmmxt
r m tfl mnu ,njh m»>ai
yr
Rijksdienst voor het Nationale plan za!
deel
per
de
uitgtoeien tot
organisatie, waarnaar
wij zoo reikhalzend hebben uitgezien. In
het stadium van voorbereiding veroorloof ik mij in overweging te geven hier
de centralisatie niet te ver door te voeren. Onze Nederlandsche landschappen
zijn zeer verscheiden van karakter en
structuur, de Nederlandsche gewesten
hebben in Nederlandsch verhand in den
loop der eeuwen niettemin hun eigen
karakter behouden. Het lijkt mij daar
——)
"\ luur met Ocbiranka,
\
ï
om zeer gewenscht. dat elk dezer ge
de
commissie
een
in
van bijstand
den wnnderpanegaai.
1
/nMmgtf
vertegenwoordiger krijgt. Door verin
NOG VOORRADIG.
de Vereeniging tot Itehnud van Natuur
KANTOKKN
AM/F
nl />«,■., t.»
monumenten en de Provinciale landRIJ
KKkKI.II.RAAR
BN
«A>
DX tIHIIMII Hl DX <m- R%XT—HFT IIICN VAN PKN DAT.
schappen b'j dr> totstandkoming van
het Nationale plan in te schakelen, er-
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SUCCESSEN VOOR NEREUS
IN HOOFDNUMMERS.
Amsterdamsche studenten.
LAGA STELT achter

kwam en Laga ver in de achterhoede gedrongen werd. Njord zette
nog een onstuimige en kranig
doorgevoerde eind?>purt in, die den achterstand
snel deed verdwijnen. De
allerlaatste
meters gaven den doorslag; Nereus had
iVan onzen bijzonderen correspondent.) nog een tikje meer in haar mars dan de
Leidenaren en won met amper een tafeen besliste zege in het Hollengte.
hoofdnummer,
landia
de oude acht,
Uitslag: 1. Nereus (J. Bais. bg.), W. A.
rn verder overv»lnninïrn in de numS. ter Kuile. S. Glazenberg. H. E. M.
mers oude vier. Jonge acht B en overApiiuley, M. S. ter Kuile. X Drilling.
naadsche vier. de laatste uit een veld P. C. Timmerman, H. B. Pluim (sl.), H.
tijd 6.27.8; 2. Njord op
van veertien ploegen, heeft Nereus T. L. Lim (st.m.),
2 ?.L
haar hegemonie op roeigrbied opnieuw

te

TELEUR.

DOOR

OUDE ACHT.

HET

slot- en hoofdnummer ging tusschen Laga, Njord en Nereus. De belangstelling voor dit nummer was ontstellend groot, zoodat het een toer was de
race te volgen. De start van alle drit
was hoog en gaaf. Geen der ploegen kon
er eenig voordeel mee behalen. Bij het
uitlengen bleek spoedig, dat Njord het
straffe tempo niet kon volgen, maar Laga
gaf Nereus geen duimbreed toe, hoewel
het toen al te zien was, dat het pittige
de
rhythme en de flitsende haal, die
Laga-acht kenmerkten, in vee! geringere

v:

!em 111. dat de oude twee en jonge
ff A voor zijn rekening nam, vermocht
geen der andere vereenigingen het tot
meer dan één overwinning te brengen.
Alle andere overwinningen werden brceonder elkaar verdeeld. Alleen Laja komt wederom met leege handen thuis.
Na haar overwinningenreeks van het voneergang
der
rige seizoen, valt deze
D.iftsche club wel wat erg tegen.
Hoewel men met tijden
uitermate
toch
voorzichtig moet zijn. wekt het
verwondering, dat de jonge B-achten
van Nereus en Njord sneller over
de
baan gingen dan de oude achten. Ongetwijfeld zijn deze jonce achten van bij
zder gced gehalte en Nereus en Njord
kunnen van deze jenge ploegen het komende jaar plezier beleven.
*

Goede overwinningen
Haarlem en Ajax.

De korfbalcompetitie.

waren.

De Kinder-Telegraaf

voor dezen Zondag vastgestelde
wedstrijden voor het kampioenstournooi zullen ongetwijfeld weer suchuisje wordt werkelijk te
WIT verloor belangrijk terrein cessen voor de Westelijke titelhouders
opleveren.
ongeriefeliik." zuchtte kabouter
door een onverwacht zware 7—lgaat bij Rigtersbleek Slimmcrstein en keek ontevreden zijn.
Westerkwartier
-nederlaag tegen Haarlem Zooals uit de
op bezoek. De Enschedeërs zullen op toch zo knus klein kamertje rond ..Het
cijfers blijkt, was het niet het goede wereigen veld wel een beter resultaat be- it zo akelig klein, als ik eens visite krijg,
pen van De Mon. dat Blauw Wit versloeg, rpiken dan in Amsterdam, doch de nehebben we haast geen plaats om te zit
derlaag zuilen zij toch niet kunnen ont- ten en een badkamer is er óók niet
maar veeleer de talrijke en kostbare fouloopen. P.S.V.
zal Deetos evenmin in Mijn slaapkamertje is zo laag. dat ik mijn
ten, die de Amsterdammers in het veld
moeilijkheden kunnen
brengen:
een hoofd haast aan de balken zou stoten,
maakten. Na de derde slagbowl had overwinning der Dordechtenaren staat als ik niet goed oppaste en verder ontHaarlem reeds een 7—o voorsprong, zoo- dan ook reeds bij voorbaat vast.
breekt er ook r.o£ van allerlei aan. Neen.
Voor de promotie-degradatiedan het huis van elf Pochhans...
dat De Mon weinig moeite had 'n nieuwe
competitie in Noord-Holland krijgt OosJe moet weten, dat elf Pochhans niet
competitiezege te behalen.
terkwartier zwaar werk tegen Bilthoven. zo lang geleden in Slimmersteln's buurt
De strijd om de laatste plaats werd De Haarlemmers achten wij niettemin
een prachtig groot huis had betrokken en
voorloopig ten gunste van Ajax beslist. Ln staat oni op btide punten beslag te dat. om het maar in het kort te vertel
Jat zijn naasten concurrent, H H C. met leggen. De strijd tusschen Luto en Spor- len. die domme Slimmerstein daar jatief is van groot belang Beide clubs spe- loers van w as! Pochhans had we 1 ern
sloeg.
competitie

een

luchtkasteel.

MIJN

."

14—10
luidt thaiis:

Haarlem
E. D. 0
Scholen

Blauw

Quick

De stand in de
4
3

....

3

....

2
2

«

1

-

3
3

.

4

Ajax

C

4

1

i

1

1
1

1

-

1

6

23—
29—20
311—26
12—17

1
1

-

-

.4121

Wit

V. V. G. A.

11. H.

S

1
1
2
3

len praetisrh voor haar laatste kans. Wij
verwachten een zeer spannenden kamp:
een gelijk spel als resultaat behoort
geenszins tot de onmogelijkheden.
In Zu i d-H 011 au d kan dezen Zondag de beslissing vallen Fluks durven
wu tegen Gymnasiasten althans weinig
kans op succes voorspellen. De Hagenaars promovreren bij een overwinning
naar de eerste klasse
Steeds Hooger krijgt In Gelderland t:gen S OS. een zware taak. die
stellig niet zonder puntenverlies kan
worden volbracht.
Voor de overige wedstrijden, die

4

4

4
3
3
3
1

.'>—:■■>
10—15

23—27
25—31

Blauw Wit—Haarlem.
Blauw Wh—■aaartaa 1
Bede poe
zen wogen gedurende het grootste gedeelte
van den wedstrijd beter tegen elkaar op dan
bet g™oo:e verschil in cijfers zou doen vermoeden. Slechts ie. ite -tweede slagbeurt
——

ten) bad Haarlem succes door een ge grove
r-iuteii in h?t Bl ,-iw V\ it-ve.d.
vooral de
k re stop Ten Slethoff was er hopeloos uit
aangooien
op
zita
eeisie
honk
•n
«lech:
het
sos te Blauw Wit ..bl.-*d.' T Ook Van Heeszing toen niet
zijn terugslag

grote badkamer en zelfs een zaaltje om
visite te ontvangen! Geen wonder, dat
de kabouters, die het altijd maar sobertjes gewend zijn. hun ogen uitkektn.
Zuchtend stapte Sümmerstcin met zijn
bezempje naar buiten om zijn erfje wat
bij te vegen en onwillekeurig dwaalde
telkens zijn blik naar het grote huis. met
zijn vuurrood dak, dat hij zo mooi tussen
de struiken zag liggen. Hij kón vandaag
aan niets anders denken! En alsof dat
nog niet genoeg was. daar kwam zowaar
elf Pochhans zelf nog voorbij oók. op

zijn gloednieuwe autoped!
War zeg Je van mijn nieuwe
..Morgen Slimmerstein zei Pochhans, giste hij zich ook werkelijk niet. Vrouwslechts van ondergeschik. belang zijn. die er altijd uitzag of hij geweldig met tje Wortcltop wist. dat hij woonde vlak
autoped? vroee Pochhan».
verwijzen wij naar het p-ogramma.
zichzelf ingenomen was. hetgeen ook in- bij de 178ste beuk in het bos en dat hij
3
altijd spreekuur had 's middags van
derdaad wel het geval wa.-. „wat zeg je
KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.
tot 5. „Je moet hem voor iedere raad kastelen kun je m-estal wel voor niets
van mijn nieuwe autoped*"
Enschede: Rigtersbleek—Wes erkt' ar:.éEindhovon: P S.V —Deetos.
..Morgen. Pochhans! Hij is prachtig." 50 kaboutercentjes betalen, Slimmer- krijgen Je moet het dan zelf wften,
zuchtte Slimmerstein op spijtige toon en stein." zei ze er nog bij en ofschoon mannetje. Kijk hiér ls de sleutel van
Eerste Klasse.
hij liet er op volgen. ..Jij bent toch maar Slimmerstein zuchtend zei, dat hij dat het kasteel, dat ik op het oog had ..."
Rotterdam: Het Zuiden—H.SV.
een bofkousl Eerst dat prachtige nieuwe véél geld vond, had hij, het er toch wel
Slimmerstein holde pet bos uit en
voor over. Een kwartiertje later klopte
huis en ivi weer een autoped!
Fop liep regelrecht naar zijn naaste buden
ja. maar ik heb er ook lang voor hij op het huisdeurtje van
..Och
Jubbega: Wordt Kwiek—WAV.M D.
ren, kabouter Raphand en zijn vrouwliet Pochhans op luchtige kabouter aan. die nem zelf opendeed.
gespaard . .
tje en vroeg hun.
of re hem bij zijn
kom
binnen.
„Kom
mannetje,
binnen
Prorn o t 1 e-degr a i a 11 e.
toon volgen. Hij vertelde er niet bij. dat
verhuizing wilden helpen. ..Ik ga namevroeg
je
hij
wat
voert
hierheen?"
En
zijn
hele
familie
n:.rhoren: Bilthoven—Oosterkwartier.
niet alleen hij, maar
vriendelijk, terwijl zijn olijke oogjes, lijk in een luchtkasteel wonen, zie Je."
al sinds lange tijd zoveel elfengeld bij
f' : f-ymaslaaten—Fsjlu.
rav<
nh
'
te z i hij gewichtig. ~en dat is nog véél
'viT'
*fSOS.—Steeia Hooger.
eengespaard had als ze kon en dat hij nu wa-rin altijd kleine lichtjes leken
dansen, Slimmerstein vanachter zijn bril- groter en mooier dan het huis van Pochhans, dus ik kan alles niet in mijn
TweedeKlaue.
leglazen vorsend aanzagen.
"

lEerstI
I

INUrregen:

Overn. Vier: 1. Xereus (J. v. d. Have. hg..
v. Rees. H. F. Itoinlwitti, F. F.irglnk.
feurs hebben zich voorshands nog geer. sl, F. W. Sythoff. st.m.), 7.46 6; 2. Njord t
op l lengte: 3. Sjort IX, verstiilr.; Oude Skiff
r euwe sterren aangemeld, die het Nederlandsche scullerspeil spoedig op in- I. WUJem III (mej. B. J. Stom); 2. De
I loop.
ternationaal niveau vermogen te brenS:tflr. Overn. Vier: 1. Dordt (dames Pie:er*»e, bg, Verhev, Stamm, v. Veen, 5t, De
gen, hetgeen te betreuren is.
Wijs. st.vr.); 2. De Vliet; 3. Willem III.
OUDE
Dames Dubbel Vier: 1. Dt> Hoop (dames Tetrenover
111 is de laatste jaren op de Mellegers, bg.. Herman, Zeevers, Taconis, sl.,

verre van fraai. Onder de jonge skif-

A. J II

TWEE.

WILLEM
Oude Twee

Busch. st.vr.).
Jonge Aoht A: 1.

het
geabonneerd en
verwekte daarom geen
verwondering,
ca: de Amsterdammers ook nu weer mc*
den prijs gingen strijken. De technisch
vaardige twee van Argo heeft het den
Amsterdammers echter niet cadeau gegeven en mocht het den Wsgeningschen
fiudenten mogelijk zijn bij eikaar
te
fclijven. dan zal er eindelijk eens een
geduchte concurrent voor de Willem lllen opduiken. Het kwam ons voor, dat
de kampioensploeg ditmaal minder pakte dan gewoonlijk. Speciaal bij het begin van den slag viel dc boot telkens
ics naar bakboord over. wat tn de twee
M>n meer invloed is dan in vier of acht.
Na een gelijkopgaande race wisten de
Amsterdammers met ruim een lengte in
ce meerderheid te blijven. Willem 111 bestond uit H. v. d. Meer log.). F. Borg■Ojf (sl), D. Alderse Baes (st.m.). Tijd:

overrompelende

begin

van

W. I- Tagevos.
Brenar.an.
H. J. Bol
Nada: Ajax In He vierde slagbeurt door
A. I. Ente. een fourteven aangooi van Pijnakker naar
Njord op net eers:e honk drie 10-opers had blnsien2i,i 1irekregen, waard or de s'and 6—« was geJonge Vier B: 1. Delftsche Sport (L. C.
A-orden. gaf de 11.11 C'.-pt'cher ir, de volgerICoppen. bg , J. A. Dekkr;« P. N. Vogelaar.
);
sl,
H. M. Ar.kcrsmit.
J. J. Weeda. st.m
2
De Hoop op 4 1.; 3. Daventria (kwam uit weg. waardoor Ajax leidde met 7 —6. Een
boot).
Triton

(B.

hg., \\'. Corne'ls J. Vermeulen. J.
O. J. ten Thi.le, J. Th. Planten.
huls, J. H v. Westendorp, sl.. W.
stm.). 6.18.8; 2. Laga op 5
1.; 3
t

in geleende

Boksen.

Lanz

(roede honk>l..gen gaver,, waarop
worden en
punten gescoord, konden

WEDSTRIJDEN TE UTRECHT.
me
UTRECHT, f Ju.-.i.
7, nd-r 8 Juli
BH Ajax werd Jan Illornvliet meestal eoe<i
/.iJ.en in ac groot* zal' van Tivoli te
md door zijn veldcrs. hetgeen bij H.H.C.
Utrecht, na opheffing van het boksvere:: twee muien —nogal
li .e lh>nken
bod, de eerste openbare bokswedstrij
wensrhen overliet. D't feit was ook voor
:len worden- gehoud-m. Twee en twintig een goed deel oorzaak, dat Ajax in de ze-

-

:*

jaren

JONGE ACHT B.

\OG

feller dan in de heat en bij vorige ontmoetingen was het duel. dat
Nereus en Njord met elkaar uitvochten
in de jonge acht B. Om beurten leidden
beide ploegen; dcch op de helft der
baan had het er veel van weg. dat de
Amsterdamsche studenten de race
in
hinden namen. De eene spurt volgde de
andere op. zoodat Njord een halve leng(ie

.3

Utrecht van bokiw erV.rijden

.pr.de inning niet minder dan

zeven punten

»roren en daarmede gedecideerd de lei• er.doken geweest, doch Zondag a s. zal kon
ding nam. om deze niet meer af te staan. De
. Olympia"
groote nationale wedstrijden
onder auspiciën van den
. (i-lln—r)—n—o—■>— \—l —o =■ 10
H. C
fiT
Nederlandschen Boksbond.
Ajax 13 X drieslag, 7X wijd; H.H.C. 10 y
Het
programma
luidt: Hoofdpartij: drieslag; 17 X 4 wild.
v. d. Stam (kamp. lich'.gew. 1940) Rot
De volledige rompetltle-resulta en luiden:
Eers'e k isse: Blauw Wit —Haarlem I—7:
terdam. tegen A. Klein 'kamp. lichtgew.
Ajax—H.HC.
14—10.
'Adam)
1941, Amsterdam 1; Wiedeman
Overgangsklasse: Cafhers—A.F.C. 0—23
Klein 'Den Haag'; Dijkhuizen
tegen
Tweede k!a«se A: Kni.sster— HH C II 5—
'Amsterdam) tegen W. te Nuyl 'Amster 2K; tweede klasse B: VV.G.A. LI—D W.S. 15
tweede klasse C: Q. :ck LI—V VG A 111
—S;
dam); Stuiver 'kamp. Z H. 194!' tegen
Haarlem II 22—13; Wa erM -ir:aaWalraven (Amsterdam); Van Laar (Amf,-r.-u'smeer—T II B TH R. n.o.
Darde klasse A:
sterdam» tegen Poppes 'Amsterdaml;
Wol—Catcher* 1—32
D.K.C.—T.I.W. 26—3: derde klasse B: F.H D.
Brien 'Utrecht' tegen H. Kneppersl Am- C—Quick
3—27;
derde
klasse C: Kraaier.
111
sterdam).
—VV.O.A. V 31—4.
:•-

-

fluweelen smokingjasje en met pantoffels aan
f?at in zijn ïoofd!

FEUILLETON.

DE NOODLOTTIGE DIAMANT
door MC. GRATH.

!

j
!

'Van

!

DAMESWEBSTRIJDEN.
onzen bijzor.deren

correspondent).

ZANDVOORT. 7 Juni.
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;

!

top opzoeken, die wel wat meer van den
Fopkabouter zou afweten en daarin ver

soms geen
eigen
huisje""
wilde dc

Fopkabouter weten.
„O Ja, wel. Maar
het is ongcriefelijk
en klein. Pochhans
",
huis
begon

Slimmerstein weer,
maar de Fopkabou

Tweemaal twee is vier

ter viel hem in de

rede. ..Ik snap het
al. Je wilt iets groots

2x2—4

en

moois,

hè" Waar

iedereen zijn handen van ln elkaar
rlaat"
„Precies! Zo
is

het!" jubelde Slim-

zie Ik op dit prentje staan?
Zijn lui. die naar de kermis gaan.
Hoeveel zijn er? Kl laat eens zien.
\\

at

'i

|

l

Twee boeren en nog bovendien
Tuee boerenmeisje*. Veel plezier.
Jong volkje, tweemaal twee is Tiert

;
!

merstein.

..Nu, helpen kan
ik je natuurlijk wel.
Je moet weten, dat er altijd wel hier
of daar een luchtkasteel leeg en onbewoond staat. Maar w et je eigenlijk wel
goed wat je b'ginf Een luchtkasteel
is iets and. rs dan een gewoon huis.
hoor'! Bedenk je nog maar eens!"
. Hoef ik hclemaa'
niet." lachte Slimmerstein. . mijn besluit staat vast! Vertel! u me maar w-Aar er zo n kasteel leeg
staat en ik trek er dadelijk in Als het
niet te duur is, natuurlijk ..."
~Och neen. duur is het niet! LuchtFii zo ging Slimnierstrln nut
zijn huren op stap.

Hedenmor-

gen vingen op de Kennemer Golfclub de
nationale dameswedstrijden aan. De uitslagen der eerste ronden luiden: Mevr
V. G. A. Dorhout Mees—Laman Trip
wint van mevr. L Kern—Laan met 4 en
3: mej. E. Veltman wint van mej. Mees
met 1 up: mevr. A. E. J. Buma—v Tienhoven wint van mevr. Dorhout Mees met
5 en 3; mevr J. Steinmetz—v. Puyenbroek wint van mevr. N. van RiemsdijkVan Limburg Stirum met 1 up; mevr. A.
Stahl—Wytema wint van mej. M. Smidt
van Gelder met 3 en 2.

Vrouwtje Raphand sloeg de handen in
elkaar van verbazing. ..In een luchtkasteel wonen
o. maar Slimmerstein: Wat zal dat prachtig zijn!" Maar
baas Raphand, die nuchterder
was.
bromde: ..Dat zullen we eerst nog eens
afwachten!"
Samen met de buren laadde Slimmerstein toen al zijn meubeltjes, ziin kleren, zijn potjes en pannetjes, zijn fornuisje en al wat hij nog meer bezat op
een handkar, en toen gingen ze op stap.

Ze trokken dwars door Kabouterdorp
heen en cmdat iedereen hen bijna staande hield en vroeg, waarheen Slimmerstein ging verhuizen, riep hij vrolijk,
midden op de markt: ~Ik ga naar een
luchtkasteel verhulzen, de Fopkabouter
beefl het me bezorgd. En als ik op orde
ben, nodig ik Jullie allemaal uit op
een glaasje braambessonlimonade. Weet
je wét, laten we maar meieen afspreken:
vandaag over een week!"
„Wc komen. hoor. we komen!" juichten alle kabouters, die veel van feestvieren hielden. En ze lieten Slimmerstein trekken.
Hoe het hem Eigenlijk ging in zjjn

luchtkasteel?
Dat horen jullie een volgende keer.
J DE B—v
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niet voor iets kenbaars, maar voor iets
Zij was bang
in het onderbewuste leven, een aanvoelen, dat de blauwe
diamant onvermijdelijk ongeluk zou brengen aan dengene, die hem in bezit had.
..Waar is Gerrv Owen toch gebleven?" vroeg ze opeens.
—

Willard ontwaakte uit zijn gepeins en zette zijn wijnneer.
Ik heb hem in geen weken gezien, lk zal
..Gerry?
hem morgen opbellen en hem ten eten vragen, lk wou,
'■at hij een vrouw vond, die van hem hield; maar je
kunt hem niet uit zijn hoofd praten, dat hij te leelijk
is om een vrouw te vinden. Kn vijf van de tien meisjes,
die wij kennen, zijn gei op hem. juist omdat hij zoo
ongenaakbaar Is. En geld heeft ie ook genoeg."
..Jullie heb: elkaar Coor je vriendschap misschien wel
ongenaakbaar gemaakt voor vrouwen," zei Elsie bedrukt.
...Mij in elk geva) niet. lieveling." zei hy, zijn arm om
'aar heen leggend. ..En geloof me. dc mannen zullen
t'djven liefhebben en vechten tot het einde der wereld.
Hè, lk wou dat het Mei was in plaats van November."
Haar part sprong op. Mei! Samen op weg nnar de
f'irellenstroomen. Kampeeren in een tent, baden In het
koude, kristallen water en ol de geur der wouden!
De twee keken elkaar verbaasd
Kr werd geheld.
aan. Er werd lang rp de hel gedrukt
net of de heglas
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toeker dringend

verzocht te worden binnengelaten.
voor den
..Twee uur 's nachts." zei Willard. ..Wie
—

duivel
..Ik ga met je mee," zei Elsie met kloppend hart.
Ze gingen samen naar de voordeur. Willard schoof
de grendels weg en deed de deur open.
Hen man. die er blijkbaar tegenaan geleund had. wankelde naar binnen en viel In Wlllard's armen.
~'t Is Gerry!' riep Elsie.
..Jawel," zei Gerry. met een poging tot glimlachen.
Willard staarde zijn vriend verschrikt aan. Over
bloed, dat lang
Gerry's gezicht liep oen roode streep
zaam uit een wond op zUn hoofd vloeide. Gerry, ln een
*

—

S.

en een leediyl en zij vroeg of ze mocht telefoneeren."
„Is er lets, dat lk doen kan. meneer?"
to'aie rost, Zijn hoofd depri pijn en dat zou het voor„Eu jij stapte natuurlijk naar de taxi toe om den
„Neen, Hein 7, lemand heeft mr. Owen willen ontvoe- loopig wel blijven doen. Maar hij had wel méér
hoofdpijn
QX
chauffeur a faire te nemen?"
ren, maar hij is ontkomen en lüerheen gevlucht.
Daar gehad in zijn leven.
„Precies!
gat
Daar
heb
dat
ik
in
mijn
mee
kop
ophet
meest
<ie
bel.
Dat
zal
dr.
gaat
Een van de dingen, die Elsie in haar man
Keen zijn. Laat hem maar liovenHij zou over een uur gaan. De pet zou de pleisters op
..."
kotnen."
bewonderde, was zijn tegenwoordigheid van geest in alle geloopen.
zijn hoofd bedekken. De hoofdzaak was, dat niemand
„Hm! Je knokkels Woeden ook."
voorkomende omstandigheden. Op oogenblikken als dit.
„Ja. meneer."
hem zag gaan. Er was iets vreemds gaande, hij begreep
„Jawel. Ik moest twee bandlPton leggen. Het was een
gehoorzaamde zij altijd onmiddellijk als hij een order gaf.
Henry wierp een blik naar Elsie. Hij erkende Willard nog niet wat. Alleen als hij volkomen vrijheid van
opzetje om mij to pakken te krijgen en mee te nemen als heer en meester des huizes, maar hij behoorde met handelen en bewegen had. kon hij er achter komen.
Zij wist, dat die order altijd juist was.
„Ga naar boven en maak de kamer naast de mijne in dien auto. Maar Joost mag weten waarom."
lichaam en ziel aan Elsie. Hoe vaak had hij haar als Waarom, voor den duivel, wilde iemand Gerry Owen
„Eer. wraakneming misschien?"
voor hem klaar, Elsie."
kind niet op zijn knie laten rijden....
ontvoeren? Zij hadden hem gemakkelijk kunnen neer„Ik weet het niet. Als ze geprobeerd hadden mij dood
„Zal ik Henrj roepen?"
schieten
en dc vlucht nemen, zonder dat er een haan
te slaan, zou lk het kunnen snappen Maar dat probeermaak voort, meld."
„Neen
naar kraalde. Maar ze hadden hem in dien auto willen
Keen
hechtte
de
wond
en
deDr.
op
den
ze
Ze
van
hoofd
mij meester maken en
Gerry's
niet.
wilden zich
Zij vloog de trap op, maar bleef op het eerste portaal
hebben en meenemen. Waarom? Een schat van een
mij meenemen, daar ben ik van overtuigd. Maar wat ze creteerde minstens twee dagen rust.
staan en keek om. Willard had Gerry opgenomen, zooeen
En
handlangster van die kerels. Lieve
meisje!
Gerry grinnikte.
dat hij gedeeltelijk over zijn srhouder hing. Hij kwam vóór hadden, snap ik niet. Er zijn lui penoeg, rile me
vol schattige meisjes die met misDe
stad
was
hemel!
„Chick." zei hij. „Ik ben geen Adonis, nü minder dan
met zijn last naar de trap. Elsie vloog verder. Toen hl) graag koud zouden maken, maar dat wilden die kerels
heulden. Hij bad één goeden hlik kunnen werladtgert
eens,
ooit.
Maar
wat
moet
als
een
doen,
je
zeg me
Je
na eenige oogenblikken de kamer binnenkwam, stond niet, want ze hadden er alle gelegenheid toe, maar de- schat van een
haar gezicht, ondanks den zakdoek, dien irtj er
meisje op Je stoep vindt, dat tranen met pet oprïmktp
Elsie klnar om hem te helpen Gerry op het bed te leggen. llen het niet. Ze probeerden alleen me in hun macht te
een
t.
Hij zou haar dadelijk herkennen als hij
tulten huilt
„Op de derde plank in Henry's poetskamertje staan krijgen."
met een
ooit weerzag. En ze droeg een ring
„Je had haar kunnen katten."
dt ie doozen E.H.8.0. Haal die even. maar bel eerst dr.
..Gerry. waarom speel je toch dit gevaarlijke spel?"
ooaal.
„Wie weet wat lk gedaan heb. Maar alles wat ik
vroeg Elsie
Keen op."
Pio'seling herinnerde Owen zich r.og lets. Hij had de
hoorde
was: snik. snik..
het
dan
chauffeur.... snik. snik....
mij
opwekking
nog
geeft
meer
zelfs
„Omdat
besluit
was
haar
bij
Elsie snelde weg. Een plotseling
van z(Jn huis laten openstaan. Hij grinnikte,
voordeur
vent
snik. snik
telefoon
opgekomen. Ze vloog eerst naar haar eigen kamer. Toen jullie cognac, EI-io. En ik heb bovendien geen kip of gerncene
maar
dat
gegrinnik ging Fpoedig over in een gemomWillard
lachte.
ben
niet
haar
naar
„Waarom
met
Je
ze eindelijk in de logeerkamer terugkwam, keek Willard kraai ln de wereld, die zich ongerust over my kan de
pcUk
verwen
""hing van zichzelf. De bewakingspoli tle
maken."
telefoon gegaan?"
haar niet lets grinimings ln zijn oogen aan.
zou die open deur vinden en hot huis binnengaan. Dat
mijn
vrouwen
huis.
Chick."
„Neen
ln
geen
„W ij ook niet. zeker?' riep Elsie verontwaardigd.
„Heb je Keen opgebeld?"
lets. dat hij aller„Kletskoek! Je dacht nirt aan de telefoon. Je zag ■Of) ntdenotll en navraag geven
„Ik bedoel: gpen weduwen en we»zen." zei Gerry' grin„Hij komt dadelijk."
niets
meer aan te
Enfin!
verlangde
Daar
was
minst
„Kom. kom!" mompelde Gerry. „Maak Je nou niet zoo nikend. „Ik zou dit werk er voor geen geld of goed aan een kans voor een robbertje vechten en die greep je
doen. He: was /on vanzelfsprekend geweest, dat hU het
gaat
wed.
dat
dn:
ik
meisje
opsporen."
aan.
nu
En
je
druk. Ik wou een rustige plek hebben om te kunnen geven. Je moet hét-rijpen wat het voor mij ls. Er ls niets
„Dat zou best kunnen, want zij weet natuurlijk wat trottoir was opgeloopen om dien chauffeur een afrossing
nadenken. Daarom kwam Ik hier naar toe. Een paar zoo belangwekkend als het bestudeeren van de mentalite geven.
hef.e zaakje beteekent."
het
me
Soms
als
een
armen
bliksem
Chick,
slokken van je ouden cognac.
zullen
net zoo- teit der onderwereld
ik
Zijn hbofd
Een uur later kwam hij uk hot bed.
was*"
„Waar bleef zij, terwijl je aan 'l vechten
veel ee-od doen als Keen. al zal hij die wond op mijn kop in de val heb, laat lk hem weer gaan en help hem om
vast op zijn voeten. Hij trok
klopte,
hy
maar
stond
„Eerste rang. hij de lantaarn. Als ik schoenen aan gewel moeten hechten."
een nieuw leven te beginnen. En bijna nooit blijk ik mij
die de pVisters
had had. zou ik een beter figuur hebben gemaakt," zei Willard's kleeren aan en zette de net op,
Klsie haalde een flesch cognac en Willard schonk een in zoo iemand te vergissen
golfschoener,
.
nam
de
in zlin
hij
Toen
ketMn
8
«W
En hoor nu eens. Ik kan hier niet weer weggaan Gerry spijtig. „Je hebt geen houvast voor Je voeten In hand en si op ie kamer uit naar de dienstbodentrap.
glas voor zün vriend in, die het, na eer. paar slokken
zulke
dat
me
een
Idee.
Geef
En
pantoffels
brengt
op
door de voordeur. Ik ga dus over de daken, Je weet wel,
Hij
cen'imen te hebben, met een zucht teruggaf.
herinnerde zirh nog uit vroegere Jaren «rat
chick, net zooals we deden toen we nog jongens waren me een pet, een paar golfschoenen en een trui. Ik kan daar
Gerry?" vroeg Willard.
„Wat is er gebeur
lag of stond: jlleen zou ien er nu een heeleboel
kleeren. Ik blijf
„Ze hebben mij overvallen op mijn eigen stoep en me De hulzen aan dezen kant zijn gelukkig nog geen wol niet op verkenning uitgaan in deze
die van Elsie. Zijn knie
koffer» zijn bijgekomen
kenkrabbers geworden. Ik kan over de daken ln het hier nog een uurtje liggen. Als je mij later op zolder
willen meenemen, Chick
'E-..n
,<ve ai
zoon koffer en hij bleef «taan.
geen
hoort
maak
dan
alarm."
stommelen,
laantje bij die garage komen
en van daar naar dr Keen
„Wat zeg je* Waarom ..
liet daklu:k was aan den anderen kant van den achoorHlsie hoog zich over het bed en kuste hem.
..Als jij 't me vertellen kunt, dan weet lk het ook." en dan nog over een paar binnenplaatsen naar mijn
Iteefl Voor rh 1 7 verder gaan! Stond de groote koffer
daarna
lieten
Willard klopte hem op den schouder en
Een rilling liep langs Elsie's nis. Her WH vrpemd. eigen achterdeur. Ik voel me alweer veel beter. Als lk ek
van Chlck's grootmoeder Rog op dezelMe plaats, waar
maar z IJ begreep 't. Dit was het begin van lets. Gerry voordeur hier uitga, gr' er wel lemand zijn, die mij ze hem alleen.
rij twintig laar tang gestaan had? Hij sloop voorste*) tig
als
het
Talloozc
goed
zijne.
geschiedenis
deze
ook
Owen
dit
huls
even
beteekenen,
moge
kende
volgt en wat
v. ;is de „Inleiding".
,1a
dit was Oma's koffer! Hij klom er op en
uren van zyn Jr.ied had hij dooigcbracht op dc binnen- \om-t.
lk wil jullie er niet in betrokken hebben."
,Je wilt zeggen
begon Willard.
grendels van het dakluik Die had h(J
naar
de
voelde
tn de deur ve-si heen een wonderlijke gedaante ren tdaats of op den zolder, waar hij en Willard dc meest
„Pat de bol overging en ik ging naar dr detir. Daar
en schoof ze weg.
gevonden
-:Hvyiig
ge
een
fantastische
verzonnen.
menschelljk glimlachend
spelen
vond ik een verduiveld aardig meisje In tranen. BIJ soort water«puwer met
(Wordt vervrtnd).
Nu zou hij een uur volkomen stil blijven liggen
het trottoir stond een taxi. De chauffeur had haar be- tlcht.
—
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familieleden! En evenmin ver
telde hü Slimmerstein. dat hij die mooie
's-HERTOGENBOSCH.
nieuwe autoped gekregen had. omdat hij
daarop veel vlugger dan te voet boodschappen naar Kabouterdorp kon doen'
Pochhans was nu eenmaal Pochhans'
Maar Slimmerstein keek niet eens zo
lang naar de autoped! Een autoped ln
teresseerde hem niet: hij dacht aan hel
Verschillende spannende pa-luen werden huis en hij zei: Pochhans. Ik zou
bést
gespeeld en de single tusschen
F. Scholten en J. vnn Lanschot, moest bij den zon mooi huis willen hebben als jij! Het
mijne is heus al te klein en te ongeriefestand 4—3 de beslissing brengen.
De lijk."
eerste negen holes van deze partij waren
..Moet je óók sparen lachte Pochhans
uitstekend gespeeld en Van Lanschot. ge- alweer
met eén voet op de autoped
bolpen door een stymie. had een kleinen
denk er om. het is düór, hoor!
.maar
1 up-voorsprong genomen. Na de 17e hole
was het nog 1 up en Scholten verloor Héb je spaarduitjes""'
..Neen
bekende Slimmerstein
door een slechten tweeden slag op de
zuchtend.
IBe hole, de partij met 2 down Daardoor
..Ha, ha.
lachte Pochhans toen.
won Zuid den wedstrijd met 5—3.
. dan zit er maar één ding op. Slimmer
De uitslagen waren: Mr. O. van Zinnicq Bergmaun wint met 2 en 1 van H. stem; dan moet je in een luchtkasteel
VV. Jordaan; W van Lanschot wint mei gaan wonen... .!*'
„In een luchtkasteel gaan wonen?!"
3 en 1 van J A. L. v. d. Lande: C. Verloop wint met 4 en 3 van J. C Scheffcr; herhaalde Slimmerstein met open mond
Maar kan dat dan'"
J van Lanschot wint met 2 up
van F.
..Waarom niet" Maar ik heb r.u geen
Schollen: A. van Lanschot verliest mei
8 en fi van P Homoct: ir L C Kalff
tüd meer om langer te blijven praten. Als
wint je er meer van weten wilt ga clan eens
met 2 en 1 van M.
Ankersmit: mr J. A met den Fopkabouter
praten Die heeft
Grofhc van Schellach verliest met 6 en
immers verstand van alles Dag!" En nog
5 van P. J. J van Heek: nir.
A Swar.e lachend reed Pochhans weg
verliest met 3 en 1 van W. van Heek.
Slimmerstein ging vrouwtje Wortel

!

ook het mooie nieuwe huis moest deler,

met al die

"

het

van wist."
„Zo. zo! Heb Je

i

Denk er aan, dat je mij er niet bons
op aankijkt, zei de Fopkabouter.

—

—
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Golf

WINTOS.
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luchtkasteel

gaan wonen en dat
u daar wel meer

!
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ZUIDVAN

Ajax—H. H. C.
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"l'.ezerbooir—Schiedam!

7

UI (ver). Arno kwam gelijk mei
luut onontbeerlijk is verder naar voren Triton aan. doch wen! v;*-'li..kw;!l:ficeerd.
Dames Skiff: 1. Willem 111 (mej. B. J <lag.
te komen en aldus een maximum-effect Stom);
2. Nautilus.
van zijn slagen te kunnen hebben.
'Van onzen bijzonderen correspondent.)
Dames Acht: I. De Vliet (•iame-a Lékkerstijl
bg.. Behrends. Kessler. Steenis, Smit,
wordt
niet
veel
beter
kerker,
Loggers
er
U—in.
H.HC.
er
'n
A.lnx—H.H.C.
Toer
7 Juni.
Heslag. Wietnans. Visser, Aardcnne. sl.. Hüfdtjk, st.- ïijii eers e &ia^rb(iurt WÓ6 het DkHtl er-iegde. den speelden op de
ep: de ruk aan het eind van zijn
golfclub De Domvr.); 2- Nereus.
het stugge binnenboordwerk 'ijn wel de
Dames Vier: 1. Maas (dames Wefers Betme! te Sint Michielsgestel, de achttallen
nreest markante gebreken. Zijn water- tink. bg„ HurdiK. Bonjer. Rut Kers. »!.; Lucar- <er eoors ïaven ferme tikkrn
had hei er van Zuid en Oost een beslissingswedSport.
Dtvfsche
sLvr.);
kerk, kracht en Ausdauer compensec- •U.
2. Dordt: 3.
strijd voor den Goifbeker. waarvan de
Overn. Twee: t, De Hoop < B. Zuiderhoek.
ren echter veel en dit deed hem dan ook hg,
sl., J. Th. aur Mflolen, st.m.),
laatste ontmoeting in een gelijk spel was
Poti'le,
B.
van zün tegenstander gedecideerd win- rt.oo.4: 2 Wil'-ero-iH. op H4 1.; 3. Triton op
geëindigd. Ditmaal won Zuid met 5—3.
nen. De tijd van 8 19 mm. was evenwel IU L

2.

j
;
!

—
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=

Een» *k'

<>

!
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Voonv.

vier
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Mo
Sportjef ll—De Zwaluwen.

Dordrecht:
Haarlem

4
IV «Hr

de deur in huis vallend. ..Pochhans
u weet wel. die zon
mooi
nieuw huis
ze; me, dat
heeft
ik maar ir.
een

•

vaardigheid abso-

•ve--?m-°Fx
Ams'e.-darr.:
H

[

Maas,
meyer), 8 min. 52 sec.; 2
lengte.
Sport, 7 min.
Jonge Vier B: 1.
4! sec ; 2. De Hoop, 4 lengten; 3. Daventria.
bewijzen van zijn technisch kunnen. Het u lengten.
ontb r eekt hem echter aan de noodige
Lichte Vier: I. Triton (J. C. A. N. OnSix, P. J. Wefcrs IVettink.
hardheid, terwijl het voor een roeier met land. i>g, P. D.
C. F. Vreede. sl, G. Monzees. sim.). 7.43.6;

me te huur weet."
Slimmerstein.
maar dadelijk met

j

;

voor

!

kwaliteiten om hem tot een «ruller van
boven de middenmaat te verheffen.
Zijn gaaf waterwerk, rustige sliden. het
goede opvangen van de boot op de beer.en. zijn prima balans zijn even zoovele

luchtkasteel

zei

Enschede: DO S. II —H XC. H.
Uek: l/r.a—N.e 11.
Mubbe-a: Wordt Kwiek f!— Moed.;

een eentje af."

~Ik kwam u vragen of u soms

Oriënt,!»,

Ach:! es ll—Or.s E.bemest II

;

en Logger, de twee skiffeurs.
die in het seniornummer kunnen
starten, demonstreerden opnieuw, dat 't
is
scullingvraagstuk bij lange na niet
opgelost. Marres
heeft verschillende

(,-avenha~e:

;

MAKKES

«

;

Po-merend: B.E.P.—Z.K.V.
s-Gravenhage: HS V B—Vlooi

I

OUDE SKIFF.

eêorufk var! tkn

.!"

"

over
zijn.

Argo en Delftsche Sport eveneens

technische

Tweede Blad.

Kabouter Slimmerstein in

DE

van

'*>.-

Triton braent een uitstekende jonge
vier op het water, die een schoone belofte voor de toekomst inhoudt, terwijl

7ulk een

Wit.

Blauw

»i.ik. de eerste bonkman der Blauw Witten
vrt) ui; en een en ander had
op WlMers,
Nereus vormde een betere eenheid en
die ten einde
raad slowfta.iea gmg werpen. E-mge flinke
het was dan ook in het geheel niet te -'kken completeerden de zeven p;:n en voor
verwonderen, dat op de helft der baan
De Mon tnEen 7—O-aciie.- s;»nd
een voorsprong van een halve lengte naien is een ocmogedike epgivp. boewcl de
ll.iai',en:-w.Tper
...e- /oo zeker van zijn
verkregen werd. die geleidelijk aan uitCOTTM en w.e/p zeer
groeide en bij de finish 1%, lengte beharde ballen. Toch had hij gemakkelijk een
no-rua-overwinning
droeg.
kannen behalen. Indien
(J.
Nereus
Uitslag: 1.
H. v. d. Waals,
kor. binnenkomen. I-aatstgenoemoe
bg., Ch. E. v. d. Ploeg, M. S. ter Kuile, heur't
wist trouwens aan slag het beste raad met
Dikken,
Smit,
Wit,
K.
J. A. W. C.
S. L. de
teerden o.a. in de vierde inning- een u. steP. C Timmerman. H. B. Pluim, sl, H. T. kenden iweehonkslag voor Wilders.
Toen
de derde sligheurt Linke Ter
L. Lim, st.m.), tijd: 6.36; 2. Laga op lïi Slethoff na
a's korte uop verving, kreeg W:lNjord
3.
cp 4 lengten..
lengte;
De verdere uitslagen luiden:
Overn. Skiff: 1. We Leythe (M F. A. Wc;selïng). 7 mm. 55.4 sec; 2. Wiiïem III.
-iijk meester van hè: terrein en meermalen
Jonge Vier A: 1 Triton. 7 min. 10 6 sec
Laga.
lengten;
3.
2. Arso, 2
<C. NeuJonge Skiff A: 1. Willem III
Een fraai staal'je van tactiek van HaarDe
tafmate aanwezig

-

kaar juniores tevreden kunnen

voor

—

GYMNASIASTEN
VOOR DE
BESLISSING.

BLAUW

Oude Acht en Jonge Acht B voor

«..

DE TELEGRAAF
Korfbat.

Eerste nederlaag

HOLLANDIA-ROEIWEDSTRIJDEN.

Behalve Triton, dat de jonge vier A.
l:-hte vier en jonge acht A won, alsmede

—

Honkbal

SPORT EN WEDSTRIJDEN.

bevestigd.

Juni 1941
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Zondag 8
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Zondag 8

10

BUITENLAND.

ECONOMIE.

VAN ENGELAND.

Laagste niveau werd
weder aan het eind van
de maand bereikt.
TN Mei is de beurs gekenmerkt
door een onbelangrijk verloop en van handel van eenige
beteekenis was geen sprake.
Het publiek hield zich op de
meeste dagen afzijdig en hoewel
het aanbod niet dringend was,
stond hiertegenover slechts
*

Reëel
kap

Banken
1.3
Industrie
49
Gas en Electriciteit 13 8
Handel
11 3
19 4
Mijnbouw
Petroleum
10 0
9.4
Rubber
4 8
Scheepvaart
Suiker
19.3
Diversen
4 6
2.2
Spoorwegen
Tramwegen
02

3.797 000
18 914 000
4 297 000
5 792 000
4 394 000
50 363 000
3.682 000
5 965 000
11 332 000
723 000
932 (KM)
30 000
110 221 000

en gestegen bij

19
0 1

Tabak
Thee

daling

De totale
f 109 261 000

zeer weinig vraag, hetgeen er
toe leidde, dat de koersen in de
afgeloopen maand over hot algemeen op een lager niveau
zijn gekomen.

Wat

den

916 000
44 000

gemiddelden koers betreft.

—

een vrij

sterke,

algemeene daling

—

terug, in de afgeloopen maand
daalde he: niveau bijna tweemaal zoo
veel. nl. 11.3 "r. De grootste verliezen
leden Borneo Sumalra ( —9>,s), Internatio (—12>,l en Linde & Teves (—22).
Bij laatstgenoemd fonds moet echter rekening gehouden worden met het feit.
dat de aandeeien in den loop van de
maand ex-dividend van 2 % en ex-claim
verTiandeld zijn. Zooals bekend, heeft de
maatschappij aan haar aandeelhouders
een uitkeering in de vorm van scrips
met 6

in de toekomst nog
zwaarder zullen worden. Hierbij werd
tevens de dividendpolitiek aangesneden
Aankondiging der nieuwe belastingen
en de situatie in het Verre Oosten werkten verder verstorend, evenals de aanhoudende geruchten over een nieuwe
staatsleening. Het behoeft zoodoende
geen verwondering te wekken, dat de
beurs in Mei een daling te zien gegeven
heef', en, gezien den beperkten omvang
hiervan, kan gezegd, dat nog goed weerstand geboden is.
dat deze lasten

De beurswaarde van de 80 In onze
berekening in aanmerking genomen
Nederlandss be fondsen i* In Mei gedaald met f 109.261 non en de gemiddelde koers met 6.6 %, tegen resp.
ƒ 229.082.000 en 13.9 r r in April.

241.

VERLOOP TEL INDEX
1 Mei 2 Mei 15 M- i
230 45
228 03
166 63
284 30
240 63

229.27
227.15
164 56
Handel
283 15
Cultures
Petroleum 240 50

Totaal

..

Industrie

..

DALING

KONDEN

229 29
222 25
167.12
289 50
247.37

3 Juni
219 18
214 19
159.31
274 80
230 50

ALGEMEEN.
VRIJ
groepen, nl.
in April
twee

diversen, aan de alge-

banken en
meene daling weerstand bieden.
in
Mei vertonnen alleen tabak en thee

%

gedaan.

Het meest op den voorgrond trad
Dit fonds
ongetwijfeld Koninklijke.
heele maand genomen slechts een
van een tiental punten.
Dit komt echter overeen met een beurswaarde van ƒ 50.3(13 000, hetgeen bijna
even veel is als de daling van de beurswaarde van de overige 79 aandeeien,
welke bij onze berekening in aanmerking genomen zijn.
koersverlies

Op sommig dagen bestond vooral bij
de opening der beurs nog ai vraag naar
Koninklijke, waardoor de handel, vergeleken met de rest van de beurs, nog
vrij levendig genoemd kon worden. In

Veel goeds heeft 1941 voor de beurs
tot nu toe nog niet gebracht. Van de
vijf maanden hejbben vier een da.mg
vertoont, terwijl alleen Maart een herstel, dat zeer krachtig was. te zien gegeven heeft. Het niveau van begin Februari 1941 en begin November 1940
wordt thans reeds benaderd.
Op de eerste beursdagen in Mei vertoonde de beurs weinig verandering.
In de tweede helft van de maand overheersehte het aanbod eenigszins. zoodat
de koersen geleidelijk iets afbrokkelden.
In de laatste dagen van de maand werd
sterker,
waarbij
de koersdaling iets
Indisch georiënteerde fondsen
vooral
ten gevolge van het minder vlot verloop van de besprekingen tusschen Ned.Indië en Japan het moesten ontgelden.
H.V.A. brokkelde in enkele dagen van
430% tot 400 af. Amsterdam Rubber van
267% tot 255% en N.I.S.U. van 254 tot

het midden der maand werd tijdelijk
een koers van ruim 250 bereikt, maar
onder invloed van de algemeene lusteloosheid ter beurze in de tweede helft
van dè maand ging de koerswinst van
een tiental punten, vergeleken met het
peil van begin Mei, niet alleen verloren,
maar werd deze winst omgezet in een
verlies van 10 punten. Tusschen het
hoogste en laagste punt van de m3and
ligt een verschil van ruim 20 punten,
hetgeen overeenkomt met een beurswaarde van ruim ƒ 100 millioen.

INDUSTRIEELEN.

DE industrieele

Nom.

rubriek bood weder
weerstand met een daling van den
gemiddelden koers van 4,9 %, welke
ongeveer even groot was als in April
(—4.4 %).
De publicatie van gunstige jaarverslagen hield aan. Door meer dan een
onderneming werd gewag gemaakt van
een gunstige bedrijvigheid in 1940. He'
verslag van de Hol'andsche Kunstzijde
Industrie maakte een gunstigen indruk,
evenals dat van
Beynes en Dikkers.
Wanneer rekening wordt gehouden met
de resultaten over het afgeloopen jaar
en met de mededeelingen over de huidige activiteit, dan ligt het voor de hand.
dat de stemming voor de binnenlandsche industrieelen betrekkelijk gunstig
bleef en de belangstelling ter beurze
grootendeels naar deze rubriek uitging,
hoewel koersverliezen ook hier niet uit-

ondernemingen

kap.
(ƒ 1000)

11 Bank en Creulet
20 Industrieele ondern
2 Gas en Electrlcltelt

5 Handelsondern
4 Mljnbouwondern
1 Petroleumondern.
7 Rubberondern.
«

Scheepvaartondern.

5
4
4
4

Sulkerondem
Tabaksondern
Theeondern
Diversen
2 Bpoorwe»;ondern.

■

Trarnwegondern.

288.373

..

..

....

401 803
31.146
51.500
22.600
503624
39.18!)

...

120.698
58J35Ö

48.184
5.632
15.775
42.750
20JJO0

9 MEI 40
Reëel

kap

koers

(ƒ 1.000)

Gem.
koers

117.9
338.085 128.3
80894
244.9
69.853
162.4
52.50 U 281.0
976.989 210.5
54 789 207.1
131 125
145 7
164.907 126 0

339.979
515599

128.3
154.2

kap
(ƒ 1.000)

86.0
84.1
205.2
135 6
232.3

247 804

1398
108.6

280.3
142.2
148.3
67.8
54.7
13.»

68 511
8 350
10.700
23886
2854

193.3
163.8
94.8
13.9
20.4

76.262
83.610
63.731
1.060.128

81.165
175814

191.886
93.125
9.223
14.950
27.322
4.181

286.6
197.4
331.6
272.5
249.0
175.2
389.5

246.6
195.0
103.8
78.7
225

1.650.633

134.0 2 210.293

165.2 2.736.775

leren
195 8

118.80

—

(1000

ver

naad
'onds

•

r>64
4»3

Hoocei

L-ager

193
251

262

SINGEL

IN

—

fondsen verhan251 in koers ge-

vergoed

12H—130

AMSTERDAM (C)

—

47l!)(l

TEL.

—

Mededeeling)

(InfCMßden

AGENDA.

AMERIK. MARKTEN.
rube-,kofie-,caeonDehuidenmarkt

VERGADERINGEN OP 9 JUNI.

suiker-,

waren

AMSTKRKAM.

Zaterdag gesloten.

Granen Op <1e
NEW VORK. 7 Juni
teinivjiimarkten was de ondertoon op den
lauuten uoij ver week vast.

—

Hollandia I'lale, He*

11 U

en Slaat
!P- li. Kon. Ned.
vn kam. der Ned. Handel
il.Meten,
Mii. HmHeag.) en 12 u. ibuiteng).
K-asTarwe Op de termijnnurkt verrichtten
!2 u.
illMillr Mij. Ngoinlie/i.
meelfabrieken en speculanten aankoopen.
napolskv" (buiteng >.
er opnieuw ontjeweoMhte resem ROTTERDAM.
aarvgezicn
UH u « ultuur Mij. ..HJo.
ztjn gevallen en het aanbod klein beef. Er
londoio". Mmervahuis. Meent IM (gew ).
bestond Been groote neiging om tot hedge(.lIUKXH.K.I..
11 u Petroleum My.
verkoopen over te gaan.
„Iteuilianii". ('..1 el van Bvl.uldllaan 30
mais.
termijnmarkten voor
Op
de
I u. l.rondrvpl.- en Beleg,
rogge en haver kwamen eveneens pruV ARNHEM.
in
..Arnhem
Zuid".
café
glagaiy
-tljïingen voor.
Rova!" (gew ).
de
voor
Winnipeg. Op
tcimunmarkt
tagwc wa» de stemming lusteloos. Tran=kwamen
niet
tot
beteeken.j.
acties
van
Hotel Pelen ..Het Poolsche koffiehui»".
'7 Juni ten kant. te Adam 11 u (gew. ca
Keuzei Op de tei mijn-markt was de l,ui,en « )
mm Jnnl ■
n .samenhang met die op de
stemming,
Srrajoedal stoomtram Mij.
In
graanmarkten. va-el
Gebouw Excels.or. Zeestr. 59 te 's-Gravenontstontei
Op
hage.
de
mümuarkl
u.
«obl.».
Katoen
Ii
den aan het einde der week prüs»tUgii*gen
tot een
nieuw
waardoor de r.oteeringen
iMM-ïtepunt stesen IJe handel was levendig
Houthandel v li Bonti-koniiiK & Ank.-.Er werden aankoopen verrk-ht deor de interwijl
fJ4v
no. 10 met f9O en no. 19 met f 15 plu»
en
door
coinmU>»ionnairs.
dustrie
vonden. De omextra f 12 04.
teven» dekk.ngen plaats
~\ UiIJ/emleK-i ij & KmaUleerlalirirkfii
zetten van katoenen goederen namen toe.
uitwerking op eaansoord".
Div. no. 5 met f 4.
heigeen een «tiniuleerende
had. De oloinoteei ingen
de katoenmarkt
lagen 14 tol 26 punten boven die van
—

l

(

—

—

AANGEKONDIGDE VERGADERINGEN.

_

....

,

—

...

BETAALBAARSTELLING.

—

ALG. MIJ. TOT BELEENEN
EN AANKOOPEN ENZ.

De noteeringen
onveranderd.

liquidatierekening over 1910 van
Algemeene Maatschappij
tot beleenen
van met vruchtgebruik
aankoopen

Vrijdag.

de
en

Koers- en omzet-index C.B.S.

Slotnoteeringen.

Aan de

Liberalere credietverleening
aan Zuid-Amerika.

PREUSSAG.

boeken, jjorcelein, schilderijen of wat ook, dan Ls Uw collectie natuurlij^

Nieuw Molest-Risic©

87

..

ARGENTINIË AFGESCHAFT.

is

verzamelaar

Voor U is zij oneindig veel moer waard dan haar geldswaarde.
Maar zelfs deze word! U bij oorlogsschade van overheidswege niet
Verzeker haar daarom met Uw andere eigendommen bij

—

Chrysler verhoogt de
prijzen.

7 Juni

Volt»

NEW

6 Juni

Koersinue.v van
resp omzet

3 Juni

deelen tx

raai»!

10O0)

'

U aandeeien «J»u 40
van Nedei undsi he aan
op onderver meld* data;
Om 2S Mei 15G.2 944
29 Mei
155.4 «0;
zet
30 Mei 153 2 1218
685
3 Jun! 1516 1216
1321
4 Juni 150.7 113
1917
SJUDI 149 9 1 09S
óJuni 147 8
1 147
=

100)

periodieke iiiikeerinsren belaste waarden, in
De
93%
93%
03%
1 tob N t
BERLIJN. 7 Juni ID N B I
Koer»
liquidatie, te Middelburg, ontleenen wij he117%
118.
121%
H Wint. 2 clï NV
Hu
tten
und
index
Preussische Bergwerksvolgende:
van
de
National
bijeenkomst
een
117".
Op
llt%
Koode W 2 loco 121%
9 Mei '40
81 7
A G. 'Preussag' boekte over 1940 een Association of Credit werden plannen
In he: bedrag der nog- uitstaande leeniiv Mai». West rr.ii 2
si>%
aS%
BM4
Gem Kbr'4l 134 6
kwam geen noemenswaardige verandeeen
2
Kogge.
Am
netto-winst van Mk 4 2 millioen (onv
Gem. Mrt '41 142 3
voor een liberalere credietverleening aan ring. De vermirdering met f 94:! komt voort
67%
00%
65%
fob N Vork
;em Apr'4l 161 o
Het dividend bedraagt 5 "l (onv
70%
70.
70%
de Zuidamerikaansche staten overwogen uil te-ughetaïinpon op enkele leeningen. Ufl No 2 N V
,cm Mei '11 153 1
30
20-5
30
20-5
5
bedrag
Het
aan
verMeel
sur
Cl
5.20-3-30
5
pandbrieven uitstaande
ISt
om den goederenopslag in entrepot bij
1
expe.r.
betialbaar
Verk
2
minderde
de
ïtoteide
ADLER WERKE.
met
■
le vertegenwoordigers der leidende AmeCLEARINGKOERSEN 9 JUNI.
van
het oorspronkelijk uitstaand» bedrag Ciaanvr. r. V k
In de
BERLIJN 7 Juni 'D NB
naat Continent
exportfirma's in Zuid-Ameri- Ken overheerschende factor ten aanzien van
rikaansche
ilelga
..JU.14.12 Dinar tnw.) 4.23
vergadering van de Adler Werke vorm ka te verminderen Deze plannen kwatbushels)
liirwe
de langzaamheid dezer liquidatie wordt echiurkye
000
Zwitserland
41.50
1.4514
1.214
400.000
öIOOOO
1
medegedeeld,
Klever
-G
werd
Aanv
We>t
A
Dl
Heinrieh
men ter sprake daar men een spoedige ter gevormd door de verhinderingen van
318.000 I- ransche fr. 3.7US Lewa
2.30
507 000 -.225.000
legislatieve;--, aard. Bovendien had ook dan Aanv AU pl
dat de gang van zaken in het loopende
erscherpir.g van de verschepingsmoeipl
Atl
UPv
Pengo (oud) .56.519
9-87
de liquidatie niet kunnen worden afgeslo- M»l»
boekjaar zich handhaaft op het niveau ■
1.1.0.000 Ure
724 000 ÜIO.OOO
Aanv W o!
lijkheden ten gevolge van de schepenvorook dan nog onverkoopbare,
Pengö (nw.) 45.89
ten,
—

\

—

).

).

—

»

).

—
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„

van het vorige jaar Verwacht wirdt dat
weder bevredigende resultaten bereikt
'uilen worden

dering door de Amerikaansche regeering

verwacht

BEWAPENINGSOBLIGATIES
IN DE SLOT BIEDKOERS 7 Juni Vor. Versch.
V. S.
NEW VORK 7 Juni.

'DNB).

—

De

van

de nieuwe bewapenings
de eerspaarobligaties bracht in Mei
ste maand der uitgifte
S 438 millioen
op Dit resultaat wordt door de schatkist bevredigend genoemd
verkoop

—

—

3a %
Keduction Corp
40
Allied Chem & üve 149
14T' 2
79
78%
American Can Comp
»>%
Am Radiator & S.S
8%
!:|i 4
13*|
Americ. Rolling Mili
.'.o 1
;::i" 4
Am Smelting & Rel
l.j
Am Suaar Refinine !<;',
Am Teieph & Tel 157% ISt
.
ü:p.
Am Tobacco Co. K
Wwer Work*
4%
4%
Am.
ji,'-.
M
Anaconda CopperM
Atch. Top & S F*
27
28%
Baldwin Locomotive
13* X 13%
Balt. ft Ohio Railw
3%
3%
71
Bethlehem SteelCrp
7!»»
31;
Canadian Pac Railw
3*4
Comm. In vest. Trust 29
r>9
J. I. Case Companv ,-)9
35%
Ches. & Ohio Rallw :•:■%
%
Chic. R. Isl. Railw
1,4
~>.v 4
ChryslerCorporation 5514
Consol. Edison Co.
18% l
Delaware & HudsoD
10
9%
Detroit Edison Co. 20%
Dupon: de Nemours 149% 148
Eastman Kodak Cy 1:4
124
Gen. Electric Corp
29%
29%
General Foods Corp 35%
35%
General Motors Crp 37%
37%
16%
Goodvear Tire ft R
16%
Hudson Motor Crp
2%
Internat. Harvester 50%
50%
International Nickel 25%
23
A;r

+

—

Op

dagen met

een algemeen vaste stem-

brokkelde de koers uitzonde:-:Dg»
terwijl juist op andere dagen
met een lustelooze tendens een koerswinst behaald kon worden. De verhooging van het dividend van 4 tot 5 %
was overeenkomstig de verwachtingen
ming

ge wij ze af.

Daarentegen lag Philips ten gevolge
het teleurstellend dividend (6 %)

van
on-

geanimeerd. Reeds lang liepen geruchten hierover, welke ten slotte bevestigd

werden. Het fonds moest zich een koersverlies van ruim 20 punten getroosten
Hierin is echter het dividend begrepen.
In Cnilever ging al heel weinig om. en
per slot van rekening vertoont de koers
zeer weinig; verandering. Van Berkels
Patent kon de koerswinst van de vorige
maand goed handhaven.
De voortgezette daling van de beurswaarde van rubbers
met ƒ 3.G52.00C
komt uitsluitend voor rekening van Am
sterdam Rubber, welke 14 punten terugovereenkomende met een beursliep,
waarde van ƒ 3.4.15.000. De andere aandeeien vertoonden slechts fractioneele

+11;.
7/n
+
+*

—

+

+
+
+

Mack Trucks Incorp
Montgomery Ward

14%
2%
36%
27%

%

W
M
*»

7

—

H

BRAZILIAANSCHE KATOEN.
RIO DE JANEIRO. 7 Juni. (D.N-B.)
+ %
De Bank van Brazilië zal de financiering van de katoen uitbreiden op basis
+Vt
van een voorschot van 45 milreis per
15 kg Paullstaner type 5 Voor verbe+ %
tering van de situatie zal de financie+lk ring betrekking hebben op alle katoen4- 's
soorten tot type 6
+V;

33%
15%

—

2

...

:

...

...

„

&

•

.....

*

-'

•

»g

...

2

:

~

*

......

*

1-J

Reëel
kap.

(ƒ 1.000)

369 703
620.146
89.269
101.685
74.935
1572.375
97.578
211.434
229.231
118.808

10.982
16578
33.630
4.577

1 MEI '41

Gem.
koers
130 8

149.9
277.8
191.4
317.8
240.5
227.8

162.3
3.56.5
237.4

195.0
111.1

72.2
20.7

Reëel
kap.

(ƒ1.000)

377.258
602.156
86.513
98.566
71.839
1.211.216

89.288
196.008

210.815
114.400
10.982
17.520
30.855
4.233

Soerry

Tennessee
Tldewater

;•■
Corporation

3 JUNI '41

Reëel

Gem

kap

koers (ƒ 1.000)
129.5
373.461
145.0
583.242
204.0
82.210
180.1
92.774
298.4
67.445
230,5

218.4
157.5
337.2
239 2

195.1
106 5
70.0
20.5

Berl Stadt El 1951
6 D Rentenb Kred '6C
(Rh W El m opt '53
6"i VStahl A toot '51
fi Obl Stadt Wien 1952
fi Alle Elekt Ge» 1052
4 Vorddeut L'.ovd 1947
SH Obl Slemen» 1951
Pruis Staauleen '52
Braz Tract E & Pow
relotex
Curtlss Wrlght Comp
6",

«

1.180£53
85.606 noinra. 4lrrr»ft
190.043 Fdectrlc Bond A

199.483

115.316

Comp

Shar*

N'atlnnal Distlllers
7 % Oawenleentnu

Youngleenlng

City

203.0 3.350.731

189.1 3.121.649

182.5 3.012388

South pref

Wab«»h Rw pref
Wilson ft Co
| bladen
«x-ddT.
•

•

J

•ö
'

*

9H

7 Jun!

»*t

24*
23t

18|

24*1-31*
\2<-.i

6 Juni

»J4t

161-22t
23t

24"i|-31t

12V.t

;

455-48*

77*1

IS*

4'i

BV.

uil ';

2*»

451-481
77Vit
18t
4

.

f*
BV.

69".

2V«

9.

11.026 rerro de Pasco
Wrlght Aeronautlc»!
16.797 National
City Bank
29.923 Karma» City South gew.
4 203 Kan«a»

•

**?

7'«
31
91
24"4

4V»

18

A
4'A
t laten

101»»-% IOO*-*

t-ake ioco MW
Elecirol loco CV
id fa s or N V
ld 3ü-9odagen
elf Han.n Llverp

74.

73%
74%
76%

T»

vast

74%
'

36 5

3o

57%
58.
61%

37».

prljsh

g

——

58».
60%

vast

vaal
133%
134%

~

7".*
31V.

92

24'4i
4«*
18

fk
4V4

....

December

Haver

130%
131.
121%

.

...

October
December
Kogge Juli

December
<ieri.4 JuU

.

. .
October
December
lading
Aanv »ai
l'arw» No 1

N'o 2
No 3
N'O 4...

BEURS VAN OSLO.
De beursomzet aan de beurs te Oslo W
gedurende de maand Mei. vergeleken
met April, sterk gestegen en bedroeg in
totaal 11.4 millioen kronen.

BERLIJN.

Dresdß
144
Keidmle 159*»
Feit &G 211
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MARKTBERICHTEN.
GROENTEN, FRUIT EN BLOEMEN.

BKOEK
OF LA.NGKNPIJK, 7 Juni.
Aangevoerd 1! 200 bos rabarber f 6, 1330
Kg. aardappelen: Schotsche muis f 19.90-22.10, dnelir.g f 20.30-24.10, kriel f 18.80-21.
alles per 100 Kg. of bos.
P.ODEXRIJS. 7 Juni.
Komkom. A f 15.
II f 11.50. bloemkool le f 12.80-16. 2e f 8 40le
alles
f 2.50-3.
per 100 st.: :omaten
-12. sla
A. B en G f 22 p 100 kg: komkommers f 7.50
snijtvoonen f 52-59, spinazie f 6-6.30 p. 100 kg;
rabarber f 6. peen f 13. p. 100 bos: korrkommerstek f 1.052.50 slavel'.en f 020 p.
kb . andijvie f 3.30 p. 100 kg, aardbeien
f 0 62 p. pond.
RODENRIJS. 7 Juni.
Rozen: Oranje Nassau f 5.60-6.55. Boiler T mes 4.50-6. Edi:h
Hetlen 3.40-5.50. Briar Cliff 3 35-4. Rocalandia 3.0.33.65. Pechdvold 3 20-4 15, Egehil 3.025
per 100 s: ; Anjers: Karry Queen f 6.70. Pe:er
Fisher 6.P0-7 10. Puritan 7. King Cardinal
Betiy Lcki 5 70. Chief Kokomo 7. p 100
8.20.
-;uk>: diversen: Lath>rus f 0.16-0 24. Anemonen 0 13-0 15. Irissen 0.36, Violieren 0.27-0 35
per bos. Japansche Lelie 13.40 p. 100 r..
NAALDWIJK, 7 Juni.
Sla 3e srt. 10—
60. bloemkool 16. 2e 12. 3e 5—9.60 per 100.
Spinazie 6.50 per 100 kg Peen 9—13. asperges 55—58. blauw 45 per bos. tomaten 44.
CC. 33. bonken 36 per kg. andijvie 2S per
—

—

—

—

bak.

VISCHBERICHTEN.

SCHEVENINGEN. 7 Juni.
Noteerlneen:
Tarbot f 4 4.50. kleine Griet f 1.00-2 20,
Griet f 2 50-2 90, kiene tong f 1 40-2.70. tong
i 4 1.30, alles per Kg : middelschot f SS-S2,
kleine s< hol f 20-48. kleine schar f 7-9. schar
f 12 17. alles per kist van 40 Kg.
Aanvoer Waddenzee: levende bot f 1.10 p.
Ki» Zoctwa'ervisch: zeelt 78 cent per Kg
IJMUIDEN. 7 Jun;.
Tarbot f 4-3 t o. tong
f 4 402.30, steur f 3. alles per Kg., kat»
jauw f 12-11 per stuk. kl. schol f 98-55.
pufschol le snort f 42-27, 2e f 2.3 50-12. ple
H'iMian f 70 58. gr. makreel
f 80-73. kleine
makreel f 40. horsmakreel f 10.8, gr schar
(
32-30. Kl schar f 18 50-13. pufschar f 12-3.50. Wijting f 36-23. nui'on f 28 27, kl. roode
poon f 31 44. poontle f 26-10 Griet f 105-1 96
Besomming treilers: IJ. 129 180 manden
f km .O 165 100 mnd. f 2550. 189 130 mnd.
Idem 100 frs en lager
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f 3780. 118 f 140 mnd. f 3340. 29 90 mnd.
f 2180 Ko.irrs: Bet 220 f 109. 108 f 2495.
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Bij de
BERLIJN. 7 Juni (D.N.8.).
Auto-Union A.G. stond het boekjaar
1939/40 geheel in het teeken van den
oorlog. De brutowinst beliep M. 76.8
millioen tegen M. 57.7 millioen. terwijl
de maatschappij een netto-winst behan!
de van M. 2.1 millioen tegen M. 2 millioen. Voorgesteld wordt een dividend
van 6 <Tr (onv.) op het aandeelenkapitaal van M. 5 millioen uit te keeren.
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balans zijn begrepen, maar die evenwel nie: December
als verjaard zijn te beschouwen.
Stemming »lot
De balans per .11 Dcc 1!>40 vermeldt als
Mal». We,t Mn 2
leenlnafgewikkelde
.
nog
niet
Activa:
JUll
goederen
na
en
gen
seutember
f 451.830: onroerende
iatenxrhappen f 75.H09. ka- en kassier f 2215 December
girodienst f 774. Nederl Stemming slot
postcheque- en
Clearingtnstituur f 2311: effecten f 71.593. Harei
f 687: Deutsche Bank. Berlln Juli meuv» conti
debiteuren
Berlln f 108;: •Sept nw contr
f H387: KonversionKkasse.
koersverschillen f 2.443.252; verlies op geld December «lot
stemming
leeningen f 17 892: verlies en winst f 412«i. Kogge
No 2 loco
en als
aandeelenkapitaal f 750.000; Juli
Passiva:
seoiember
pai.dbrieven f 2 279 462; crediteuren f 31.«00
December
stemming

14

33%

H

%

+**

5

Interna'ional Paper
Intern TeL & Tel.
Copper
Kennecoit

M

+

»

bleven. Aan de stijging voor Ned. Gist
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LANDBOUWCREDIETEN IN

1 APRIL '41
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De politieke gebeurtenissen in het buitenland
en de ontwikkeling van den
toestand op de binnenlandsche arbeidsmarkt hielden in hoofdzaak de aandacht
Chrysler heeft het voorbeeld van Ford
op zich gevestigd. Later ontstond een
koersverbetering. waarbij een groot aan- gevolgd en de autoprijzen met onmiddeltal fondsen omstreeks een punt in koers ïyken ingang 10 a 35 dollar verhoogd. Als
motief wordt de hoogere kostprijs opstegen Allied Chemical and Dye. Dude Nemours. American Tel and gegeven.
pont
Oogststand in Canada.
Tel . alsmede Union Carbon and Carbid
Het bureau voor de statistiek heeft
konden twee punten monteeren.
het volgende rapport gepubliceerd aanDe bedrijvigheid in de staalindustrie gaande den stand van den oogst in Cavoor de komende week wordt voor het nada op 31 Mei
Geheel Canada 'in procenten) wintergebied van Youngstown op 97 procent
tarwe
91. zomertarwe 98. tarwe (totaal»
der theoretische capaciteit geraamd, die
BELGIË.
haver 94. gerst 93. winterrogge 89.
98.
voor
Financiën
De BfflTtarltfirmraal
in de omgeving van Pittsburgh op 100.5 zomerrogge 95. rogge itotaal» 91.
en d"e Secretaris-Generaal voor Lani procent.
Prairie-provincies: zomertarwe. Manihebben een besluit afgekondigd
bouw
toba 98. Saskatchewan 92. Alberta 98.
waren prijshouAutomobielwaarden
in zake 't beschikbaar stellen van landbouwcredieten tot een totaal bedrag van dend, terwijl de handel in spoorweg*«•««
KS i7i »■ z~3
Wisselkoersen
I) Aire»
51 millioen Belgische francs. Het doel fondsen kalm was Aangezien er aan de
6
6
lIT.p
7
8
k 29.78 29 78
dezer landbouwcredieten is den oogst in Westkust weder stakingen dreigen, werd
..'rr.
4 o:>'ir 4-0:!'» ■ ark -f 23.6.1
23 80
België zooveel mogelijk te verzekeren,
i;:od I
Hetliin 4U.(i."> ill.n.ï
5.15
5.1.1
in
terughoudendheid
nog
een
zekere
i'diUt
230
2.30
i'oklo Z5.4M23.45-*
ook in gebieden waar door oorlogshanMadrio
9.23
8.25
sianun 547
547
delingen tijdelijk de lai>lai*jeil onder- acht genomen.
52i.'« 5 2i.-. Ikiedap 19 ai
Kom»
19.83
broken moest worden.
Hem
vrijwel
ontstonden
overal
232 t üoekar
21 21
Toch
50
50
ld vrU23.24 23.24
lels tr» 2.0(1
200
koersstijgingen, waardoor de
kleine
■siorkh 23 85 23 85
Zilver
34
beurs op de hoogste koersen van den
1
1
DEVIEZEN-CONTRÔLE
Montr
W'lsdlsc
V,-'.:
dag en in vaste stemming sloot.
'Londl 4.36». 4 50». Talleeld
IV**

BEREKENING VAN DE BEURSWAARDE VAN AANDEELEN.
Aantal

Utllil
1736
17 32

Beursomzei
sh
6 Juni
330
7 Juni
180

—

Vandaag werden 493
BUENOS AIRES. 7 Juni 'SPD.
Het Argentijnsche ministerie van Finan- deld Daarvan zijn er
ingang van 1 Juli a s. de stegen en 87 gedaald
960 000 ciën heeft met
de deviezencontröle der 155 overige bleven
afschaffing
van
bedraagt
dus
aangekondigd

he+»ben mijnbouw en suiker de leiding
en 19.3 %.
bij de daling met resp 10.1
Laatstgenoemde rubriek stond in April
ook aan de spits met een reactie van
Voor de groote terughoudendheid van veel grooteren omvang, nl. van 33 "7.
zoodat in twee maanden tijds een daling
het publiek waren verschillende oorzavan bijna 53 "T. ingetreden is. Ondank*
moet
de
uiteenken. In de eerste plaats
deze vrij sterke afbrokkeling in twee
zetting genoemd worden van den commaanden, is het huidige niveau nog hoo
missaris-generaal, minister dr. H. Fischboeck, ten aanzien van de op het be- ger dan op 1 Maart, hetgeen wel een
de fantastische stijging
drijfsleven vallende lasten, waaruit de bewijs is voor
Maart. H.V.A. was weer de gangvan
gevolgtrekking kon worden gemaakt.
maker met een daling van 25 punten,
waardoor d.t fonds in twee maanden
niet minder dan 63 punten teruggeloopen is. overeenkomen ie me: een beurswaarde van ruim f 25 millioen. Op de
meeste dagen had de handel in H.V.A.
slechts weinig te beteekenen en kwamen slechts een of twee noteeringen tot
stand.
Slechts op het laatst van de
maand, toen de grootste koersverliezen
geleien werden, breidde de handel zich
uit, daar het janbod sterker overheer«chte. Vergeleken met H.V.A. hebben de
andere
leidende
suikerfondsen
beter
weerstand geboden: Javasche Cultuur'
had een koersverlies van 13 punten en
X.I.S.U. van 9 punten. De daling van
mijnbouw kom: hoofdzakelijk voor rekening van Blllitoa, welk fonds bijna 30
punten terug!lap.
Opvallend was de groote veer, welke
aandeeien
van handelsondernemingen
moesten la'en. Liep de gemiddelde koers
een maand
van deze rubriek in April
mei

0 Juni 27 62
7 Juni 27 6©

SO

i

De beurswaarde is n 1 geda a 1 d bij

Gem
koers

lli

Soorer

De effectenNEW VORK. 7 Juni.
beurs opende vandaag bij kalmen handel met nauwelijks verandrrdr noteeringen.
Er heerschte een renigszins
weifelende stemming.

nale inkomen in Engeland in 1940 £ s<l
milliard. hetgeen lager is dan de particuliere raming van £ 6.5 milliard. Tegenover 1938 is het nationale inkomen
27 ""i gestegen. De openbare uitgaven
zijn gesegen van £ 0.8 tot £ 3.1 milliard. overeenkomende met 53 % van het
nationale inkomen. De particuliere uitgaven worden geraamd op £ 3.7 mi'liard of 64 % van het totaal. De open
bare en particuliere uitgaven overtroffen het beschikbare nationale inkomen
dus met £ 1.1 milliard. Dat beteekent.
dat 35 To van de Engelsche staatsuitgaven in 1940 niet uit de loopende inkomsten werd gefinancierd.

......

Indische fondsen.

20

—

een stij-ring. «rikt* erhtt-r van bescheiden omvang i». Tegenover de stijging
van de bruis»aarde van de/e rubrieken mrt ƒ 'x.ii
staat ren daling van
de i; overige groepen van ƒ 1in.221.1HM».

voor

Als

INDEXCIJFERS
Saldi.

STOCKHOLM. 7 Juni. (D.N.B.i
Volgens een bij het Engelsche parlemen'
ingediend Witboek, bedroeg het nat:o-

Beurswaarde van 80 fondsen
bijna ƒ 110 millioen verminderd.
Grootste verliezen

Vastere stemming in
Wall Street.

NATIONAAL INKOMEN

Tweede Blad.

—
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VERDERE DALING OP DE
BEURS IN MEI.

DE TELEGRAAF

—

!

FINANCIËN EN

Juni 1941
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—

—

„Bismarck”

Jun.

„Hood”.

en

1941

—

DE TELEGRAAF

Derde Blad.

-
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Zondag 8

gehad. In een zijner brieven aan zijn
vrouw vond ik een teergevoelige beschrijving van ons bekoorlijke. Hollandsche
landschap, zooals hem dit op een reis
getroffen had. Voor het overige heeft hij
meen ik Holland niet op zijn weg ontmoet: zag het, zooals een Éngelschman
lerland ziet.

Problemen der nieuwe
inkomstenbelasting

Staatkunde en zeemanschap.
zich deze door de onverbidvan den oorlog ingegeven
een eigenlijke pointe. Gezonder
diptiek
reedlijk
gelegd, men vermag tusschen
de historische figuren, welke het betreft,
noch punten van belangrijke overeen-ttOO sluit

•~

De uitkeering

deüjkheid

stemming, noch van treffende tegenstel-

VRAAG:
Voor het belastingjaar
1940/41 uerd ik te Amsterdam c.un</:slagen naar een inkomen van f SOOO.
samengesteld als volgt: salaris bij ile
—. loon als commissa
firma A f
ris der .V.V. R f2ooll.—en andere inkomsten f 1000.—. De belasting
bedroeg ftS3M (ik ben gehun d en heb
2 kinderen).
Indien het inkomen over 1911 gelijk
blijft, hoeveel moet dan betaald uorden aan inkomsten loon- en commissarissen belast ing' Slnakt het verschil
als de .V.V. dc commissarissen/telosting voor haar rekening ncemtT

—,

\

ling aan te wijzen. Misschien echter kan
toch een denkbeeld naar voren gebracht.
Het is eigenlijk niet geheel volledig, wanneer men. zooals ik ook zooeven deed.
van Otto von Bismarck de gebondenheid
aan het land en aan den continentalen
gezichtseinder onderstreept. In de eerste
plaats heeft hij reeds den aanvang uitverder-trekkende
gestippeld van een
Men
behoeft slechts te wijzee-politiek.
ANTWOORD: De commissarissenbozen op de kwesties der scheepvaartsubwordt als een zakelijke heffing
lasting
sidies, van het Kiel-kanaa! en van de
hot
beschouwd. D.w.z.: ze wordt van
,

vorming der „Schutzgebiete". onder zijn overig inkomen

opgezet.

bewind

dat

gen,

in

Bovendien

gewichtige

is

te

zeg-

momenten

van Bismarck's staarkundiien arbeid ook

zijn methode gekenmerkt is geworden
iets, dat de methode van
den zeeman mag worden genoemd.
In de traditie leeft hij doorgaans als
de figuur met de ijzeren vuist, die zich
door

Naar een schilderij v. Fr. v. Lervbach

Naar

een portret

van Reyaoldl

Een diptiek van de zee.
DOOR

j

ge-

!

j

oorlogsschepen

maat

gekenmerkt gew-orden en door het rekening nemen met de omstandigheden

—

zonder welke kenmerken land nog wel
te doorkruisen, maar géén zee te bevaren va.t! Daar ranrt men zich schikken

en sturen naar de krachten der elementen, om

Professor mr.
J.A.VAN HAMEL

mannenmoed,

strijders-

noodlot en strijdersdnnd Het is ge,
tn breuk op de nagedachtrris. arm de
verzonken zeekrachten versch nldiad.
wanneer men thans onwillekeurig
ook de gestalten doet opdoemen, w>rr
namen
hun tot tfmmtbetU fefftvei
»

�rn»*ch# «chepen. elk der b"ldc plirhtsgotrouwe
voerde
bemanningen
een
riaam. die

scheepsnaam

niet enkel een

beteeken*. maar Waarachter
«dge persoonhikheid

denf» ven haar land

s

-

a»t ui:

(Teen

een srewlrh

de tr»=chie-

lÜiuebeeM

dat het bestel van den krijg daar op den
bodem der oceanen juist een Bismarck
en e«i Hood als he
Ter

ware

neer beeft gelegd.

lasI

,

..Hood" en ..Bismarck". Kik der twee

—

,

hiect.

voor

naas* elkander

=

—

..

ƒ 232 44

Totaal

welk bedrag op den aanslag inkomstenbelasting ad f 656 in mindering wordt
\

i

Mei enkele duizen(t>n
kloeke zeelieden
hebben
de
meichtirje monsters in den schoot der
eeuwigheid hun rust gevonden. De
gedachten, die hm zijn nagegaan,
waren eerst gedachten van arlembeklemmende ontsteltenis. Zij blijven
nti nog gedachten van stillen eer.

en

terughoudendheid

geen schipbreuk te lijden Heeft
gebracht, evenals het verschuldigde op
ook niet gegolden bij iemand,
dit
inzicht
ook ned wat contrabande en kVijgstoeden oorloopigen aanslag, w elke u even\'>cihandel. ten gunste van de opstan- die de politiek „de kunst van 't mogelijke" eens ontvang:.
dige Amerikanen. Kr werden met de heeft genoemd? Men behoeft dan ook
Rij de berekening van de loonbelasvaart op St. Eusta'ius door de onzen, slechts te denken aan den staatsman, ting van uw restant commissarisloon is
j
door de onzen niet alleen overigens,
er van uitgegaan, dat u een „vast" loon
in 1866 na de onweerstaanbare overstroomen geld verdiend, zoodat men het die
als mmmllfartl geniet, voor meerdere
jaren vastgesteld. Wordt het ieder jaar
noerde. altijd een ..volks'ümliche" per- eiland we! de ..diamanten rots" heeft
opnieuw toegekend en wel eens per jaar
soonlijkheid gebleven. En toch heeft hij genoemd. In het Britsche parlement
einde dan wordt volgens een bijzonder tarief
in zijn hart. ook steeds een plaats ge- werd het als zeerooversnest ge-maad en matig:ng heeft doorgezet.
ten
honden voor een vrijzinnige romantiek. als oorzaak var het mislukken van de voor de toekomst een voet van toe- berekend en wel 10 pCt. voor een gehuwde met twee kinderen. Het bedrag
Niets is verrassender dan hem in de
aan den zou dan in plaats van f32.76 dus f 152.—
nadering te bevorderen:
brieven aan zijn jonge vrouw de behebben bedragen. Op he; totaal bedrag
hoefte te hooren uiten, om voor het vermaak;
het
als
nemen,
eiland
te
dat
een
het
IS7O een aan te betalen inkomstenbelasting
volg des levens alleen nog maar de rust
met den overwonnene van
meer
verschil.
Het
geen
zulks
echter
van het buitenleven te mogen genieten doorn in 't oog bezag.
tehad. waarbij
den vredesltiiting gewild
het
morgen
den
van
eveneens
van
In
vroegen
wordt
dan
betaalde
En op den ouden dag in de bosschen van
latere steenen des aanstoots werd
afge
totaal der inkomstenbelasting
Fxiedrichsruh : ..eindelijk ben ik weer dorden Februari 17S1 verioonde zich gen
aan den gezichtseinder een eskader van gewaakt: aan den staatsman, die zeide, trokken.
thuis, in het woud". Zoo is de PommerHot maakt ook geen verschil als de
met de mogendheden en de nationaliteische landjonker hlijven spreken, die Bis zeven linieschepen, onder schou'-hijN
V
marrk's wezen en streven ten slotte nacht Sir Samuel Hood.
de comm bel. voor haar rekening
streven,
ten in Europa steeds er naar te
neemt
en uw cnminissai i-loon wordt be
verklaart.
Er wa« van onzen kant slechts eén
..met vijf ballen te spelen", en die zijn
f1520— (het bedrag dat u na
paald
op
Ik kan het dan ook niet eens zijn
oorlogsschip aanwezig. ..de Mars" ontoekomstigen keizer herhaal- aftrek der heffing in handen krijgt), tejeugdigen
met den historicus, die de leer verder kapitein Van Bijlandt! Ook de delijk tot zelfbeheeisching heeft aange- dien nl het lichaam de bela.-ting voor
kondigd heeft, dat staatslieden daarneemt, dan wordt ook
Britsche hoofdmariit kwam nog opzetmaand. Wie dit aües bedenkt, beseft, dat eiïen rekening
door tot succes komen, dat zij vercommissarisloon beals
prestatie
deze
ten, onder Rodney. Van Bijlandt heeft
ook de man van het land een man is geZij wordt in aanmerking ge
schillen van hun milieu. Napoleon, de
schouwd
niet beter kunnen doen dan, na op
maat en be- nomen door het overige commissarisloon
wees', van zeemanschap,
Italiaan, in Frankrijk. Bisrrarrk. de
eervolle wijze eenige volle lagen te
te verhoogen en wel in uw geval meiieerschlheid.
beschaafde geest me» wereldbelanghebben gewiss-eld. de vlag neer te haOns, Hollanders, onafscheidelijke kin-' [lBo.—, benevens drie zevenden van het
stelling, in de bekrompen kringen der
deren van de zee. spreekt zoo de zee- bedrag waarmede het fB2o— te bo\ en
len. St. Eustatius werd weerioOfj aan
(3/7 X f7OO
Pruisische goedsbezitters. De Pruisiwel het sterkste toe. Het gaa: gaat. Dat wordt flBO
manschap
de Britten overgegeven.
wordt dan
belasting
300)
De
f480.—.
niet
daarbuiten.
f
sche jonkerrdand wordt hiermede verKort daarop is hot nog door de Franf4BO of
weer berekend over f1520
keerd geschat. Hij beschikt
naast schen onder d'Estaing voor ons heroverd.
over f2000.—. Wenstht de N.V. u
Met den vrede in 1754 bleef het in ons
boerschheid nog over andere karakterWest-Friesland
wordt het
In
[2000.—
schoon" in handen te geven,
bezit.
Wij zelf zonden de vloot pas uit
zomergras in speciaal daarvoor
gaven en Bismarck is van dien stand
da ï wordt de comm N 1 wel hooger!
toen het te laat was- Alleen Curacao is
als
silo's ingekuild
gebouwde
slechts een
bijzonder, een geniaal
behoorlijk verdedigd gebleven en behouvoedselreserve voor 't vee in den
Uitkeeringen aan
voortbrengsel geweest.
den.
komenden winter. Hoog in een
Van de zee en wat tot de zee behoort
was
Met den schout-bij-nacht Hood
echtgenooten en famast irerhtsl is een vat bevesstaat dh menschenslag verre. In Bisvoor ons aldus St. Eustatius het weinig
tigd, dat met een chemisch praemarck's staatkunde is dit ook duidelijk glorierijke punt van aanraking geweest.
milieleden.
paraat Is gevuld. Af en toe wordt
tot uiting gekomen Eerst na hem is de Het is altijd nog meer contact dan met
VRAAG: Kan ik voortaan dr uit.
een hoeveelheid hiervan over het
begonnen Bismarck. die in zijn levenswerk met
Duitsche groote zee politiek
ingekuilde gras gespoten nm het
keering aan mijn vroegere echtgenoote
en daarmede het opstuwend conflict Holland eigenlijk w einig uitstaande heeft
goed te honden.
niet meer in mindering brengen?
met Engeland, de zeemogendheid.
I'.it.i Polygoon
ANTWOORD. Deze uitkeering kan als
voorheen worden afgetrokken, alleen
zeeman.
wordt thans afgetrokken wat u in een

'

ihwTtn.

door

—,

,

drlijke

wel

—

"

in

de

nieuwe

inkosn-

ANTWOORD:

Inderdaad, in ar*. 34
zijn de uit kettingen uit
famlli. reiht gedaan door bloed en
aanvei w amen
in de rechte linie en in
den tweeden graad der zijdlinie, waaronder uw geval It te rangschikken, uitvrijstelling houdt ver{esonderd.
\an het He-luit

drag in mindering brengen
Hierbij is
de eisch van wettelijk'- scheiding of van
scheiding van tafel en berl zooals voorheen nie: men ge-teld.

Buitengewone lasten.

band me; het niet voor aftrek

vatbaar

dergelijke
uitkeeringen
In art 51 van het Besluit is bovendien bil den
TBCmItOT (zie vorige vraag). De
len inspecteur de bevoegdheid gegeven uitkeering blijft bij den genieter onbein geval van buitengewone las last, ook inditn zij bij den schenker als
ten het belastingbedrag te vermindeeen buitengewone last (af'rek) is aan-

ren.

Tot deze las.en kunnen

behooren

uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van eigen en aangehuw de
kideren en pleegkinderen voor wie geen

kinderaftrek wordt genoten, m van ande
dere bloed en aanverwanten in
rechte linie en in den tweeden graad der
zijdlinie De buitengewone lasten moeten in ieder geval meer bedragen dan
10 ten honderd van het zuiver inkomen,
nadat dit verminderd is me: 10 ten hon
derd. doch met niet meer dan f 1200.—
voor elk kind waarvoor aanspraak op
kinderaftrek bestaat. In het geval da:
iemand met 2 kinderen en een inkomen
van f5000.— zijn zuster steunt met
f 350.— per jaar is zulks geen buiten
dan
gewone last. De uitkeering moet
moer bedragen dan 10 c, van if 5(8)0
f4000) of f400.—.
—f 1000
VRAAG: Door mijn ~nnn uord ik
jaarlijks gesteund met f 2400.—. Voorheen betaalde tt daarover inkomstenbelasting. Is het juist, dat dit bedrag
=

verklaren van

vaard.

Afschrijvingen.
VRAAG: Kan als voorheen in bedrijf op goodwill worden nfgeschre-

schrijvingen in bedrijf wordt dezelfde
•erminologie gebezigd als in de oude inwaarkomstenbelasting. Op goodwill,
voor is betaald, kan derhalve worden
afgeschreven.
VRAAG: Hoeveel kan ik af schrijve n
op mijn-woonhuis teigendom)? H'narde fsooet.-,.

ANTWOORD Inderdaad kan thans
ook op on l oei ende goederen buiten bedrijf worden afgeschreven. Het betreffende artikel vermeldt, dat de Seci G
neiaal van het Dep. van Financien over
bedoelde afschrijvingen bindende voor
schriften kan
geven. Verwacht mag
worden, dat daarbij bindende percenta
ges zullen worden vastgesteld.
-

Ook boomen bloeien.

Gouden stuifmeel wolkt
langs den boschrand.
De feestkaarsen
der pijnboomen.

met

de donkrrroode

vrouwelijke

blc»-

men. die gelijktijdig te voorschijn komen, alles
inderdaad onbe«chrijfePjk
mooi en rijk.
Even goed had ik den zilverden kunnen nemen, den larix of de linde en den
iep. want van al deze en nog vele andcie
boomen Is de bloei dubbel en dwars de
|N' den breeden en weligen gordel van moeite waard om er wat aandacht aan
eikenhakhout, die zich een gezicht
te besteden.
ver langs de rogge-akkers der oude h*iDe gewone grove den. die. volgens de
uitstrekt,
zijn lelietjes-der-dalen
hoeve
nieuwe benamingen
eigenlijk pij n
ontloken en het fijne dalkruid volgt hen boom.heet. behoort daar stellig ook
den
aroom
van
op
voet. Geurig trekt het
bij. daarover waren mijn gasten het wel
't sprekclenhout door het loover van de een«. In de aanplanting. waar de graseiketelgen en vermengt zich met den
musch zich onvermoeid liet vernemen,
reuk der vogelkers, de „w ilde seringen",
waar ook op de boomen. die solitair, als
zooals het hulpje van den boschbnas z.g. vlicgmast. in de
stuifzanden wonleze schoone. blanke variatie der onder derlijk
floieeren. stonden rlo zwavelgp'e
beplantingen
meer karakteristiek dan foostkaarsen
bij vele tienduizenden en
botanisch juist betitelt. Kostelijk zweeft
schonken aan het ernstige uiterlijk
zij
zonnelicht
het goede
door het veeltintige
drzer wat stugge gezellen een jolig, zo
loover en schildert vlekken en grillige morsch tintje. De
zon scheen warm en
krinkels op den bodem tusschen het
helder langs dc grijsgroene naaldenp: uizachte zorggraas. de lelietjes, het dalken en dc bloementoortsjes. de zachte
kruid, de sinds lang uitgebloeide anewind bewoog de zandhaver en 't bun:
de
moontjes,
heldere kinderoogen van
aan den voet dor grauw bronzen stamSeri blauwen eereprijs. de meizoentjes en
men en droeg moteen den lach van den
welk bloeiscl verder dien wal nog vol groenen
uit dc berken tot ons
bekoorlijke verscheidenheid decoreert. over. Als specht
we maar even tegen een takje
Op hoogen toon zingt de tuinfluiter tikten,
vloog het fijne gulden levensin de lijsterbessen en de blank bloeiende
er in wolken uit. zóó droog en
poeder
meidoorns, de grasmusch fladdert in exwas dat stuifmeel door zon en wind
tase telkens boven het niveau van 't rijp
boven
den warmen bodem van zand en
struweel, op den topdraa-d der omheining
korstmossen geworden.
zit de aekraagde rooistaar. en zijn trilDe hazelaar in uw tuin kan dat In
lend vaantje vlamt rossig In een zonneMaart ook zoo doen. maar de pijnboom
straal, die over 'n berkenzaailing schwtt.
Zwaluwen scheren kwetterend over de toch in veel heviger mate. want het
daarvan wordt vaak in zulk"
roggezce, die sinds de laatste regens een stuifmeel
hoeveelheden
onbegrijpelijk
groote
voet hooger is geworden en de eerste
l>epaa!
dat
het
onder
voortgebracht,
voorbetaald,
vertoont,
terwijl
aren
er loopt een fazantenhaun
kalenderjaar hebt
atmosferische omstandigheden MMM
door de ruigte langs den akker, veld- dr
heen de aftrek zich regelde naar den toeop
als „zwavelregen" kan neerslaan
stand per 1 Mei.
muisjes sjirpen nauwelijks hoorbaar :r. wegen,
lan I
d.
ons
r.
In
waterplasjes
Wel is ien opzichte van andere nitkee
de dichte nissen tusschen 't koren en 't
zulk oen overdaad echter zoor .zelgekomen
is maar veiliger, dat ze deze dekking komt
ringen een groote wijziging
den
voor. al valt toch onder rijkbloeiPnen
Titans is nl. bepaald, dat lijfrenten
niet verlaten, want de torenvalk, die in
gee! plekje
de dennentra broedt, houdt juist een de hoornen wel eens zoon
andere al dan niet van het leven afban
te wijzen.
ingedroogde
pollen
aan
veruitkeeringen
en
boven
veld
en
die
is
scherp
't
kolijke periodieke
jarhtlrip
Wanneer de daareven genoemde zilstrekkingen aan bloed- er. aanverwanvan gezicht en rap van duikvlucht.
ten in de rechte linie en in den tweede*
verden en fi|nspar hun hixiglijd reed*
eraad der zijdlinie niet voor aftrek vaachter den rug hebben, begint in 't laatst
haar zijn. tenzij zij de tegenwaarde voor
Wat verderop gaat het bouwland ovtr van Mei rn de eerste .lunivveek de pijn
een prestatie vormen (bv. bij overdracht
in de hei; gulden vlekken in haar varh! boom zijn glorie te openharen en Ik
van een zaak).
ouders, kinderen, verraden de plaatsen, waar de erintdel- herhaal met nadruk, dat gr u dien niet
I'itkeeringen aan
hitten en zusters kunnen dus niet moer vers bezie waren en we weten, dat daar moet lafen ontgaan. Zijn bloemen
w orden afgetrokken. Ook niet als zulks de tapuit te vinden is en misschien -1e
mannelijke al« de vrouwelijk..
geschied- bij eon notaneple akte. zooals steenuil. De groene heideweg wn-dt om zoowel de
ontwikkelen zich. naar dr gewoonte
dp gebruikelijke studio uitkeeringen. Als zoomd door de artistieke zilverschoonman on vrouw duurzaam gescheiden ie tjes. hier en daar wordt de caliuna war- dor meeste naaldendt agrrs. op dr
rig omstrikt door spurrie en ro;e-blan:;e
ven. kan de man tor zake van het ondet
nirnwr schouten. Aan hot onderste gecusenta, overal vonkt de stekelbrem,
wel
be
van
een
zijn
echtgenoote
houd
deelte
van het langlet zitten de man
glinsteren vuursteentjes en kleurt he;
Uit
mos.
de verre beukenlaan schrilt de nelijke bloemen in dichte trosvormige
= roep van den groenen specht en als we
groepen,
niet ongelijk aan lichtgele,
nu het berkenbosch en de stuifzanden miniatiitir-inaiskolfjes.
bovenuit
Kr
naderen, hooren wc telkens, dat de wind
ons brokstukken uit het xylophoon-con- steekt het z.g. kortlot. dat bekroond
232. Die leelijke Bolletje
cert van den blijmoedigen bonten specht wordt door een of twee vrouwelijke
toedraagt, fijn fitis-gemurmel hoorbaar bloemen.
rood-aangrloopen.
gestoelde
maakt en allerlei meczengeluidjes uit de kogeltjes
t 3 rm lang Ze beginnen
van
boomkronen oplost.
•

=
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Uiteenloopcnder

familie.

IS

,

DE

hardvochtige golven van den
Atlant ischen Oceaan zijn nu
voorgoed over de twee vijan-

recht
door niets weerhouden laat en
vooruit gaat. desnoods over lijken. In
waarheid zijn zijn hoogs-e prestaties ook

afgetrokken alvorens
en inkomstenbelasting
daarover loon
wordt geheven
beDe comm. belasting van f2OOO.
draagt flBo.— plus 30 c van het beboven f 1000.— tot f5000. dus
drag
f.100.— of in totaal f4Bo—. De belasting van het overgebleven inkomen,
zijnde rOBOO.
f4BO of f5520.—. bedraagt f ii.sti—. In totaal dus f4BO -r
fboC s f 1136. (Zonder commissarisloon
zou uw inkomstenhela-ting van f 60(10.—
hebben bedragen f759.501.
In den loop van het jaar 1941 is als
volgt loonbelasting ingehouden van het
ƒ 199.68
salaris 12 X f 16.64 of
van het overgebleven commis
sarisloon na af'rek van f 480.—
f 4SO
comm.bel. (f2OOO
32.76
f 15201 12 X f 2.73 of

aan

vrijgesteld

=

denkbaar'

Ken

diepere beteekenis valt In de aang-ijpende samenkoppeling beider namen niet te
■peuren. Voor vergelijkingen leveren zij
geen stof. Zij staan op geheel verschillende hoogte, in geheel verschillende
lijst.

j

Voor de beteekenis van het eigen land
evenwel hebben beiden hun plaats, al i«
die van eenen Otto von Bismarck. Rijkskanselier, in de wereldgeschiedenis van
indivionvergelijkelijk . ingrijpender
dueele beteekenis dan die van een ad
ruraal Samuel Hood Bijna lijkt het een
grillig, een onnadenkend spel van den
loop der dingen, dat Juist deze twee
naast elkander moesten zijn gesteld.
Wie Bismarck was, weet vrijwel een
leder. Wie Hood geweest is. weinigen.
Dus slaan wij den blik op deze eigen
aardige diptiek, een schilderstuk in twee
bladen van zoo verschillende factuur.
Otto von Bismarck. die het leven begunnen is als een bescheiden landheer,
geëindigd als vorst, hertog, meer dan
dat. als oppermachtig minister, vermeerderer des staats, stichter van het tweeri" Duitsrhe Keizerrijk. Hertog van
I.auenburg is de titel, hem aan het eind
van zijn leven opgedrongen, ter verzach'ing van het hem evenzeer opge
Maar Bismarck had
drongen ontslag.
gelijk: dezen naam kan ik goed gebruiken, wanneer ik eens incognito reizen
wil! Zijn eieren naam staat als hand
teekening op het bouwwerk van een
Pruisische staatsmacht, een Duitsche
Midden Kuropeesch
riikscenhcid,
een
overwicht.

,

-

figuren rijn moeilijk

Traditioneel

deze zeemogendheid is Hood een
Sir Samuel Hood,
later lx)rd Hood. geboren in 1724. gestorven in ISI6. De encyclopaedie vermeldt verscheidene Honds, allen van
adelborst, zeeofficier,
hetzelfde slag:

1 1

'

VAnverpersoonlijking.

'

|

Allerlei geluiden.

I I

—

'

1

oorlogssrhcpen.
commandanten
van
soms schout bij nacht of admiraal. Op
het eind van de loopbaan een eereamb; :
gouverneur van een tehuis voor oude zee.
eden. De familie set zich voort en haar
leden worden bijkans meer vertegenwoordigers van een type en van een traditie,
dan op zichzelf s-aande individualiteit.

Niets ontziende genialiteit.

VAK

—

'

en
Te midden van gansche rijen hoogere
v'ootv«ngden heeft deze admiraal
lagere
Samuel Hood zijn voortreffelijk aandeel
gehad in den Britschen slrijd voor de
macht ter zee. De perioden, door bf-rn
medegemaakt, behooren to: die. welke
het meest met moeilijkheden waren bezaaid: hij beeft eestreden tegen de Amerikanen en legen Frankrijk, in den Vrijheidsoorlog en tijdens de Revolutie. Gedurende de jaren 17*1 en 1752 leverde hij:
gevechten tegen de Fransche vloot, onder
De Grasse. in de Westindische w ateren en
de Caraïbisetie zee. en werkle mede aan
zijn optreden in de Pruisische de operatie, die het Engelsche leger bij
toen 32
politiek in het jaar 1547,
Yorktown moest helpen terugtrekken
tot aan zijn aftreden in tegen de legers der Noordamerrkaansche
jaar oud.
1890, heeft hij deze doeleinden voor zich opstandelingen. Bij het begin van den

—

Tijs Wijs, de Torenwachter.

—

—

verwezenlijkt. revolutie-oorlog tegen Frankrijk krijgt
een genialiteit, waar- hij het opperbevel in de MiddcViandsehe
Verwezenlijkt
tegen weinig is opgewassen geweest. Men Zee. Neemt Tnulon in (om het later
heeft haar genoemd: een niets ont- tegen generaal Bonaparte weer verloren
ziende genialiteit. Ongetwijfeld heeft te zien gaanï. Houdt een tijdlang CorsiCl
lli-marck zijn levenswerk bereikt niet veroverd voor de Brit-the Kroon. Nelson
en humanisme, kwam uit zijn school. Het was ook in
met zachtmoedigheid
waar- die dagen druk van strijd in deze w*
doch met Rlle machtsmiddelen
over de gave van knoestig denken, teren Op het einde van bet jaar 17*8
spreken en handelen, waarover scherpe ziet Engeland zich genoopt na den afval
diplomatie, drie-e regerrinesmethoden van Spanje, rijn vloten uit de Middelen weergalooze militaire hulpmiddelen landsche Zee terug te trekken en door
de ivsclnkking staven. Hij l« stee IS Frankrijk
uil zijn va-tMandsposities
doortrokken geweest van autoritaire verdreven Hood'a carrière ter zee kwam
marhtsovertnigingen. ten strijde toege[s voor dat jaar ten einde: óok door
rust tegen volk-invloed en moderne een ongenadig opgedrongen ontslag! Tljdstaatsopvatting. In de tradltioneele Prui- genooten hebben gezegd, dat dit ontslag
sische gezagsidee en in het monarchale een groot voordcel voor den tegenstanbeginsel is hij voor zijn volk en zijn der heeft beduid.
land het heil blijven zien. en op deze
heeïl hij later ook zijn .... en
gi mdslagen
grooter Duitsche streven voltrokken.
zeemacht heeft
Revolutionnair heeft men hem geduals tegenstandezen
Hood
eveneens
rende zijn loopbaan genoemd. Het ll
jaar 1781,
was
in
wat
ontmoet.
Het
het
der
geweest revolutionnair tegen alles
tweernde naar revolutie. Voor libera- toen ons Gemeenebest in den vierden
lisme en bourgeoisie heeft hij geen goed
zee oorlog werd gewikkeld. Een der aanwoord over gehad. Liever zocht hij nog
leidingen tot dien oorlog is de rol geeen samengaan met de volksmassa,
weest,
die het Nederlandsche eiland St.
gelijk in de merkwaardige besprekingen
der Benedenwindsche
met Lassalle
tot uiting kwam. Maar Enstatius. een
wanneer In IS9O het conflict met den eilanden en ook r.u nog onderhoorigheid
nieuw opgetreden Kenter Wilhelm H
van Curafao, tegenover don Amerikaanpersoonlijke moeilijkheid tusschen een schen vrQheldsoorlog, vervulde
Wegens zijn gunstige ligging werd
ouden, a'inachtignn staatsdienaar en een
eiland, door onze neutraliteit ge
dit
waar
jeugdigen, eerauchtlgsn vorat —.
alle zee vorde laatste een politiek ging inzetten om dokt, do s-apolplaats voor
die
«Teken.
«na.
ontelbare
i
ui
zijn.
te
de volksmeening welgevallig
Toch is deze IJzeren kat-,-' ei lil tlj.lj • h pen hinnrnkwamen en hun gnode
opsloegen. Daarbij was uitwaart)
doen en spreken nimmer een gcraffi

en

gaandeweg

Wie zou niet tevreden van /.in en met
opgeruimd gemoed al dat blijde vertier,
de tinten en kleuren langs zijn pad, de
sfeer van den naderen zomer in zich opnemen en waardeeren als onvervreemdbaar goed? Het is ten slotte volmaakt
overbodig, of ge van al de stemmen der
natuur, die aan nw oor slaan, de herkomst weet en of ge van alle hoornen en
planten den naam en toenaam kent. /.<•■
ker, dit moge inhoud en diepte aan nn
wandeling schenken, maar ook zonder
determineertabellcn, flora- en vogelhandhoekje zijn de genielinsen groot, mits
jre maar «eet op te merken en zorgeloos
knnt aanvaarden vrat moeder Natuur zoo
onbekrompen met volle handen uitdeelt.

met

....

Nederland.

NEDERLANDSCHE

Iren

I

gezien,

*.

de twee Blauwe Diamanten
van Bagdad in zijn zak wandelde Bolletje Bink door de straten
van Waterhoven ..lk heb ze nu wel

MET

te pakken gekregen.'' peinsde hij. ..en
ik behoor ze nu wel aan de recht-

matige eigenaars terug te geven, als
ik een behoorlijk mannetje was. maar

dat is toch eigenlijk een hard gelag
voor iemand als ik Als ik ze zelf
houd en ik verkoop ze aan een of
anderen rijken sinjeur, dan krijg ik
er misschien zooveel geld voor, dat
ik mijn heele leven geen snars meer
behoef uit te voeren En zoon lui
renteniersleventje. dat lacht mij best
toe." Bolletje Bink griinsde alleen al
bij die gedachte.

kwam hij Tijs
tegen, die hem van verre
al toewuifde ..Ha. die Bolletje." riep
Tijs ..Jij loopt daar in je zelf zoo
te lachen, dat ik er iets om wil verwedden, dat je mij iets prettigs komt
vertellen" ..Nou Tijs." zei Bolletje.
..zoo ver is het nog niet. Ik heb
een spoor, dat wil ik wel verklappen, maar de diamanten kan ik je
nog niet ter hand stellen We moe..Waarten nog even geduld hebben
om liep je dan zoo te lachen"", vroeg
Tijs ..Ik lachte bij de gedachte aan
het gezicht, dat jij zou trekken. Tijs.
als ik met dr twee diamanten kwam
aandragen
..Was het maar vast zoo
vrr." zuchtte Tijs Die Olam Olabus
kan er 'l nachts bijna niet meer van

OP

dat

oogenblik

Wijs

"

"

slapen

"

de arme Olam Olabus was
heelemaal m de war geraakt over

JA.

die verdwenen diamanten Hij werd
er mager van en hij trok den heelen
dag zoo n ongelukkig gezicht, dat de
menschen meelij met hem kregen.
Arme man." zeiden ze. „waar zou
die toch over loopen te piekeren."
En als ze 't hem vroegen, dan zei
hU: ..Ik kan nooit, nóóit meer naar
mijn vaderland terug Olam Olabus
man. erg ongelukBovendien raakte zijr geld
dus besloot Olam. maar weer

is

ongelukkig

kig

man

op en

"

voorstelling te geven met
wondertouw.
..Dat zullen de
poorters en poorteressen wel aardig
vinden en
ik verdien ten minste
wat." dacht '-ij.
eens

zijn

een

Nochtans is het begrijpelijk, dat zij
het op prijs stellen, wanneer men hun
't een of ander wijst of hen op zaken
attent maakt, die zij over het hoofd zagen. Zoo was het vandaag de bloei der
dennen hier in den eenzamen achterafhoek, dien ik aan een klein gezelschap
kon toonen en waarvoor men zich aan-

stonds ten volle Interesseerde.
Het is vreemd, maar ik heb herhaaldelijk menschep ontmoet, die niet weten,
dat boomen ook bloeien en nog wel niet
eens met zulke onaanzienlijke bloemen,
die men pas met het vergrootglas zou
kunnen zien. Ik heb eenigen bij fijnsparren in volle glorie gebracht
s« w*éi
wel, den naaldboom, die in jeugdstaat zooen
veel als kerstboom wordt gebruikt
zij waren in een eerlijke extase, toen zij
de statig» kronen overdekt zagen m»t
de prachtige llchtroode mannelijk» katjes (precies aardbeien) en
—

—

volgende voorjaar te groeien en
in den naherfst daaraanvolgend
rijp zijn. doch pas in de lente springl

het

zullen

hot grv Iruxrldc zaad er uit.
Dat is in zoo r. w arm-dooistoofd dennenbosch
duideiyk hoorbaar: telkens
verneemt ge het ritselend en knappend

opengaan van de door-en-door droge
kegels, maar heel wat zaad is er vaak
al uitgeplunderd door spechten, eeken kruisbekken.
Als ge den
hoorns
boschbodem bezaaid vindt met geelbruine schubben, H dat werk van do
eekhoorns,

waar veel vleugeltjes

va.i

het zaad afgeknipt liggen, huisden kruisbekken, terwijl ile spechten ten slotte de

kegrls slordig uitpikken en pluizen.
Doch boeiender en levendiger schouwspel bieden de pijnboomen tijdens hun

prachtigen bloei: misschien kom:
ook wel een beetje, omdat die ƒ— den
allermooisten tijd des jaars valt, zoodat
we de houztij van dit naaldlfbut licht
in verband brengen met allerhande kostelijke bijkomstigheden van bloemen,
vlinders, vogels
en allerlei natuurgebeuren. Ik zou daaruit, op 't scheiden
van Mei en het verschijnen van Juni.
den fraalen. ongebonden tooi van de
dennon
ongaarne missen, want hij
schenkt aan onze arme zandgronden
niet minder reliëf en aantrekkelijk uitzicht dan de luchthartige zw ier der gouof do overdadige kleuren
den brem
gamma's van do bloeiende hei in So|>testbar Daarover weet terecht ieriorren
mcc to praten
maar schenk ook eens
wa aandacht aan het feestkleed drr
A. B. WIOMAN.
pijnboomen ...
•-«*

—
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Leven om te werken Houdt konijnen.
Vleesch zonder bon.

leven.
Door dr. J. Smit.

om te

de wij onszei ven geven en die het leven ons gunt. dient slechts' om onze
krachten te herstellen. Want de strijd
gaat verder, er wordt op ons gewacht,
we kunnen niet uitvallen en we willen
niet uitvallen om niet onszelf kwijt te
raken, en ook omdat een blinde, on
w eerstaanbare drift ons doet bouwen
aan een toekomst, die we niet kennen,
maar die in de menschheid van heden
kaar ligt als de vlinder in den cocon.
Werken moeten we. werken ls ons
een tweede natuur geworden, een behoefte, een levensvoorwaarde. We lever,

om te werken!

Maar de film zegt het anders en daar
is do film de film voor. anders kon je
ook wel thuisblijven. De film zegt het
Ach. Herr Direktor, wil ik u eens
zeggen? We leven toch niet om te
werken, we werken om to leven. Als
lk kon. dan werkte ik nooit meer!
Herr Direktor ze: groote oogen op en
het publiek in de zaal lacht. Nooit meer
werken! Dat is iets onbereikbaars en
iets heel moois. Maar het Jan aan Je
eigen chef te zeggen, dat is wel het
kos-elijkste. wat een mensch kan bedenken. Stel u zijn gezicht voor!
Ziet u, vervolgt Heinz zijn goedonthullingen. Diogenes, de
moelige
Grieksche wijsgeer, wist het beter. Die
woonde in een ton en liet het werken
over aan dwazen.. ..
Waarbij wij mogen opteekenen. dat
Diogenes nu nog in de geschiedenis—

wat

—

boekjes staat,

terwijl de mi'.iioenen
werkers en slovers van dien tijd voor
lltJJd vergeten zijn. Wie had er nu gelijk? Was de Javaan in de schaduw van
zijn palmhoomen niet gelukkiger dan
ln de suikerfabriek? Heeft dè negentiende eeuw. die van den handwerksman een stuk machine maakte, hem geluk gebracht? Leven we echt om te
werken, en gaat dus de arbeid, de bewuste stofvervorming. boven het leven
uit. zooals de pyramide ophees boven
de naamlooze duizenden en hun kostelijk leven versleet in harde dienstbaarheid? Is arbeid een zegen of een vloek?
Natuurlijk zeggen we allen, braaf als
we zijn. dat arbeid een zegen is. maar

opbouw, weer opleeft en tot aapachtige
heldendaden inspireert. We behoeven
daar niet trotsch op te zijn. Wat den

mensch tot mensch maakt is da: hij
bouwt volgens een vast plan. En als hij
moet verwoesten, dan is dat, omdat een
plan tot schooner opbouw reeds klaa'
ligt en onmiddellijk tot uitvoering komt.
Dat is menschelljk, dat kenmerkt het
redelijk wezen, dat maakt den mensch
groot en goed.

Arbeid eert den mensch als beeld van
den Schepper; die ook rusteloos bezig
is en werkt aan zijn alomvattende architectuur, die in u en mij en in de ver-

jaren geleden, 't was in den

de werkloosheid een loodzwaren last legde op alle hoofden en
enkele welwillende
harten, kwamen
menschen geen werkloozen. eens samen
om over een mogelijke oplossing te spreken. Dat kon zoo gebeuren, omdat ze
als goede burgers van hun land en als
toen

goede

volksgenooten mede

In een

bovenmenschelijke

taak

M iet zijn slag in plantsoenen ta •taa>
loo;. nu. dezer dagen.
Dat bewhst, dat de geest van afunken, van verzet tegen orde, tucht en

medewerker.)
muts en het zü-

bijzonderen

deze kleurige kleedij.

met haar versier-

dat is het visschersvrouwenh art.
waarin hoop en vrees, spanning en berusting, bijkans van de wieg tot het
selen,

geschiedenis
liet begin
der
dc
men«<
lilirid
aan
een
pyr.milbomt
de, die langzaam opgroeit boven
het

Vlaamsrhe reus.

ven de zoo zeer begeerde, duur betaalde
Hoe hoog de Angorawol, welke ook thans nog ƒ 21
i-et per K.G. opbrengt. Als vleeschras is het
pxr.uiiide zal woi-tlen. niemand
hrt. Maar hrt bouwen er aan is MM in> minder geschikt, hoewel het vleesch van
de Angora even voedzaam en smakelijk
gest hapen.
en elk onzer zrt /i< h aan
is als van elk ander ras.
liet urrk alsof nog nooit iemand er aan
Verder zijn er de
Chinchilla-konijbegonnen was. We groeien mee met onnen, de Weener rassen, Vlaamsche reulaten
/rn arbeid rn wie afvalt, wordt waarde, zen: alle prima vleeschrassen. En
wij de Fransche Hangoor niet vergeten.
loos.
Dit ls zeker een ideaal vleeschras. Dit
En als we allen gevolg geven aan konijn heeft een massieven lichaamsbouw
de tegenovergestelde neiging om te rusen een breede borst, en het is een uitten, te luieren en anderen voor ons te
stekende vleeschleverancier. terwijl ook
laten werken? Die neiging is toch ook het vel zeer gewaardeerd is. De Blauwe
in ons. zooars de gespannen snaar al- Weener behoort tot de midtlenzware rastijd neigt naar ontspanning?
sen en kan een bout van zeven tot ne—Als
dat allen doen. komt het groo- gen pond opleveren. De Wife We»ner
te verval, het wegzinken in zinnelijke is een zelfstandig ras met helderwit vei
genieting, in weelderige wanorde: de en breed bekken. De pels wordt zeer
chaos, w aarin alle wereldrijken van het gevraagd. Ook de Groote Chinchilla U
.erleden ondergingen. Dat tijdperk is ons een goed nutras, van 8 tot 10 pond
zwaar. Er is dus keuze genoeg.
voorspeld, de ondergang van het Avondland, en het zou gebeuren ook, als er
LOGTEN'BERG
geen machtige, geheimzinnige invloe- Oldenzaal.
den door den geest der volken spoelden,
die jonge kracht en onstilbare drift jagen door hoofden en harten en die, d»
gezonde spanning herstellen, om het
FINSCH-NEDERLANDSCH BETAonbereikbare te bereiken:
LINTGSVERDRAG.
Arbeid maakt de hoofden helder, it
HELSINKI. 8 Juni. «DNB).
De
harten sterk en de handen vaardig.
president der republiek heeft een verEn Heinz Rühmann?
ordening uitgevaardigd over het van
Die wordt directeur en werkt har- kracht worden van het betalingsverdrag
«ier dan ooit te voren. Ten minste op he: tusschen Nederland en België eenerzijds
witte doek. waar alles mogelijk is.
en Finland anderzijds.

graf aanwezig zijn.
een ouderwetsch vlsschershuisje; een huis met een onderdeurtje en een kamer met scheepjes aan
den wand en scheepjes in een flesch op
den schoorsteenmantel en een goud
goudvischje (natuurlijk een vischje) 'ln
het aquarium voor het raam. Twee porWe

nit.

\\

—

zitten

in

tretten in zwarte lijsten domineeren
hier. Twee portretten van een ouden en

een jongen man

...

De scheepjes noch het dartele goudvischje hebben onze aandacht. We luisteren aandachtig

en staren in het lieve

«•

geit zacht. Daaronder is het gelaat van
een vrouw. «aarin de zorgen rimpels
hebben geploegd. Maar haar oogen zijn
als helder brandende kaar-en. die verraden medeleven en hartelijkheid.

Beiden gebleven, alles wat ik aan man
nen bezat. En m'n twee dochters zijn

—

—

ook met vlsschers getrouwd
Ze zijn geheven. M'n man zes en der-

—

tig jaar geleden, m'n

IM'n

zoon zes jaar.

..
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DE AMATEURSTUIN

treffende

bijvoegen.

schikking.

De heer L. te Den H. vraagt:
Ik heb een prachtige tulp gekocht (afgesneden) uaarin zich veel zaadjes be
vinden, kan men dit zaad zaaien en daaruit tulpen ku-eekent
We

betwijfelen

haast,

dat u van een

gekochte afgesneden tulp zaad verkregen
hebt! Tulpenzaad ziet er, als het rijp is,
bruin uit, is plat en heeft een doorsnede

van een halven centimeter en meer. Heeft
u inderdaad goed tulpenzaad. dan kunt
u het dit najaar uitzaaien, b.v. in een

bloempot of kistje. Het duur echter 6—7
,aar vóórdat een van zaad gekweekte tulp
bloeit en aangezien de zaailingen al dien
tijd nauwkeurig behandeld moeten wor
den, b.v. elk janr gerooid en geplant, is
net o.i.

voor een amateur een :e zware

opdracht. Wilt u dat toch probeeren, dan

jaar

laat men do tulpjes in denzelfden
grond
planten,

tuinboo-

steeds op verschen

heb een paar maanden geleden in
den kouden bak ..tabakzaad" uitgezaaid.
Op het oogenblik zijn er flinke plantje*-.
Ik heb een bed van 7^
1.20 M. tamelijk
zwaar bemest met compost. Het ligt op
het Zuiden. De verdere kweekwijze en
behandeling ap het volle bed is mij ge
heel onbekend. Op welk? afstanden moeten de plantjes geplaatst worden: moet

Jk

—

men drooghouden of geregeld gieten en
moet er ook gegierd worden. Hoe moet ik

mijn tabak sauzenf

Tabakscultuur is niet eenvoudig en nog
moeilijker is het om zulke tabak te telen,
welke men later met genoegen rookt. WIJ
weten niet. welke soort u gezaaid heeft,
waarschijnlijk Sylvestrls. Deze wordt
ruim 1 meter hoog. ontwikkelt flinke
bladeren en moet dus een behoorlijken
afstand hebben. Zoo zullen er op uw bed
van 1 20 M breedte slechts 2 rijen kunnen staan, terwijl de planten op de rij
60—75 cM. onderlingen afstand moeten
hebben. Als de planten eenmaal goed aan
den groei zijn Is gieten niet meer noodig.
Welke ingrediënten bij het sauzen gebruikt worden ls ons onbekend.

De heer J.

luis bij frambozen. Wanneer moet even
'rel de bespuiting geschieden en in welke

concentratie het derrispoeder te gebrul
ken.

Frambozen kunnen

met

succes

V

thans

de keuze,

tóch niet ontkennen, dat
zij daartegenover een
■chipper ;e worden. M'n man is met zijn
logger uitgevaren, zes en dertig jaar ge- zeker aanpassingsvermo-

dingstuk, onbereikbaar
voor
haar beurs, je loopt langs de
winkels, en het schijnt alsof

.

.

Hij hoopte

he'.

andere

jaar

za! keeren. Wie weet zit hij er
. Daar lachen ze
stens op een eiland
me hier wel eens om uit, maar ik kan er
niets aan doen. 's Nachts vooral geloof
k sterk, dat hij terug za! keeren. Uren
M'n man slofte
":g ik soms wakker .
altijd en hij had een berde stem. Wanneer ik nu een harde stem hoor of een
Moffendon stap, steek ik mijn hoofd bulMaar die
.
'en de bedstee en luister
stap gaat altijd door en de stem verklinkt .
Dan lig je alleen in bed en
slaap dan maar eens rustig in: Je denkt
of je droomt of je doet het allebei tegeRustig slapen doe Je als vislijk .
.crheravnnrw nooit. Als ze op zee zijn.
en 't is mooi weer, pieker je. nou liggen
ze aan het net o. kunnen ze maar een
vangst je hebben. In de vangst zit Je
brood. Kn wanneer het stormt lijkt het
wel of de wind door de kieren van de
b»d«!e«deuren kom» en je vertelt: 't is
nóu bik op zee. misschien verkeeren ze
En als ze binwel in levensgevaar .
nen zijn. heb je zorg over de marktprijzen en de kómendo visscherij. Dat houdt
nooit, nooit op. Het begon al toen Vk
meisje was óm vader. Na m'n trouwen
om Dirk en dén jongen en nou zit je
a:!en dag in de war om de mannen van
de meiden en stiekem hoop ik altijd nog

�

moeilijker

er niets anders dan juist dat
kledingstuk verkocht wordt;
de étalages staan er vol van,
in alle prijzen, kleuren en maten, het ene exemplaar al be-

die begeerlijkheden te
bemachtigen. En het blijkt dat

met

men veranderd is want in al

maar ook vroeger richtte
nu
die étalages vindt men
zij zich in grote lijnen en eenvoudig niets, dat juist
het wensen zou!
in détails naar de alge- zó is als men
O ja. er zijn nog genoeg van
mene geestesgesteldheid de jasjes of jurkjes of hoedjes te koop;
maar het ene
zowel als naar de eisen blijkt
te opzichtig, en het anvan 't moment..

dcrc kleurt
derde is c r
maat

Juist

er

—

tbijna!>

niet, en het
niet in je
tM :;t geneigd

y

mn tonde*

an-koop

de
van haar sa- f vindt, die is
toch ti; vcclei=end! Want er
is veel nieuws en moois op
dit gebied te koop. Daar zijn
natuurlijk de bekende imprimétjes
groot van bloemen
doorgaans, dit seizoen, en
—

sommige zeer bont Voor zulke bonte stoffen moet men

zich toch enigszins wachten:
meestal bereikt men er vanuit de verte niet het gewenste
kleureffect mee. daar de ineenvloeiende tinten vaak een

kleurloos

zien
geven. Dit bezwaar doet zich
veel minder gelden by
de
vrij

geheel te

hij
een
We hebben aldoor niets gezegd. Dat

bijvoorbeeld gaat haar nimmer onopgemerkt voorbij: elk

vindt men groen, bruin
en donkerrood: gedekte, effen
tinten, ontleend aan de herfstkleuren die men buiten ziet.
Evenzo treedt des zomers het
blauw van de hemel en het
wit van een zomerwolk op
najaar

zijn ook fijne bloempjes, dit
jaar vaak op een grijs fond
materiaal voor geklede jurken, die ook in het najaar en

de winter gedragen kunnen
warden. De tulp. al: motief
voor imprimé-stoffen. is bijzonder in de mode. en in sierlijke
dessins, door kunstenaarshand ontworpen.

Buitenissigheden.
x tATUURLIJK vindt men
ook buitenissigheden op
dit gebied: want per slot van
rcktnir.g is de tijd voorbij,
waarin het woord ..imprimé"
was
synoniem
..gemet

..Imprimé''

bloemd'.

bete-

met
stoelen,
pince-nez.
maskertjes, ja de letters van
het alfabet, of zelfs gehele

kent nu ook: bedrukt
muizen,

gers-in-het-oerwcud. bootjes,
paarden die over n hek springen,
circusheren met hoge
hoeden
en er is eer. nieuwtje, dat eigenlijk pas voor de
volgende winter bestemd is,
maar waarop nen zich toch
reeds mag verheugen:
bedrukte wollen stoffen or. bedrukte brokaten, beide uitvindingen van de ~Man:i.".-.k-—

terwijl
de
voorgrond,
van
vrouw zich, in navolging
met
boom en plant, gaarne

de

en afgedrukt in het
Maandblad Internationale
Textiel Technisch zijn de bedrukte wollen stoffen
een

siituut.

En zo prijken dan nu de
gebloemde stoffen, de vlotte

nieuwtje

imprimé-jurkjes weer achter
de winkelruiten, verlokkend

zijn

van zulk een

—

japon-

de brokaten zijn bijzonder geslaagd van motieven
van
de winter zullen wij er stel-

netje, zónder punten! De man
die dit verzon, is een vrouwenkenner
en waar is de
echtgenoot die thans zijn, onder bonnen- en textielzorgen

—

—

lig méér van horen en vooral: Zien en dragen!
M. MOUSSAULT—
VEEGENS.

vrouw die aanschaf zou durven weiegeren?!
zwoegende

hot

«nnlpn

—

ongemeen er door de kleuren ongetwijfeld flatteus. Ook

waarlijk verlof voor de aan-

schaf

uit mocie-ooppunt
ze verrukkelijk! Mooie

Pompeiaanschc motieven in
pasteltinten, huisjes, bladeren

Foto

gaat hot toch!

Bprliner

Morlelle,

O.m.n.H.

RIJSTSCHOTEL.

nuisoa-stukkcn. Maar wat

i ■ on h I ij ft, dat is hot hart onzer
En om hot hart
vi««( hor«rr«>ii«on

Benoodigd: 200 gr. rijst. 1 kopje
melk. 1 uitje. 30 gr. vet. boter of margarine, 1 ons geraspte kaas, j blikje toma'

*

tenpuree.

eon I.lmuider 'reder niets van
zich
Dat hooren en ..opgegeven"
is ook niet noodig. Deze tijd accentueer:
werd. liep een vrouw langs de kade alhier opnieuw in welk een aparte moei
daar en hief telkens opnieuw de klacht
üjkheden de vrouwen van onze zeelui aan: ik had hem niet moeien laten gaan,
verkeeren. Er gebeuren machtige din- ik had hem tegen moeten houden
gen met ons varensvolk. Dat ontroert Dat gebeurde nog niet 200 heel lang ze
leden. Tusschen tien. twintig berichtjes
menig hart en doet mij naar de pen
stond het vermeld. We lezen dan vaak
Maar achteloos door. maar wie zal de snaar:
grijpen om er van te gewagen
wie veelal vergeten worden en de smaren de spanning en het verdriet vermotelijkste weerpijn voelen, dat zijn de gen te peilen in dit on honderden andore harten van vissrhersvrotiwen? „Ik
vrouwen, dan zijn zij die niets hoorei:

worden Dit ge
schiedt niet zoozeer tegen de luis als wel
tegen het kevertje, dat zooveel schade
aan de vruchten kan aanrichten. Men
kan met de bestuiving direct beginnen
en vóór de vruchten zoo ver zijn nog
wel eens. Ook is het goed na het oogsten de vruchten te bestuiven Dorripoeder met 0.25 %, nog beter met 0.5 %
en niets weten, dio hopen en vreezen.
rotonon is het beste. Het komt op het
aan.
rotonon percentage
Derrispoeder
wordt echter schaarsch en mocht het
Zie. hot „décor" gaat in on/o vis.
niet meer te verkrijgen zijn. dan bev:ij»t
schors),!a;tts('n Moed» inorr verloren;
nicotinehoudend
stuifpoerier ook goede
kanten metsen rn rifveren üzers. koilienstcn. Dit laatste gebruiken als de
bladeren volkomen droog zijn.
raline hnlsMiorirn en gouden bellen.

bedrukte stof-

fen, waaronder de
genopte
een voorname rol spelen; er

geminnebrieven
worden
drukt op sommige stoffen!
De nieuwe Italiaanse zomerstoffen vertonen vlinders, tü-

De wisse!ing der seizoenen

r"NIE meiden van me hebben het ook in hun charmante luchtigkwaad! .Je za' een vader en een heid en daar krijgen
we

broer gebleven hebben en dan een man
met oorlog op zee weten. Klazien slikt
al maanden allendag een zenuwdrankje
Marie zei vanmorgen nog: Als Johannes
kómt. zal ik hem smeeken hier te blijven, anders word ik nog ... Ze wrijft
. Maar
je kunt
over haar voorhoofd
die mannen er om smeeken zooveel je
wilt, ze blijven door gaan, daar helpt
geen
moedertje lief aan. Ze srinmfr,
zich geloof ik aan den walt... En dan:
de monden blijven open. Klazien heef!
er vijf on Marie zes . . De ouds'e van
Marie is volgende week veertien, die
zeurt den ganschen dag om toestemming.
Hij wil s'raks ook naar zee. Dat hou je

tweekleurige

—

U

B. te B. vraagt:
een Jaar tegen, maar dan
Zooals u waarschijnlijk bekend is, ls hoogstens
en hebben we er alle drie WMU
gaat-ie
derrispoeder een uitstekend middel tegen
zorg
ten

derrispoeder bestoven

WOLC.T

.?.

—

Tegen
moot ge-

twee

Tulpcnmoiicf, dnnkenrand fond: de tulpen groen.
Hauw fi «if. K'izckinotlcl, ook op effen rokje te dragen.
4. Japon mr- boltro; twart-uHttt zijde met stoeltjesmotief, revers en manchetten van wit zijden piqué.

—

waakt worden. De
eerste

'■.ttnrt.

—

woon huiten over-

nen niet zelf heb geplant, maar deze

partij in den dop bij den handel heb ge
kocht. Daarna heb ik ze gedopt en in de
zon laten drogen. In de u hierbij toegezonden boonen zitten gaatjes waaronder
het torretje zich bevindt. U kunt he:
insect het gemakkelijkst bekijken als u
dc booncn 12 uur in het water laat wecken
en ze daarna met een mesje opensnijdt.
Indien u van deze boonen nog enkele
gave exemplaren wilt hebben ter onderzoek, staan deze gaarne te uwer be-

AL

heeft de mode

bedrukte zijde
ook omgekeerd in
Japon met zijde-

Z'rnri wit

..pincc nez".

en een volgzaamheid
de dag pleegt te leggen, waarover men ver- geerlijker dan het andere.
rugkeerde . . Ze kijkt naar het pordan komt de dag
baasd staat. Zo schikt zij Maar
soms komt die heus
tret
dat
ogenblik op men met het geld op zak er
't
zich
op
Dat kaMi ik niet aannemen, zeg; ze.
op uit trekt om één van al
Ik geloof eigenlijk nog altijd, dat Dirk wonderbaarlijke wijze in

ln het najaar ondiep zaaien en gedroogte

-3

altijd: gebloemd!

teruggekeerd. Nie- gen
leden en nimmer
dat
met
kan
zekerheid
mand
aan
wèl.
tedat
niet
is,
hij verongelukt
hij

U vraagt, wij
antwoorden.
„A

lmprimé is
lang niet

te-.ig

houden.

orel,
met
;tj'/e
lichtblauw en witte motieven liedrukt. Japon: deux-

dan ooit' Want
iedere vrouw kent het verlangen naar een bepaald kle-

gen

GEEN METER GROND
ONGEBRUIKT.

Eventueele vragen schriftelijk
te richten aan de redactie
onder motto mateurstuin”.
Geen porto voor antwoord

t. ÖHM JU
7roert,

haar grillige momenten, men kan

zoon is verdronken, anderen hebben hem overboord zien slaan, dat kan
ik aannemen, 't Was zoon beste jon-

Ons vermoeden is bewaarheid. U hebt
nog groene boonen gekocht en deze in de
zon noodrijp laten worden. Ze zien er
verre van aanlokkelijk uit en zullen vermoedelijk voor de consumptie niet veel
waarde hebben. Het torretje, dat in de
boonen aanwezig is, heeft met die insec
is. dat hun zoon in ledigheid loopt rond ten. welke voor booncn schadelijk zijn.
te hannessen. Dan heeft hij geen doel. niets te maken, maar is blijkbaar later
Hij prutst hier wat aan en daar wat in de boonen gekomen, zooals het zich
aan, plaagt die en gene, en loopt ieder- ook in hout en dergelijk materiaal ineen in den weg. Totdat iemand hem vreet.
zegt: alsjeblieft, aanpakken, en nu aan
Het beste is dit jaar zelf tuinboonen te
't werk. Daar maakt u den jongen ge- telen en ze dan op de plant rijp te laten
lukkig mee, al zal hij eerst tegenstribbe- worden. De schreden zijn dan zwart!
len. Want eigen wil in dienst van een Dan trekt O de plant op en laat ze onderstplicht stellen, beteekent zichzelf over- boven opgehangen nog een tijdje nadrowinnen of laten overwinnen, en dat is gen en gedurende den winter kunt u ze
niet prettig. Maar eenmaal :n dienst ge- ontdoppen. Veel beter is het echter tuinsteld van een doeltreffend streven, ont- boonen
niet te drogen, maar b.v. te
plooit zich ons wezen, komt er spanning wecken. Men verkrijgt dan een heerlijke
ir. ons denken en willen, en voelen we groente.

jD

van

veren ijzer, het koralijne halssnoer
en de gouden hellen, de lustrejakken en
dubbeldik gevoerde „schoer" (schoudermantels, het worden langzamerhand antiquiteiten voor de oudheidkamers. Ge
kunt ze nog wel zien ln de vissehersplaats. maar het zijn de vrouwen op jaren, die zich er mee tooien. Het jongvolk, de visschersvrouwen van heden,
dragen confectie. En och, wie zal haar
dit kwalijk nemen? De stad is zoo dichtbij en een modern jurkje lokt. Er is bovendien nog iets veel belangrijkers dan

Sedert

met de door de
n:e; altijd, wat ons drijft. We weten het torretjes aangetas
te tuinboonen toemaar zelden.
komen. Te uwer
die
bijeenkomsten
Welnu, in één van
orienteering
dient
g.ng het over de waarde van den arnog. dat ik de beeen
een
slavenkelast,
beid. Arbeid is

kinderen reeds vroeg eerbied leeren
voor discipline, voor doelbewuste werkzaamheid. Dat is moeilijk en andankbaar werk. ten
minste in het begin.
Maar het loont de moeite op den duur.
Er is een tijd geweest, dat. het zmnelooze kapotmaken, de grijns, de on'kenning
van discipline, ons volk werden opgedisch;
als de hoogs'e wijsheid. Pietje Bel. de
grijnzende straatschender, vierde zijn
lusten uit tot vermaak van de ouderen,
zoolang zij zelf geen slachtoffer waren.
En merkwaardigerwijze. Pietje Bel ;!aat

blijft:

visschers-

ragfijne kanten

pvE

ven

de verant-

vond een gewezen volksmenner:
hoe minder werkuren hoe beter! Waar
op een ander, ik za! niet verraden wie.
het aandurfde te zeggen: Al wist ik eer.
manier, bijvoorbeeld door in Utrecht op
een centraal knopje le drukken, om
morgens, 's middags en 's avond-s het
eten kant en klaar voor iedereen op tafel te zetten, en alle weelde zonder werk
of moeite voor iedereen beschikbaar te
stellen, dan deed ik het niet en bewaarde mijn geheim voor altijd. Een tafeltje,
dek-jc of de honderdduizend u;t de loterij is goed voor den eenling of om er
over te droomen. Maar een samenleving,
waarin niemand meer behoefde te werken, zou een onding zijn. omdat het
werk den geest spant en een doe! geef;.

(Van een

mag men ondergaan. Sterven voor een
ideaal is een vorm van onsterfelijkheid,
weggelegd voor uitverkorenen. Maar levoor een ideaal is ook goed. en het
verk aan kunnen is verstandig en waardevol. Dat is het lot en het leven der
milüoenen.

MM ■liengew rii-mel

en

vrouwen.

—

woordelijkheid voelden voor het leed,
dat anderen dikwijls onverdiend trof.
Ze deden dat belangeloos, hoewel het
Mevr. S. van L.
een klein kunstje is te bewijzen, dat het te A. schrijft:
Op uw verzoek
doe ik een doosje

ten,

onze

-ndt.
Als de mensch dan niet leeft om te werken, dan leeft hij toch zeker met zijn
werk. in zijn werk. Het is iets schoons,
als men van hem kan zeggen, dat hij
in zijn werk opgaat.
Maar a's hij in zijn werk ondergaat?
—

is

Het hart

ste sterren haar verwezenlijking

onderwijl zijn we blij met een korten
arboij- lag en verlangen we naar onze
vacantie, al moeten we het dan een
poL-je buiten dien zegen stellen.

EENIGE
tijd

Wat

zonder bon", ls er tets
dat de huismoeder van vandaag
schooner in de ooren klinkt? En ls er
thans een populairder huisdier dan een
konijn, dat niet alleen een smakelijken
bout oplevert van vier to: twaalf pond,
maar ook vleeseh, dat zeker minstens
even voedzaam ls, als welke andere
vleeschsoort ook.
Konijnen kunnen ook in de tegenwoordige omstandigheden haast algemeen
worden gehouden. Wie een tuin heeft,
kan het voedsel grootendeels zelf verhouwen; overigens is het groenvoer gratis langs de wegen verkrijgbaar.
Welk ras moet men houden. Elk ras
ls nuttig. De „Angora", die in ons land
nog veel te veel op den achtergrond
wordt gehouden, levert zijn geheele le-

VLEESCH

'

pelende reeks gebeurtenissen op het
witte doek hem er den tijd toe lieten.
Herr General-Direktor. die :n ruil voor
een paar glazen champagne de onwijze
wijsheid van zijn ondergeschikte aanhoort, zet er groote oogen bij op bij die
ketterij, en het publiek in de zaal lach:
smakelijk, allereerst omdat die goeie
Heinz zijn hartsgeheimen zoo ongezocht
kwijtraakt aan zijn hoogsten chef. maar
ook een beetje omdat het den gullen
komiek gelijk geeft.
Immers we moeten allen voort, werken moeten we, rusteloos werken, het
leven is een groote werkgemeenschap,
de wereld is een rustelooze worsteling
om de stof vorm te geven, vormen te
scheppen of te vernietigen, en de rust,

musea-stukken.

van rassen.

.

argeloozen toeschouwer aan het
mijmeren zou zetten, als de overromden

BEDRUKTE STOFFEN

zilveren

.

noeglijke onwaarheid kan zijn en die

mutsen,

Derde Blad.

—

.

zegt deze beminnelijke iwaas
in een loslippig oogenblik een genoeglijke waarheid, die een even ge-

DE TELEGRAAF

ijzers, halssnoeren en
gouden bellen, het worden

[

INfilms

een van Heinz Ruhmann's laatste

Er is een keur

—

Kanten

|

En werken

1941

TOEN"

Bereiding: Kook de rijst gaar en
goed droog op de gewone wijze. Fruit in

Recept tegen Komerverkoudheid.
I itstekeitd voor volwassenen
en kinderen.
In

rrn

paar minuten
gemaakt.

zelf

klarw

de boter het gesneden uitje: doe deze
door de rij-t ook de kaas, melk en hel Indien L' aan zomerverkcudheid lijdt, is dH
laatst de tomatenpuree Doe nu alles in een goed recept voor t': Laat een kwart
een Pyrcn-schotel. bestrooi dezen mei
deze oplossing
paneermeel en leg er kieine stukjes bo- eetlepel suiker. Vermeng
ter of vet op en iaat het ten slotte in den

oven bruin. n.

Weensche

B T D
Herfstjaarmarkt.

De Ween's-GRAVENHAGE. 8 Juni
sche herfstjaarmarkt, waaraan wederom
—

S

roeren

en

Uw

huls-

had hem niet moeten laten gaan. ik had
Vishem tegen moeten
houden
van
hijkans
sehersvtouwen p.ekeren
haar wieg tot haar graf; als meisje om
vader; als vrouw om man en kinderen
.la. dat
ijn flinke vrouwen: Zo verdienen onze achting: neen! onzen eer-

talrijke staten officieel deelnemen, vindt Al ld del .Je ls klaar. Dr doMs is: viermaal
<ld nes een eetlepel; kinderen een tfHMft*
van 21—28 September plaats.
Hiermede zult ffij l'w verkoudheid
Dc ..Mustermesse" zal in de eerste UgpA
htl Eert 'nan brengen. Bewaar dit reerrtje
aanbod
plaats een uitgezocht
omvatten

bied!

-trmd zijn.

"

van het kunsthandwerk mode en mode
industrie, dc ..technische Messe" zal op
de behoeften van Zuidoost-Europa afgc-

(Adv.)

7012

Zondag 8
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ZEG HET MET
Dik en gezond is niet hetzelfde. BLOEMKOOL.

VERMAAN EN TROOST VOOR

ZWAARLIJVIGEN.

De mageren leven langer en worden door minder
de dikken zijn opkwalen bedreigd, maar
gewekter, minder kouwelijk en eerlijker (zooals
Shakespeare al zeide).

roerdomp in den poel
Zijn doffen toon deed hooren

artikel

de vorige week

van

ever gestelde vragen, vormen de aan
leiding voor deze nadere beschouwing
De lezer zal zich herinneren, dat mijn
uitgangspunt
was onze verminderde
voeding en. als gevolg daarvan, de af
rame van ons lichaamsgewicht. Ten op■/..chte van dit laa'ste meende ik, voorloopig althans, een geruststellend woo.d
mogen spreken en ik uitte zelfs dc
overtuiging, dat voor velen eenige vermindering van gewicht geen kwaad kan.

door prof. dr. J. G.
SLEESWIJK

in hoofdzaak
voor de zwaarlijvige!!, /ij dienen te
weten, dat de statistieken van maatgeldt natuurlijk

Eendrachtig met Savóóie,

overal hebben
onder

on*

levensverzekering

voor

een

normaal

gewicht

worden

-

assurantiemaatschappij te Nam

Ben

standsvermogon

togen infecties en een Vork. die verzekert
d

i:

geleerd, dut de dikken
•> &
7 jaar kortere le-

vensverwachting lichlien

ern

zwaarlijvige

don

dan zij die

tegen schade

door

verduistering e.d.. heeft statis■isch vastgesteld, dat de criminaliteit in
Ut opzicht bij de vrouwen geringer is
dan bij de mannen, bij de gehuwdon

vrrtoonen

zelfs ietwat onili-i-ï ..e.l zijn.

Gaal

of

•:er zijn dan de mageren. En dit laatste

men

uit van het veertigste levensjaar, dan
blijkt dut zwaarlijvige!! driemaal MM
weinig kans hebben om tachtig jaar te

tijd.

als hun lichte tegenhangers.
D;t mag nu wel eens met nadruk gc-

In Shakespeare's

worden

CAESAR.

nog altijd vastgeroest waan-

knngen

Met gladde haren,

door ondoelmatige voeding, gebeweging, te veel slaap e.d.
Dezer
dagen kwam een vrouw van
100 kg. mijn raad inroepen. Zij was ten25 & 30 kg. te zwaar en haar
minste
klachten kwamen voort uit haar ge
Toen ik haar
stoorde
stofwisseling.
daarop wees en haar zeide, dat zij een

rt'

die 's nachts

rigerd

brek aan

Daarnaast de witte kool
En daarnaést weer de róóde.
Waar ééns de hyacint
Zoo geurend stond te pronken,
De fiere Ridderspoor
Zoo lachend stond te lonken.
Staat nu een bessenstruik
Voor sap en marmelade.
Wat koolraap, kroot en knol

bedrog,

■

schappijen

volgende. Bij

(leen

ANTONIUS.
vreeze. Caesar; hij is niet
gevaarlijk;

Zoo vorst'lijk stond te pralen
Te midden van viool
En lelietjes-der-dalen,
Geurt nu de knoflookstruik;

OnJanks de groote droogte.
Waar ééns de fuchsia
Meervoudig stond te bloeien,
De zomer-anemoon
't Vertikte om te groeien,
ls nu tomaat gezaaid

In pieterige potjes.
Naast een partijtje prei.

Waar ééns een bloemhof was,
Een lust voor 't oog. poëtisch.

Geurt nu een groententuin:
(Ook mooi. en wèl zoo „éthisch".)

. ..

(Nadruk verboden).

veihoden).

(Nadruk

antwoordde zij. dat ..men" haar had ge

waarschuwd, vooral niet te vermageren,
want dan zou zij zwak worden.
Wij artsen moeten ons nog al te vaak
tegen
verzetten
gezondheidsadviezen
aan onze patiënten, afkomstig van 'n
buurvrouw, 'n nicht of den melkboer.
V i-keerde denkbeelden als het zooeven
•

■

En

Distributie-perikelen

de voordeelen.

nu

TAPTEMELK.

■

..

...

!■!■■!

i .-e:

IllWglll omvang in een aantrekkelijke

doen

"zij

mag tic prijs der karnemelk n el 12 van

bevotgdk zijde, dat wegens overstelpende drukte bij de distributie-

g

Arme

zwaarlijvige.

WIL

men nu nog weten, waarom de
zwaarlijvigen in hun levenskansen
gehandicapt, dan wijs ik op het

rijn

ANTWOORD: ÜH opmerking betaptemelk is ons n.et geheel Bovendien mieten de dlstributiedienduidelyk. Er is in het z.g. wettelijke sten vaak advies inwinnen van een
gebied
een regeling getroffen, dat
hoocere instantie, hetgeen om dezelfde
redenen als hierboven aangeweike
taptemelk krijgen,
veelheid
30 % van hun weekomzet aan gestandaardiseerde melk bedraagt, terwijl buiten dit gebied d*e voorziening
alinea van Uw vraag, kunnen wij niet
van taptemelk eveneens geregeld igeheel onderschrijven. Het is ons Pl
echter
dat
het
mogelijk,
Het is
herhaling gebleken, dat winkeliers
bij
feit. dat Uw bezorger geen taptemelk <Tic ecu ure moeite voor een klant
r:if n
■..:•:■■
■:.
over hebben, hun zelfs behulpzaam
zijn bij het aanvragen van speciale
Betreffende den prijs van karnemelk
punten of een leveringsvergunning.
dat
hierkunnen wij U mededeelen.
Ook worden inderdaad vaak de vervoor nog geen maximumprijs ;s vastook
zal
echter
gesteld.
Binnenkort
treffende

■

...

■

"(•'e-.

.-.

mij

.-i

:

:

-

■

fijn aangepast aan het gestel van den
betreffenden patiënt. Het gaat bij vetr ht trouwens niet alleen om het vet:
er wordt tevens meer water in de weefsels van het lichaam vastgehouden. Oo,v
«ïaarmede heeft dus de geneeskundige
bt handeling rekening te houden.

land minder last van de koude. Maar
er is nog iets veel belangrijker?. De

moraliteit

der zwaarlijvigen schijnt

Roofvogels maken van den
nood 'n deugd.

.

hiervoor een maximumprijs

worden

KOLENPRIJZEN.
kolcnkaart gaat uitreken, zou het n:i
ook mogelijk zijn, om ook eens be
kend te maken, wat de prijzen der
kolen zijnT

TURNSCHOENTJES.

VRAAG: Mogen rhylhmische turnKho ritjes, bestaande uit een linnen
slofje met dun gummi zooltje evnals sportschocneti voor wielrenners,
korfballers en hardloopers zonder
sclioenbonnen geleverd wordenT
Deze schoentjes, die voor enkele
dnbbeltfes worden verkocht, kunnen
toch niet als serieus schoenwerk voor
dnqrliikseh
OPgebruik worden

ANTWOORD: Naar wij vernemen
zijn de brandstoffenhandelaren verplicht in etalages, magazijnen en op
slagruimten, prijslijsten goed zichtbaar voor het publiek op te hangen.
ANTWOORD: Rij navraag bij het
Binnenkort zullen deze lijsten voor
Centraal Distributiekantoor
deeltTe
den brandstoffenhandel verkrijgbaar
ons mede, dat ook rhythmische
men
zijn.
rurnschhent jes op den zg. schoenenbon 2 dienen te worden gekocht.

BRANDSTOFFENKAART.

VRAAG: Nu men begonnen is mrt
de uitreiking van nieuwe brandstoffrnkaarten. wil ik wijzen op de m. i.
onrechtvaardigheid, dat de een 15 en
de ander 20 bonnen krijgt, omdat die
een slaapkamer meer heeft, waar absoluut niet gestookt wordt. Als
de bonnen weer niet alle toegewezen
worden, is dcaeen met 15 bonnen
weer de dupe, want degeen- die meer
krijgt, kan altijd nog wat sparen, want
ze stoken ook maar één kachel.

Kraaiennest

JOURE, 6 Juni.
Da' de roofvogelstand, die ln den strengen winter num—

Op den grond, \u lictjen de eieren rr nog in. Zij /uilen
«eldra door de menschen geroofd

vordrn.

mer één, een zwaren klap kreeg, wat de
k "/.endieven betreft, zich hersteld heeft,
"lijkt wel uit het feit, dat twee liefhebbers dezer dagen in een rietveldje bij geregeld van en naar het nest vliegenbet Tjeukemeer drie paar nestelende om voor de voedselvoorziening zorg te
kiekendieven ontdekten. Twee nesten, dragen.
een van de bruine en een van de K 1
kraaien, die elk voorjaar weer hun
zamer grauwe, liggen nog geen honderd *--e nest bouwden In eer. verdwaalden
meter van elkander af:

Gewoonlijk heeft lener roofvogelpaar
eigen
jachtgebied, waar.n geen
mededingers geduld worden. Gedurende
>1 de uren, die we in dit circa 5 h.3.
*en

groot

veengebied doorbrachten, zagen

vlierstruik, ergens midden In de griendhontvelden, die zich hier onder den rook
van de plaats bevinden, kwamen dit
voorjaar tot de ontdekking, dat er In
het geheel geen nestelboom meer voorradig was. Al het opgeschoten hout was
gevallen. De vogels, die blijkbaar erg
waren, wisten echter raad.
honkvast
Misschien dat ze de kunst afzagen van
de wilde eenden
getuige het groot
aantal leeggepikte eieren in deze buurt,
lieten ze de kwakers behoorlijk tol betalen
want op eendenmanier bouwden ze r.u hun nest in 'n ringen slootswal. nog geen voet van het water af.
Weldra lagen in de met paardenhaar,
wol en andere zachte materialen gestoffeerde
nestknrn
vier eieren, waarop
vrouw kraai begon te broeden. Ondanks

we echter geen enkele maal teekenen
v an broodnijd of onverdraagzaamheid
Ais gevolg van de intensieve ctlltlveering van woeste gronden, die in cfe laat
*te jaren in deze omgeving plaats vindt,
krimpt het broedgeb.ed van deze inte
rei, ante
roofvogels meer en meer in.
«B paartje bruine kiekendieven bouwde in een gekapt griendhoutveldje dicht
bij den grooten verkeersweg 't nest. De
anders zoo schuwe vogel, zit nu rustig
°P zijn zes witte eieren te broeden, ter
wij] over den weg dichtbij zware vrachtauto's daveren, zoodat de veenbodem het

—

—

scherpe toezicht van den boer ?n
oen ge arbeiders, di~ in de buurt hun
Hopenüjk ontsnapt dit nest aan de werkzaamheden hadden, werd het nest
'peurende
oogen van marandeerendr dezer rfagen leeggeroofd.
Kwajongens en „eierzoekers". maar veel
Hier is nu eenmaal geen nest veilig,
xans bestaat er niet op, vooral n et. as tenzij het hoog zit of bijzonder goed
de kuikens uit den dop z|jn en de vogels verborgen is.

w

van trilt.

ANTWOORD: Uw opmerking kunnen wij ons wel indenken, maar niet
deelen. U vergeet nl.. dat een woning
die slechts 4 vertrekken telt, veelal
kleinere kamers heeft dan huizen met
méér vertrekken.
Er zullen zich ook gevallen voordoen, waarbij een verbruiker over -4
groote kamers beschikt, waarvan één
een stookplaats heeft, doch welke
niet warm te stoken is in verband mrt
den grooten kubieken inhoud. Voor
beide woningen wordt eenzelfde bon-

DE
VRAAG:

TEXTIELKAART.

lk werd naar Duitschland uitgezonden, doch werd na vier
•■■eken afgekeurd teruggezonden.
Toen ik vertrok, moest ik werkSMal oa. twee blauwe overalls hebben, waarvoor ik in plaats van een
mijn
speciale toeu ijzing
officieele
textielkaart moest gebruiken, welker
f(M punten nog niet genoeg waren
voor 2 overalls. .Vu zijn dit kleedingstukken, die, wanneer ik in Amsterdam was gebleven, nooit noodig zouden zijn geweest en ik had dan mijn
kaart voor andere artikelen kunnen
gebruiken. Op het oogenblik heb ik
weer werk in mijn rngen vak hier tn
Amsterdam.
Daar ik nu echter geen textielkaart heb, kan ik geen kleedingstuk,
zelfs geen slopgaren of scheerzeep
knopen, terwijl ik toch moeilijk met
een overall in plaats van een overhemd op straat kan gaan loopen.
Op mijn verzoek aan het Rijksbureau. Banstraat 1. Den Haag. om een
kaart, irerd nfn ijzrnd beschikt. Mijn
vraag is ntt, nf het mogelijk fs, nog
langs den officieelen weg in het bezit van een kaart te komen.
'

kaart verstrekt.
Ontvangt U in verhouding dan niet
meer? Wellicht zult U uit het voren
staande begrepen hebben, dat er altijd grensgevallen zlin, die bij
een
distributie als d onderhavige aange
ANTWOORD: Wij begrijpen eerlegenheid niet te vermijden zijn.
lijk gesproken niet geheel den gang
van zaken, zooals U dien beschrijft.
EEN VLOERKLEED. Toen U Indertijd naar Duitschland
VRAAG: Het is drie weken, gele- vertrok, hebt U toch 50 punten extra
den, dat ik een aanvraagformulier gekregen? Bijgevolg had U bij de
voor een vloerkleed, ter vervanging aanschaffing van de twee overalls
van hrt oude. dat totaal versleten is, nog punten van Uw textielkaart over.
bij het distributiekantoor te Simpel- Van den tijd. vóórdat U naar Duitschveld indiende en ofschoon op dat for- land vertrok, hebt U waarschijnlijk
mulier staat vermeld, dat op de aanook nog wel wat kleeding overgehouvraag binnen 14 dagen wordt beslist, den. Bovendien kon U bij terugkeer
heb ik heden nog gem antwoord.
in Nederland het restant van Uw texMaar de grootste moeilijkheid be- tielkaart terugontvangen, aangezien
staat hierin, dat op dut formidier U zich hier weer voor goed ging vesvermeld moet worden de soort der tigen.
Aan deze restant textielkaart zit nog
te koopen goederen, de grootte, en bij
wien te koopen. Men dient dus vóór een bon K, deze is dus te gebruiken
de aanvraag op koop uit te gaan. voor het koopen van scheerzeep.
Maor reserveeren weigeren hier alle
Voordat wij L'w vraag definitief
leveranciers. Tien tegen één dus, dat kunnen beantwoorden is het wenwanneer ik de toewijzing krijg, hét schelijk, dat U de reden vermeldt,
geen ik koopen wilde, wrg is.
waarom U thans niet meer in het
Een ander geval is, dat ik. voor een bezit is van het restant van de textielrijtrirtband, op ern aanvraag, op 7 kaart.
_■

onze bijzondere correspondente.)
Op mijn schrijftafel
Mei.
ligt een heele stapel knipsels over onbekende Nederlandsche uitvinders, den
lezers van ..De Telegraaf" wèl bekend.
En als ik daarnaar kijk. dan zwelt mijn
hart van trots bij de gedachte, dat in
Nederland binnenkort niets meer onmogelijk zal zijn. Maar in een schoolboek van mijn oudste docher (een Ita(Van

ROME,

liaansch

—

schoolboek

wel

te

verstaan)

van de uitvinders. Dus Kwam ik op het
idee, eens te onderzoeken, wat er hier
alzoo op dit gebied gepresteerd wordt.
Wie
weet. wat daar allemaal nog te
voorschijn komt aan studieonderwerpen
voor vergelijkende rassenkunde, dacht
ik. Want juist in hun jongste uitvindingen moeten twee zóó verschillende vol-

keren als het Nederlandsche en het Italiaansche. me: zoo volkomen andere behoeften en interesoen, hemelsbreed verschillen!

ging dus op zoek naar „onuitvinders". En natuurlijk
stootte ik daarbij het allereerst op den
Enfin, ik

bekende

dat er veel Italianen zijn. die iets van
hem afweten. Maar dat iigt aan het feit,
dat no; geen enkele van zijn vindingen
„en masse" geproduceerd werd en tevens aan de luchthartigheid van zijn
landgenooten, die gewend zijn het leven
te nemen zooals het is, zonder zich ai te
veel te bekommeren om wat het zou
Nederland

geen onbekende meer. M.s-

land zoo beroemd als hij verdient. (Ik

—

siatike figuur wordt omgetooverd. Zulke
paardemiddelen zijn vaak erger dan de

daknegen*'waarschuwen, "dan

verband niet de meVRAAG: ln
dedeeling betreffende taptemelk, zeide mijn vrouw onzen melkbezorger,
dat de taptemelk gein 11 et. (zooals
steeds betaald)
maar slechts 7 et.

.Vei ingediend, op 26 .Vei nog geen
toewijzing heb gekregen.
Met schoenen is het evenzoo. Men

mocht kosten.
Hierop werd geanten
woord, dat dit 8 Mei inging
tMn zeide de bezorger, dat hij de
taptemelk niet mocht medencmen

:

;

ITALIAAN VAN 19 JAAR
HEEFT 16 PATENTEN.

CUNGE DOORENBOS.

CAESAR.

Ik tcetischte slechts krm dikker.

geniaal uitvinder.

. . .

Waar ééns de goudsbloem stond,
In bloemenschat verloren.
De bij van bloem tot bloem
Haar doffen toon deed hooren,
Wast nu de boerenkool

te

IHt

ontpopte zich als een

vloog,

De

....

(30 Mei) over lichaamsgewicht tn
g-zondheid. benevens enkele mij daar

Onwillig scholier

zeemeeuw
WAAR
In d'eenzaamheid verloren.
ééns de

MIJN

7

Derde Blad.

—

Ik bedoel Marcello Creti.
Marcello Creti is negentien
jaar en heeft tot nu toe zestien
patenten op zijn naam staan.
Zijn eerste dateert van zijn vijftiende jaar en was in ieder opzicht een gebeurtenis. Niet alleen om de uitvinding zelf,
maar ook om het moment,
waarop ze voor het eerst werd

Hierboven ziet men den jeugdigen
uitvinder Marcello Creti bij

zeer practische reistelefoon.
waarmee men overal iemand kan
opbellen. Telefoons vormen blijk-

zijn

baar zijn hobby, want zijn eerste
uitvinding, de amphitell. is ook op
telefonisch gebied. Daarmee kan
een aantal menschen in verschillende stciU it rustig met elkaar
praten. Hieronder de „pedal-auto"
dir zoo licht is. dat tn cc mannen
tillen.
hem makkelijk kunnen

voorgevoerd.

Want

op

dat

moment vertoefde het hoofd
van de school,
waar men
trachtte den
jeugdigen Mar-

cello de grondslagen der algemeene wetenschappen bij te
brengen, bij den
vader van den
jongen, om ernstig overleg te
plegen hoe men

dezen „luien,

roetien. Kn bracht tot zlin verdediging
een
apparaatje mee. dat hij aansloot

aan de telefoon. Hij drukte op een knop.
draaid» een paar nummers en de stern
van zijn moeder, die op dat oogenblik
in Milaan was., zei ..hallo". Hij drukte
op een anderen knop en draaide een paar
nummer.-.
en er kwam een
andere
de
telefoon.
I>aarna zijn
vriendje aan
zuster
tante,
ziin
in Bolog!eer3ar, een

ze aan de radio spraken, met dit verschil, dat ze niet alleen tot in den versten
hoek van de kamer verstaanbaar
maar

ook

beantwoord

baar.

D.w.z.: allen tegelijk konden on dat
moment (aan hun doodgewone telefoonapparaat) hooren, wat er in die kamer
gezegd werd en wat de andere ..aan
geslotenen" zeiden en konden ieder op
hun beurt weer door alle anderen ge
hoord worden. Ken algemeene conver
satie dus. een soort van gezellig ondertusschen 9 menschen. die veronsje

spreid

De flat was een doodgewone, leelljke,
sm.ikelooze moderne flat in het hartje
van de stad. midden tusschen, onder en
boven andere precies gelijke flats, van
welke ze alleen verschilde in de inrichting. De eerste kamer ten minste, die
met den ..bliksem", trof mij persoonlijk
als ongewoon.
In de tweede was een
chemisch
laboratorium ondergebracht
(Marcello Creti heeft geheel zelfstandig
chemie geleerd, nadien het geen leeraar
mogelijk was geweest, hem iets bij te
brengen); in de derde stond de amplltele in gezelschap van vele geheimzinnige apparaten, w.o. een telefoon-apparaat in de grootte van een koffer gramofoon. dat een ..reistelefoon" bleek te zijn.
Dit apparaat kan men overal meenemen
en men kan hiermee ten allen tijde
ieder nummer opbellen. Als de verbinding wat lang duurt, reist men intusschen verder en reclameert vanuit de
volgende stad. of uit den trein of van
een berg of een schip, al naar het uitl>e vierde kamer was. Ingericht ala
garage (hel appartement ligt op de

dommen, onwilligen" leerling er toe zon kunnen brengen ten minste het eenvoudigste A.B.C. van alle weten
in zirh op te nemen.
Marcello -werd ter verantwoording ze

waren,

nog zacht uitgedrukt: Marcello had een
haard van een paar weken. Maar wat
voo- baard heeft Prometheus niet gehad,
nadat hij het vuur van den hemel nair
de aarde had gebracht? Alleen de klas>.<~ke mythologie vond het niet noodig.

zaten over Milaan. Bologna en

zc*de
Eigen foto's

verdieping).

..pedal-.uito", ook
Marcello

ir.K-.len mad gaf, zijn zoon
niet meer lastig tr Tallen met Latijn,
(.rirksrh, chemie, physiek, mathematiek rn wat dies meer rij „Dew joniongen dW»n

minimale

tweede Edison, een opvolger van Marroni." zei Mussollnl. „Die
hoeft nirt meer te lenen. Laaf hem

neemt

gen is een

zijn

eigen gang gaan en plaag

hem

frrti:

een
een

Hier

stond

uitvinding
tv»o-«eater

de
Tan

van

IM kilo,
die wordt voortbewogen op prdaalkraeht. op benzine of op een electrlschen motor, al naar den knop, dien
men insehak. lt en dien men ongeveer
afmetingen, gewicht

al« een fiets In de lift mee naar hoven
af even met zijn tweeën de trap

opd raagt.

niet."

En de laa'ste kamer ten slotte bleek
rommelkamer, waarin alle nog niet
een
van
U
jaar
schooljongens
Hoeveel
zouden niet graag willen, dat iemand rijpe uitvindingen waren opgeborgen.
als de Dure zooiets tesen hun vader zei! De „gerijpte", ri.w.z. gepanteerde, zijn
Marcello Creti hleef er even koud on- tot nu toe lfi: de amnlitele. een nummertelefonische toestellen,
der, als hij vroeger geweest was onder combinatie voor
electrische leidingen
een
om
analysator
die
hij
de vermaningen en kastijdingen,
om zijn „onwilligheid" en „luiheid" had en zekeringen te controleeren. een lichtmoeten ondergaan. Maar hij kreeg ziin meter, de pedal auto, de automatische
(een koffereigen laboratorium: een appartement van koffertelefoon, de ond&geno
behandetherapeutische
voor
apparaat
naar
hartelust
«aarin
kamers,
hij
vijf
het
kon uitvinden (zijn vader is rijk en de lingen), een Ingenieuze vinding, die
ver»
blauwe
licht
van
de
enerveeiende
beschikking
onbeperkte
heeft
jongen
maak:, een verveelover alles, wat hij voor zijn experimen- donkering overbodig
ten noodig heeft). De kinderkamer, vuldige radio (die er uitziet als een
waarin hij in slapolooze nachten in het telefoon, terwijl de verveelvuldigde telegeheim de amplitele uitvond, staat sinds " foon het aspect heeft van een radio),
dien leeg. De amplitele daarentegen is een magnesium projector, een automaop alle octrooiposten van de wereld ,ste tisch acoustisch veiligheidssignaal, en
patenteerd. Maar ondanks vele aanvra- 5 uitvindingen, die onder oorlogsgeheim
gen, vooral uit Amerika, wil de vader vallen en niet gepubliceerd mogen worniet, dat ze ergens anders gefabriceerd
wordt, zoolang niet ln Italië een natio
Al deze uitvindingen zijn niet alleen
in Italië, maar .11 de geheele wereld gepatenteerd. Maar tot nu toe hebben ze
|K hrh dit jeugdige grnii- in zijn rigcn den uitvinder nog geen cent inzobracht.
rijk bezocht Torn ik belde, «pronï Een geluk voor hem, dat hij het niet
de dctir vanzelf open. ..Dat hebben wij noodig heeft!

Rome. Kn waarvan de drie in de kamer
buitendien niet hoefden op te staan, cm
dcc! te nemen aan het gesprek. (Ik zelf
heb de amplitele in functie meegemaaKt: ln onze Amsterdamsche bovenhuizen
verwondert het u nog. dat het me dvi ook." zrt ik voldaan. ..O ja?" zei Marzeide?)
cello Creti. „hebt tl den bliksem wel eens
En voor dit „verzamelde
pubiiek"
zei ik. „wie heeft
verklaarde de aangeklaagde, hoe hij in gezien?" „Natuurlijk."

Daarop deed hij een
plaats van zijn schoolwerk te maken en dien niet gezien
netjes den heelen nacht te slapen, zooals deur open waarop een doodshoofd en
het een jongeman van 15 jaren be- twee gekruiste beenderen geschilderd
taamt, stilletjes geknutseld had. omdat

Italiaansch woordenboek.

""

hij dat nu eenmaal leuker vond. Met als «aren. verzocht me binnen te

komen,

resultaat de „amplitele" (of verveelvul- deed de deur weer dicht en draaide h.'i
digde telefoon: zoo werd het apparaat pcht nit. Ik won nog wat zeggen, maar
later genoemd). Daarop drukte hij weer tegelijkertijd begon
het in ern hoek Tan
op verschillende knopjes, de niet-aan
wezigen waren
uitgeschakeld en
de de kamer tr weerlichten: een ontlading
stond ln van LMMM volt, op een afstand van
schooljongen Marcello Creti
een „pijnlijke stilte" voor zijn gestrenge een paar meter, mrt alle „schichten" In
rechters.

Eenige

opthna forma.

maanden later stond hij voor

ilen Dm e. die hem de gouden medaille
voor uitvindingen eigenhandig op de

horst spelde

en

den

vader

van

dm

Duce ontvangt eerste deel.
De Duce ontving
ROME. 6 Juni
de academici Berioni en Formichl. die
hem. vergezeld van den president van
eerste
de Italiaansche Academie, het
deel aanboden van het groote woordenboek der Italiaansche Taal. dat volgens
de persoonlijke aanwijzingen van den
De Duce legde
Duce bewerkt werd
groote belangstelling voor dit belangrijke werk aan den dag en interesseerde
zich in het bijzonder voor de criteria,
—

waaronder de samenstellers hun arb-id
het licht weer opginr. zet zijn vader: JB gesteld hadden Het aanvankelijke remoe: mijn zoon verontschuldigen, dat hy sultaat werd door den Duce ten zeerste
(Ste»'ani).
niet geschoren is." Niet geschoren was geapprecieerd.
—
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Derde Blad.

Boeken vragen Uw aandacht.

Problemen der Aarde

De harmonie
der misdeelden.

1001

Terwijl zij die woorden sprak, wierp zij een blik
in den spiegel. Zij zag daar een blonde, mooie, blo
zende jonge vrouw. Hoe verblind moest men wel zijn
om te meenen, dat zij en die onsmakelijke oude
heer
■ ■ Op feilen toon ging zij voort:

Twee gelukkige
Menschen.

Je voelt je al akelig worden als je maar naar
m kijkt! Zn gezicht is altijd zoo vettig, dat 't net
is of-ie zich nooit wascht.
Mevrouw Michalovski werd bleek.
Zonder 'n
—

iemand Maria-Veronica ooit de vraag had
meneer,
gesteld, wat ze eigenlijk afwist van den
tegenover haar zat.
die eiken ochtend in het café
„In
dan zou ze met 'n lachje hebben geantwoord.
voor
man?"
'n
derdaad, wat is 't eigenlijk
Veronica
Want om u de waarheid te zeggen: Maria
dien al vrij
aan
aantrekkelijks
weinig
maar
vond
heer.
met zn buikje, zn rare gore haarauden
sliertjes, zn klamme, altijd zweetende wangen, een
colbertje vol-vetDa s heel verstandig van 'r." dacht Maria Veronica.
man, *ie altijd hetzelfde slordige
ij er mee te maken
vlekken droeg, waaruit steevast paperassen puilden Ze begreep alleen niet goed. wat z
zeker
een had. Dat eischte eenige scherpzinnigheid.
en op den grond vielen. Het was vast en
leven
Maar mevrouw zei ze. 't is een béste man, en
of andere verstokte vrijgezel die nooit van z n
ook
stellig
en
wien
dat hij u geen enkele reden geeft om . .
denk,
van
ik
een vrouw had liefgehad,
Probeer maar niet te ontkennen! zei mevrouw
nooit 'n vrouw had gehouden Vooral van dat laatste
Michalovski.
was Maria Veronica diep overtuigd
Hè?
Het
gesprek
hem
in
raakte
ze
met
'n Tijdje later
Wat ik zeg: ontkennen. Het baat u niet. Hij
mocht dan waar zijn. dat meneer Michalovski elke
toegegeven!
uiterlijke bekoring ontbeerde zijn verhalen waren heeft al alles
Alles toegegeven? Tja. dan is uw man óf een
Maria
Veronica
dat
vaak zeer onderhoudend Niet
gek óf een brutale leugenaar
bepaald hunkerde naar zijn gezelschap, maar het was gevaarlijke
mevrouw Michalovski edelmoedig.
Nu
werd
een feit. dat ze nu en dan wel graag naar hem
de
luisterde, want er waren niet veel dingen in

ALS

Ken klassiek gevecht in de zee, die in de krijtperiode een deel van Amerika
bedekte. Fen Mosasaurus ontmoet ren zeeschildpad (klasse rrptilia). In dr
lucht de reusachtige Pteranodon. Maar een teekening van Charles knight.
Reprndurtie. He Haan.

Fantasie

—

wat bewaard had moeten blijven, wilde

om

Stille Getuigen.
Een boeiend relaas over
evolutie in onze wereld.
schrijver dezer regelen
u il niet van oneerbiedigheid jegens de geologie en palaeontologie en haar beoefenaren verdacht worden, wanneer
hij verklaart, dat bij het lezen
van een boek als „Geheimschrift der aarde, twee milliard
jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners" door
prof. dr. 1. M. ven der Vlerk,
hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, en dr. Ph. H.
Kuenen, lector aan de Rijksuniversiteit te Groningen, zijn
gedachten dikwijls afdwalen
naar een detective-verhaal.

T~ïE

~*

Hoe gaat het in zoon geschiedenis? Er
is iets gebeurd de detertive speurt, vindt
enkele „stille getuigen' en begint
aan
zijn reconstructie van de misdaad: eerst

deed de dader dit en toen dat. en daarna werd hij

gestoord en toen deed hij

zus Later blijkt het dan dikwijls heel
anders gegaan

te zijn. Is het

—

zoo heel

vreema om daaraan te denken, wanneer
men leest dat in het Praecambrium 'zoo
omstreeks 500—1900 millioen jaren geleden' een gebergte
gevormd
werd.
waartegen een cambrische zee '400—500
millioen jaren geleden' opliep, die er
stukken afknabbelde, en wat er dan zoo
allemaal gebeurde
De beide schrijvers
zoo
vertellen
boeiend van wat er in perioden, die
tientallen en honderdtallen
millioenen
jaren achter ons liggen, op onze goede
hoe continenten veraarde gebeurde
rezen en weer verzonken, bergen gebouwd en weer afgebroken werden, hoe
het leven van plant en dier evolueerde,
zich vertakte, uitstierf in de eene richting, zich krachtig ontwikkelde in de
andere
dat het trouwens geen kwaad
kan af en toe aan den detective te denken. Ook de historische geologie en de

men zich een volledig en onaantastbaar
denkbeeld kunnen vormen van de geschiedenis der aarde en van het leven
Dat wil dus zeggen, dat de kennis, die
beide zoo nauw verwante wetenschappen verworven hebben, slechts uiterst
fragmentarisch is.

—

noeger beleven aan dit ongetwijfeld uitstekende en belangwekkende, door de
Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
te Utrecht, fraai uitgegeven boek, zon*
der de kans te loop»n bepaalde theois goed, dat de schrijvers daarop rieën glad verkeerd te begrijpen.
in dit boek. dat zich in de eerste
plaats richt tot belangstellende leeken,
zelf de aandacht vestigen. Men kan het
toejuichen, dat de belangstelling voor
litteratuur
populair-wetenschappelijke
verschijnt er een verwaarmede dan die boeken bedoeld zijn.
luchte, naar de oorspronkelijke uitdie bestemd zijn voor een wijderen kring
dan die der vakgenootem zulke groote gave bewerkte Baron van Münchhausen.
aanneemt, doch anderzijds een werk, waarvoor bij bibliophielen zooafmetingen
toch het gevaar erkennen, dat daardoor wel als bewonderaars van den klassiekaanzienlijk sten aller leugenaars veel belangstelling
de kans op wanbegrippen
toeneemt En hoe groot is die kans niet bestaat.
Bij wijze van voorproef
doch dan
bij een werk. waarin een précair onder„Ersatz"
heeft Erik Uyldert zijn stijlwerp als de afstammingsleer, waaromvol v-ervalschte Wonderlijke Belevenistrent de meest wonderlijke en verwrongen opvattingen heerschen, behandeld sen van Baron van Münchhausen Junior",
die de laatste bladzijden van wijlen „De
wordt!
Groene" plachten op te vullen, in een
Het is misschien niet dc minste ver- bundel het licht doen zien (bij Bigot &
dienste van de schrijvers, dat zij dit Van Rossemi N.V.). Deze belevenissen,
verkleind hebben, quasi stijlvol maar zelden knap verlucht,
gevaar aanzienlijk
door uitdrukkelijk vast te leggen, dat hebben iets grilligs-surrealistisch, dat

HET

Münchhausen Junior.

BINNENKORT

—

—

er vragen zijn, waarop de wetenschap
géén antwoord kan gieren. De vraag,
hoe het leven ap aarde ontstaan is, beantwoorden zij door te verklaren, dat
de geoloog hier hetzelfde moet zeggen
als de historicus, de archaeoloog, de anthropoloog, wanneer men van hen een.
op hun wetenschap berustend
Red), antwoord
f spatieering van ons
verlangt aangaande den oorsprong van
het mensrhdom. Natuurlijk zijn er wel
theorieën ov-er het ontstaan van het eerste leven. Documenten, onomstootelijke
bewijsstukken om een theorie op te kunnen baseeren. ontbreken echte. Het eerlijke antwoord kan dus niet anders zijn
dan: „we weten het niet."
Tegenover
deze negatieve conclusie
zetten wij echter een positieve: op de
vraag ..wijzen de overblijfselen van de
organismen alsmede
hun verdeeling
gevormde
over de achtereenvolgens
aardlagen op een evolutie van het leven?"
antwoorden zij met een volmondig ..ja".
Dat is natuurlijk het goed recht van twee
—

—

—

reconstrueeren met bepalaeontologie
hulp van „stille getuigen en combinaties
en het blijkt later wel eens anders te zijn dan men eerst meende.

en bedenkt, dat die heel verre en duistere oudheid slechts een miniem deeltje
van haar geheimen heeft prijsgegeven
en zich de rest waarschijnlijk nooit zal
laten ontfutselen
dan kan hij zijn ge-

Climatius,

een haai uit

de Dcvoon-

gekeivmerkt door

periode,

de

van

voorziene vinnen.
Reproductie-De Haan.

krachtige

stekels

Met alle respect voor des schrijvers
fantasie en parodie-vermogen, zijn deze
verhaaltjes toch heel erg vermoeiend. De
leugen tot z-ulke gigantische proporties
uitgegroeid, boeit niet meer, hetgeen de
echte Karei von Müne.hhausen na ruim
150 jaar nog altijd wel doet. Ben enkel
dezer schetsjes éénmaal per week is niet
onaardig, doch een heele bundel er van
doet de vraag opkomen of deze fantasietjes ad absurdum nu wel zóó belangrijk zijn om er een boekje van te maken,
dat behalve gedrukt en gebonden immers
ook nog gelezen moet worden.

JIU-JITSU

—

—

wereld, waarover hij niet iets belangwekkends wist
te vertellen. Ze stond hem zelfs 'n keer toe. haar
naar huis te brengen.

Naar het Hongaarsch
Zoltán Szitnyay.

*

verstreken er enkele weken zonder dat
hun café bezocht Maar op 'n ochtend
kwam er 'n proppig vrouwtje binnen en ging bij
Maria-Veronica's tafeltje staan. Het dikkertje wierp
haar een van die blikken toe. die slechts tusschen
vrouwen gewisseld worden en vroeg toen:
Bent u die Maria Veronica?
Ik heet inderdaad Maria-Veronica. antwoordde

DAARNA
Michalovski
—

M'n kind. zei
wat «r gebeurd is,
—

het meisje verbaasd

Hierop smeet het gezette dametje haar imitatie
giacé handschoenen en haar uiterst versleten taschje

op tafel en ging tegenover Maria Veronica zitten
Haar adem ging snuivend en met een stem, die gevaar voorspelde, zei ze:
En ik ben mevrouw Michalovski.
Gut, ik wist niet eens. dat-ie getrouwd was.
Maar dat is-ie wél. jongedame, en zn vrouw
is iemand, die zich Diet in de maling laat nemen.
—

—

—

toen:

Ik had u alleen maar willen zeggen, dat 't geen
. maar hoe kunt
schande is. van iemand te houden.
u zóó spreken over iemand, van wien u eens toch
zóó veel gehouden hebt 0 !. . Zelfs al was hij niet de
—-

..

knappe lieve man. die u zulke innige brieven heeft
geschreven....
Haar mond trok alsof ze zou gaan huilen. „Wat
kan de verstandigste man soms toch dom zijn," zei
ze toen, en, Maria Veronica nog eens goed opnemend
..Jongedame, ik weet nu van u wat ik weten wilde
Ik kan hem nu alleen nog maar beklagen, omdat hij
in de netten van zóó n vrouw verstrikt is geraakt."
Ze schudde het hoofd, zette 'n trotsch gezicht en
ging heen, gegriefd, haar hart vol bitterheid omdat
iemand krenkende woorden had gesproken over den
man, dien zij liefhad De veeren op haar hoedje wiegelden, terwijl zij langs de tafeltjes liep.
MariaVeronica, van haar verbazing bekomen, bemerkte,
dat mevrouw Michalovski al door de draaideur ver
dwenen was.

...

*

j\*ARIA VERONICA

van

ontmoette haar nog éénmaal

straat, verliefd gearmd
met Michalovski
Vermoedelijk had zij Mana-Veronica al uit de verte
herkend, want zij wierp haar een blik vol verachting
toe en hield haar man nog steviger, nog verliefder

op

naa>

ze, het is voor mij wel erg
maar ik kan 't begrijpen. Je bent

niet de eenige. en je zult ook wel niet de laatste
zijn. die hem niet kan weerstaan. Hij is nu eenmaal
als 'n vuur. en wij ongelukkige vrouwen zijn als de

—

woord te zeggen stond ze op en pakte haar spullen
van 't tafeltje. Van top tot teen trillend sprak zij

vast.

Michalovski zijnerzijds keek Maria Veronica
amper aan Zijn stralende oogen koesterden zijn echtgenoote Het was net of hij zeggen wou: „Is dat nu
niet 'n pracht van 'n vrouw?"
Maria Veronica zag hen weg-wandelen
hen na en kreeg n steek door haar hart
Dié hiélden nog eens van elkaar!

Ze keek

De leclijkste man dol op de leelijkste vrouw, de
leelijkste
vrouw dol op den leelijksten man Zi;
-pOEN werd het Maria Veronica toch te gortig.
volgde hen met haar blik, terwijl het paar innig ver
Haar neusje trok smal.
strengeld verder wandelde, en het kwam haar
voor
—. Pardon,
mevrouw, maar zelfs als uw man de
dat die twee. door de natuur zoo schromelijk
't
mis1
k
nog
de
was.
dan
zou
eenige mar. in
wereld
deeld, in hun harmonie mooier en jonger werden.
vlindertje niet zijn. dat zich schroeit aan zijn vlam.
Want ze zag twee gelukkige menschen.
U schijnt niet goed te beseffen, dat uw brave man
Te
midden van zóóveel miserabelen.
niet alleen oud is. maar er bijzonder onaantrekkelijk
*

*

uitziet.

(Nadruk verboden

Auteursrechter, voorbehouder.

)

Jiu-Jitsu.

wordt steeds meer populair,
ook in Nederland, waar het zelfs de
voile aandacht geniet van de politie. Het
boek. dat de bekende leeraar M. van
Nieuwenhuizen over jiu-jitsu heeft geschreven en dat kortgeleden ll verschenen bij A. \V. Bruna te Utrecht, komt
dan ook zeer van pas en zeker niet te
iia;.

Het te In tweeën verdeeld. Eerst
komt de geschiedenis van deze. uit Japan stammende, verdedigingssport aan
de beurt en haar verband met de lichamelijke ontwikkeling en geestelijke vorming en daarna volgt het technische gedeelte, waarin de meest voorkomende
grepen worden behandeld (en vendu:PM door goede foto's). Op elke bladzijde blijkt, dat hier een vakman aan

he: woord is. doorkneed in deze nuttige
sport en bez.eld met e n groote liefde

er voor. Van Nieuwenhuizen beperkt
z:ch niet tot een dorre opsomming van
geleerden, die zoon
omvangrijk
en feiten en lessen. H.j gaa- dieper op rijn
boeiend relaas kunnen geven van wat de onderwerp in en wee< daardoor den le*
wetenschappen, waaraan zij zich gewijd zer te overtuigen van de reëe-ie waarde
men onder de vele il- hebben, met moeizaam navorschen en van het jiu-jitsw.
lustraties uit dit boek afbeeldingen onderzoeken bereikt hebben.
vindt als hier gereproduceerd zijn
de bekende schoolreeks „Die
zooals van den climatius. een haai uit
burg" door Friedrich Griese tUitgave
(omstreeks
de Devoon-periode
300 milrelaas, dat een goeden indruk
leulenhoffs Sammlung
Schrift-

Hrt dikkertje wierp haar een van die
blikken toe, die slechts tusschen vrouwen
geu'sseld worden, en vroeg toen: „Bent

ü die Maria Veronica?"

WANNEER

IN

—

—

men dergelijke afbeeldingen
ziet, dan kan men bewondering koesteren voor een wetenschap, die het gewanneer

heimschrift der aarde, de taal van gesteenten en fossielen, zoo wist te ontcijferen, dat men zich een voorstelling kon
maken van dit leven in zoo nauwelijks
begrijpbaar lang geleden tijden. Doch het
blijft een benaderende voorstelling: het
kan ook anders geweest zijn.
De

schrijvers

zelf geven trouwens

EEN

geeft van de veranderingen, die het
aangezicht der aarde ondergaan heeft:

steller. Amsterdam, 19411 ia. ingeleid,
verkort en verklaard doof Felix Auguseen wereldkaart van een paar honderd tin. nu ook de beroemde vertelling van
millioen jaar geleden zag er wel heel
Griese verschenen:
..Er rudt iemand
er valt
anders uit dan tegenwoordig
door de wereld . waarvan Bosch
en
er zelfs een te teekenen, waarbij de Keuning in ons land de Nederlandsche
Theems een zijrivier van den Rijn is. vertaling bracht, verzorgd
door Johan
en Zuid-Amerika vast verbonden aan Hepp. In deze geschiedenis leeren wij
relaas,
Afrika. En een
dat ook een beeen boerenknecht kennen, die voor zijn
langwekkenden kijk geeft op wat er paarden zorgt. De vertelling speelt in
leefde op die steeds veranderende aarde den Napoleontischen tijd en het is
en in die steeds opdringende en weer roerend om te zien hoe deze knecht in
terugtrekkende zeeën
althans van een zijn nauwgezette plichtsvervulling teldeel van dat leven, want van veel lekens verder van huis raakt, als voervensuitingen is ieder spoor verloren ge- man moet meetrekken door Frankrijk
gaan.
heen naar Spanje. Er zit een oersterke
En wanneer de leek nu maar bij het organiek in dit verhaal, dat door solezen van dit relaas de waarschuwing beren boerschen eenvoud blijft boeien
van de schrijvers, dat zij zoo nu en dan en bekoren tot het einde.
ook een probleem bespreken, waarover
De ..Erlauterungen" zijn zeer deskunin de vakwereld nog allerminst commudig aangebracht: de leerlingen zullen
—

nis opinio heerscht, ter

harte

neemt. met vrucht deze uitgave benutten.

toe, „dat de palaeontologie ons nooit
e»n uiterst onvolledig beeld
lal kunnen geven van het vroegere le-

op aarde." Zij erkennen, dat de
voor de palaeontologie

mogelijkheden

zeer beperkt ztjn en dat wij bovendien
nog ver verwijderd zijn van een volledige kennis van hetgeen de gesteenten

afmetingen en krachten

voor te stellen, en dat het groote gevaar daarbij
Is het contact met de werkelijkheid te
verliezen en de Ingegeven voorstel-

„Maria Medici, 1573-1642"

door Giulia Datta De Albertis. Uitgave F. Bruckmann,
München 1941.
pvIT

—

—

—

—

—

boek

over Maria Medici zal
ongetwijfeld
de aandacht trekken. Het is een spannende roman geworden, waarin men de trotsche vrouw
van Hendrik IV feitelijk in een gelouterd licht «iet verschijnen Men
beleeft hoofdstuk voor hoofdstuk haar
levenswederwaardigheden, van Florence uit naar den troon in Parijs Een
tragisch leven is hier goed geschetst:
men ziet alle reliëfs: De Albertis verstaat de kunst het licht telkens van
een andere zijde op zijn hoofdfiguur te
laten vallen Maria Medici pronkt, psychologisch gesproken, en changeant.

Zuideuropeëers innig verwant: wij ver-

dueel
Het vorstelijke leven heeft Maria Medici meer uitgebeiteld dan wanneer zvj
een burgerlijk bestaan zou hebben moeten leiden: dan ware zij minder trotsch
geweest, een gezellige charmante dame,
een Noordelijk type in een Zuideuro-

toetsen aan de be-
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schillen niet wezenlijk, maar slechts gra-

lingen en denkbeelden niet langer eri-

—

—

menschen bezigen meer het ..stuurrad''
in ons dagelijksch bestaan, laten minder
den hartstocht storend werken op de
structuur van ons totaal-leven, op den
bouw onzer dagen, op den koers onzer
handelingen Maar toch zijn wij aan de

een ruime mate van fantasie elseht om
zich groote tijdruimten, de geweldige

Dat geldt voor de historische geologie
(de stratigraphie) evenzeer als voor de
palaeontologie. Zij bouwen hun kennis
omtrent de geschiedenis der aardkorst
en de evolutie van het leven ten slotte
slechts op wat die aardkorst bewaard
heeft aan stille getuigen uit perioden,
die zoo ontzaglijk lang geleden zijn, dat
men zich daarvan geen rationeele voorstelling kan maken En wat bewaard is:
dat is slechts een bedroevend beetje van

sympathie.
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—

—
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Maria Medici, naar een schilderij
van Rubens <Rrpr. Brurkmann).

wecst. doch daar ie echtgenoot telkens
Wij. die in een Noordelijker wereld
een andere vrouw heeft, en telkens exleven, hebben misschien steeds iets te tra kinderen, zoo moet het leven van
veel „Distanz" ten overstaan van de in- Maria Medici wel een bewogen zee wortieme zijden van t Florentijnsche hof en den, gekenmerkt door gestadigen strijd
het Panische dito.
Wij. Noordelijker tusschen echtgenoot, vrouwen en zonen.

hebben weten te redden aan overblijfselen van dat vroegere leven. En terecht merken zij op, dat de geologie

tisch te blijven
kende feiten.

vraagt

Wetenschap en Techniek.
Problemen der Moderne Natuurwetenschap (opgeloste en onopgeloste), door *r
H. Oroo'. Uitg: W. J. Thieme & Cie.. Zut-

Verschenen:

—

meer dan

ven

MARIA MEDICI

Welke vrouw zou zich aan deze emoties
kunnen onttrekken.' Daartoe is het niet
noodig Italiaansche of Fransche te zijn.
Ook om de figuur van Richelieu te
leeren kennen, is het boek uitermate
geschikt Wij lazen althans nooit zoo n
uitgesproken

karakterteekening

van

dezen gevaarlijken en begaafden man.
Hier ligt een brok Fransche geschiedenis op de snijtafel, zoodat men er rustig
op kijken kan. Bot. spier en zenuw, 't
ligt alles bloot De schrijver heeft zijn
thema grondig doorvorscht: zijn bewustzijn verplaatste zich volslagen in de
Fransche werkelijkheid dier dagen. Men
na het boek uitgelezen te hebkan
ben
slechts sympathie koesteren voor
Maria Medici, al zal men haar levenswandel zelf niet geheel billijken.
De R afbeeldingen, die aan het werK
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—
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koor'

ch*
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Noto Soeroto. Ui:g.: W. v. Hoeve, Deventer Ui-'.g.: Kosmos. Amsterdam.
De Kof gaet voor de Baet uit. Gedenk—

—

—

hoek samenges'eld ter gelegenheid van he:
30-J bestaan der Haibertsma-Fa-br.eken voor
houtbewerking te Grouw, met
tekst van

Geestelijk Leven.
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genzeggelijk de verdienste Maria MeDolf van Koilem. Uitg: Kosmos, Amsterdam.
van
Oceaan.
Schetskaart
de
Stille
dici menschelijk te zijn genaderd. Hij
i'.'c: W. van Hoeve. Devemer.
heeft ziin boek ordelijk geconcipeerd
F. Couct, Ph Champaigne De oorspronOpenbare ceszalen en biblio heken m
kelijke Italiaansche uitgave van De Al- Nederland, door Annie C. Gebharu Uit»: NA.
het meisje, de koningin, het regentschap,
Ze it:,nier. Amsterdam.
op den dool. de ballingschap Wanneer er zijn toegevoegd, zijn documentair goed bertis' boek verscheen reeds in 193 De Swets
Prae-iea. Encyclopedische Rlbliothee*.
is van dr. Emma
vertaling
huwelijkstrouw bestond, geko,. n en leggen getuigenis af van 't Duitsche
in Frankrijk
No a Land 'n Tuinbouwgewassen, door Jy
ware Maria Medici s leven rechtlijnig ge- kunnen van P. P. Rubens, F. Pourbus. Schneider.
M van der Htrt. Uiig: Urbi et Orbt. Utree*•
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Dit reuzenhert, Cervus gigantens, heeft gedurende het laatste deel van het
Pleistoceen ook ons land bewoond. Het gewei, dat een spanwijdte vn 4 meter
had. helrtle 't dier in de ho«s< hen te leven. >aar een (rekening van Charlrs
knight. Reproductie D* Haan.
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lioen jaar geleden', of van de ontmoeting, zoo n goede 60 millioen jaar geleden, van een Mosasaurus en een Toxochelys in de zee. die een groot deel van
Amerika bedekte, waarbij in de lucht
de reusachtige Pteranodon getuige is,
of van zoo n 40 000 K G wegende Brontosaurus, levende tegen het einde van de
(omstreeks
Jura-periode
120 millioen
jaren geleden) of van de Stegosaurus,
uit het midden van dezelfde periode

Wagen-1

deutscher

—

