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Uit het dagboek

meer Duitschers
te Narvik.
afgeslagen.

>ll>< KIKII.M. 1:1 April. —.Vuil betrouwbare zijde vcrneeiut het Duitsche Nieuwsbureau, dut in den
nacht Ir Narvik opnieuw Duitsi he troe|ien aangekomen

De

bezetting van deze haven In het
lan Noorwegen I» daardoor aan-

DOOLTOCHT OM BRANDEND

merkelijk ■Mf4*IÉI.
C'it Berlijn meldt het
iniddat: Kiigels*-hr

D.N.8., dal gKlcrrUtferi ili- hui en en dc
stad Narvik aangevallen hebben. Doordat
onmiddellijk de luclitdoelai lillerie in aclie
kwam, was hel den tegenstander niet mogelijk een nieuwen aanval te ondernemen,
MkwH de machines naai Westelijke richting
moesten wcgrliegcn.

—

Koning Haakon's

(D.N.8.).

ontsnapping.

Chamberlain vol vertrouwen.

HOUUEV

—

—

12 April.

—

Het Noorsehe lede situatie in

■erbericnt heeft gisteravond
Noorwegen aldus weergegeven:
„De Duitschers hebben Oslo en de once omgeving in handen. De Noorsehe troepen hebben de lijn ten Noorden
en Koot i-00-ten van Oslo bezet. Bovendien
hebber; de Duitsche troepen Chrisiansand.
Drontheim en twee
Stavanger. Bergen.
in het Zuiden van
andere kustplaatsen
bezet.
De
rest
van het Zuidelijke
Noorwegen
nog
lands
is
in Noorsehe handen.
deel lel

KONIG NOREN:

I

DER

Wieumagdt itwijken,
BLIJF.

wil

verijdeld. Aan de Zuidkust van Noorwegen hebben de Duitschei
zich meester gemaakt van Arendal en Eger
sand. De Duitschers hebben op verschillende
plaatsen bommen laten vallen en huizen in

verklaard.

dat

hij.

..Ik ben naar tte grens gereisd, omdat allo

j
:

j

|

j

..

„Aanval op Rijneiland

Nada; ik gewekt was door een luchtalarm,
werd ik aan de telefoon geroepen. Mtn vroeg

afgeslagen.”

mij. of ik de leiding

—

Duitsche matroos in het ziekenhuis te Marstrand. een der overlevende acht troepentransportschepen. Hie drie dagen geleden bij Gothenburg tot zinken gebracht werden, verklaard heeft, dat alleen op zijn schip
lhtxi soldaten ingescheept waren, die
»'len verdronken zijn.
\an

ZweedtdM

telegraafagcntschap meldi,
<m ttlbij Farder het patrouillevaartuig „Pol 3"
ïevonden is. dat zonder bemanning ronddreef.

tschC schepen en dat daarbij achttien
zijn. De nationaliteit van de
i,Pol 3" werd niet o|>gegeven. .
In eer. overzicht van de situatie zegt de militaire medewerker van Reuter, dat de frontlijn
Pillig rond Oslo loopt. Men kan het beste
'preken van een
serie afzonderlijke posten, die
Jiggen tusschen het Mjösameer (80 km ten
.Voorden van Oslo) naar Eidsvoll en vandaar
omgekomen

BFI RSBAROMETER.
Zaterdag 13 April.

I- S ((COj))
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5

Duitsche

van den

Rijn. zoowel in het gebied ten Oosten
van Mulhouse als in de omgeving van Straatsburg. De vijand heeft zonder succes een aanval

ondernomen op een door onze troe|>en bezet
Rijn-eiland ten Noorden van Huningen."

pag.

Amerikaansche schip te Drontheim.

De scheepvaartNEW YORK. 13 April.
maatschappij MacCormick heeft medegedeeld,
dat de Duitschers een van haar koopvaardijschepen heeft toegestaan op eigen risico de
—

haven van Dronoheim te verlaten.

—

(Havas.)

>

I
I

I
Na de eerste opwinding over de
Duitsche
begint het leven in Dewessar.
ken weer een betrekkelijk normaal aanzien te krijgen, koning
brisiiaan heeft
het voorbeeld gegeven, door eergisteren
weer. zooals hij eiken oehïenil geween
was. een rit te paard door kopenhagen te
maken.

beaetfihtg

<

(Eigen lelepllolo.)

geschiedde tusschen drie en vier uur
'.s ui» hts. M n zeide mij. dat de regering mij
later van haar plannen op de hoogte zou

Dit

10

bommenwerpers, in de nabijheid van
overigens geen natuurlijke

Oslo bevinden zich
landingsplaatsen.

de Britsehe legatie

mijn bureau, belde het ministerie van Buitenlandsche Zaken op en kreeg daar een bevestiging van hetgeen men mij had medegedeeld.

>'il
gewed van de Saar gevuurd op in aanbouw
zimde vijandelijke werken. In den nacht was
er activiteit van de infanterie aan de oevers
..

.

van

overnemen, daar Duitsche oorlogsschepen
Oslo naderden. Onmiddellijk begaf ik mij naar

kon

PARIJS. 13 April
Het Fransche legerhericht van hedenochtend luidt:

Laatste Nieuws

:..

Door luchtalarm gewekt.

COMMUNIQUÉ.

•
|
!

•

j i 1
|

1
;

1600 MAN

telegraaf verbindingen
rum, waar ik na een luchtaanval aankwam,
verbroken waren en het voor mij noodzakelijk was. mij met den Amerikaanschen gezant
Sterling, in verbinding te steli btoi ■)
len. Ik zal tiians beginnen met hetgeen op 9
April jl. te Oslo is gebeurd.
met Elve-

Toen de legatiesecretaris, Raymond Cox,
op het bureau aankwam, zonden wij een telegram naar het Amerikaansche departement
van Buitenlandsche Zaken, waarin wij de fe.ten mededeelden. Zeer spoedig daarop wendde
de Fransche gezant zich tot mij met eenzelfde verzoek als dat van den Engelsehen. Wij
belden de consuls op en deze kwamen vlug
naar de legatie, na hun familieleden opdracht
te hebben gegeven, eveneens daarheen te kolk belde nogmaals bet Noorsehe ministerie
/.aken op. Hier zeide men
mij. dat de regeering zich niet een speeialen
trein naar Hamar zou hegeven; men meende,
dat ik verstandig zou doen. eveneens met dien
trein te reizen. Inderdaad was reeds uitge.
maakt, dat ik de regeering zou volgen, voor
het geval dat Oslo van dr buitenwereld zou
van Buitenlandsche

belligerenten

met

Ik
l.ii
in staal zijn.
de hoogtr te houden van de
handelingen der Noorsihe regecriiig.
afgesneden.

zou

Washington op

-i.lt l K H ALH. 11 ïpril.
l»e lejreerini:-.
persdienst meldt: De laatste dagen kan men in

Onder den indruk

uitingen ovei de neuen Fransche pal leini nl
/ouden ili/,- si.ven gevoelig kunnen worden,
heet hel. voor suggesties in den /in van reeds
Ie reevji gemaakte afspraken met de geallieerde hellignruien. ler zekerstelling tan hulp bij
een eventueele aanranding van dr andere zijde.
Hiertegenover wordt andermaal vastgesteld
zü het althans voor het Nederlandsche volk
ten overvloede
dat de Nederlandsche regeering van den aanvang af een onwankelbare en
ondubbelzinnige onzijdigheidspolitiek heeft gevolgd, die zij onveranderd blijft handhaven en
waarin voor van te voren met welken belligerenl ook gemaakte afspraak geen plaats is.
Dit standpunt kan. naar de Nederlandsche
regeering recht heeft le vertrouwen, hij de regeeringen van alle oorlogvoerenden volledi;
bekend worden geacht.
—

Washington zou kunnen doorseinen. Na het
ontbijt moesten wij een schuilkelder opzoeken; Duitsche vliegtuigen cirkelden boven het
legatiegebouw. De secretaris Cox besloot moedig, met de consuls Preston. Kelsey en Perkins, in het legatiegebouw achter te blijven.

—

Omstreeks kwart voor tienen zaten al degenen, die vertrekken zouden, in vier auto's
en gingen wij op weg naar Hamar. Toen wij
Lilleström naderden, hoorden we plotseling
het geratel van machinegeweren. We zagen,
hoe op tamelijk geringe hoogte een Heinkel-

bomhardemontsvliegtuig door e?n Noorsehe
machine achtervolgd werd. Langzaam reden

maken. We kochten dus eieren, brood en sar
dines.

we door n een dicht aaneengesloten colonne
van auto's; we waren blij. toen we buiten het
tiereik der machinegeweren waren gekomen.
De derde auto voor ons bleek door ean vallende granaat getroffen en beschadigd te zijn.

alarm gegeven was. Alle lichten gingen uit.
Men bracht ons naar het bosch naast de wo-

l.ille.

homhardcerd »a< rn dat de loodsen in brand
stonden. Ik geloof echter, dat dr Noren er In
geslaagd iijn, hun vliegtuigen in veiligheid
te brengen.

De dorpsbewoners verdrongen elkaar

in de
waardoor wij reden. Het was een onafgebroken file van auto's en zelfs van fietsen. Onder de vluchtelingen herkende ik eenig?n van mijn Engelsche vrienden. Ik maakte
de opmerking, hoe verschillend deze geëvacueerden waren van die der meeste andere
landen. Echte armoede bestaat hier met en
het is aangrijpend, dat juist deze menschen,
die het vraagstuk, hoe er voor allen behoorlijke levensomstandigheden kunnen geschapen
worden, opgelost hebben, de slachtoffers moeten worden van een dergelijke tragedie.
Te Hamar vertelde men mij. dat de koninklijke familie zoowel als de gezanten van
Engeland, Frankrijk en nog enkele landen
waren doorgereisd naar Hosbjor. daar (te regeering en de leden van het Storting alle be-i hikbare
kamers gehuurd hadden. Ook ik
■wij Ie dus door. Om 2 uur 's middags kw amen
te Hosbjor aan. Daar troffen wij de voorgemelde diplomaten en hun echtgenooten aan.
straten,

-

Weer verder.
legatie te

op

vernam,

wat daar

de zijde der
werd medegeregeering te
deeld, dat het wellicht het beste zou zijn,
naar de Zweedsche grens door te reizen. Na
het souper werd mij ingefluisterd, dat Ik bel
beste zou doen. naar Elverum door te gaan.
daar de Duitschers op een halfuur afstand
van Hamar stonden. In allerijl gingen we dus
weer pakken, waarbij de Britsehe gezant ons
op de hartelijkste
wijze behulpzaam was.
Weer ging de lange file auto's op weg. Kn

we bleken verstandig gehandeld te hebben!
Zoowel Hamar ais he; hooger gelegen Hosbjor
werd door de Duitschers bezet.
Bij

onze aankomst te Klvcruin

reden de
familie ons v
bij. Ken brok schoot mij in de keel. toen ik
mij rekenschap er van gaf. hoe tragisch dat
oogenblik \oor koning Maakon mmtat /|in.
Wanneer ooit iemand een gelukkig leven vcrIn er auto's der koninklijke

In den loop van den dag slaagde ik er tweemaal in. de regeering op te bellen en éénmaal
onze legatie. Juist toen we naar b?d wilden
gaan. werden we gewaarschuwd, dat er lucht

wij, dal hrt gr-

belde onze
Oslo
en
IK
voorgevallen was. Van
Noorsehe
Hamar

\an

trales in het Britsehe

het mij niet mogelijk was, naar Washington te telegrafeeren, belde ik de Arnorikaansche legatie te Stockholm op en vertelde, wat er hier gebeurde, opdat zij het aan

passeerden, zagen

ru

laad.

DAAR

"T-01-'V »ij het Militaire vliegt cld bij

ri-

daar zekere verwachtingen aantreffen len aanzien tan de verderr aan Ie nemen houding
tan kleinere neutrale stalen, waaronder \edei-

In den schuilkelder.

vliegveld.

—

de buitenland-< he pers. in verhand mei de
i rnle internationale gebeurtenissen, hier

het legatie- en consulaire personeel bij ons
aan. Wij ontbeten met ons twintigen tusschen
vijf en zes uur 's morgens.

Langsbrandend

\

\

Toen kwam echter dc mededeeling. dat er
niet voldoende tijd beschikbaar zou zyn om
den regeenngstrein te halen, daar doze reed»
om zeven uur 's morgens zou vertrekken. Inmiddels kwamen de vrouwen en kinderen van

str.Mii

telefoon- en

•

.

Duitsche Nieuwsbureau deelt het volgentie mede:
„Het Duitsche luchtwepen verzekert de vorverliet, in Lilienström door Duitsche
(leringen der van Oslo opmarcheerende troevliegtuigen gebombardeerd is. Een Zw eed,
pen. De afzonderlijke inzet van het Duitsene
die met de koninklijke familie raeege
luchtwapen tot breking van den Noorschen
reisd is. verklaarde, dat een mitrailleurtegenstand is in de Britsehe radio voorgesteld
kogel tusschen den koning en iemand uit
alsof niet militaire doelen werden gebombarzijn gevolg, graaf WVbel. terechtkwam
deerd. De onwaarheid van een dergelijke bewering
Kr is een foto gemaakt, waarop de koWijkt reeds uit een bericht van Havas.
ning zich voorover buig', om den kogel
waarin wordt gezegd, dat het Duitsche lucht«apen het hoofdkwartier van do strijdende
op te rapen, dien hij als souvenir zal beNoorsehe groepen heeft aangevallen. Waar, volwaren. De Zweedsche bladen zullen de
gens de opgave van den berichtendienst van
foto puhliceeren.
der, vijand, om dergelijke brandpunten wordt
gestreden, kan geen sprake meer zijn van open
plaatsen en niet militaire doelen. Het Duitsche
luchtwapen houdt onvoorwaardelijk vast aan naar I.illiestrom. op eenige km.'s ten Oosten van
zijn beginsel slechts dan en daar in den strijd Oslo.
De terreingesteldheid rond Oslo is buitenin te grijpen, waar een gewapende tegenstand
gewoon gunstig voor de Noorsehe verdediging,
moet w orden gebroken."
terwijl de mobilisatie voortgezet wordt. Er is
slechts een klein vliegveld, dat werd aangelegd
VERDROKKEN?
door duizenden tonnen rots met dynamiet op
ü Muekholm seint Reuter, dat een te ruimen. Dat vliegveld is veel te klein voor

worden

gen bijgehouden:

•

FRANSCH

noodig geoordeeld.

naar Noorwegen terug te keeren.
Hier volgt het dagboek, door mrs. Harriman
tijdens de jongste gebeurtenissen in Noorwe

gekomen Stijn ministers kunnen Zweden bezoeken, mijn volk
kan, wanneer het dat wil. naar Zweden uitn ijken. maar Ik /</«/ƒ."

Duitsche lezing.

-

in de Zweedsihe grensplaats
/uilen diplomaten bij hun pogingen, contact le houden met de regeei-ing, w aarhij zij geaccredileei-d zijn. voor moeilijkheden geslaan heb.
ben als die, welke mrs. Harriman heelt
moeten overw innen. Tl ans is zij in veiligheid en i u«t \an di- doorgestane vermoeienissen uit in een hotelletje hjj de Vmirvhr
waardigheden

l'lnnskoega aangekomen. Zelden

Midden- en Oost-Noorwegen verbroken zijn. Zij
is echter voornemens, zoo spoedig niogelijK

heb ik mijn schoenen niet tut qehadr aldus de koning, .j n
feitelijk niet geslapen. Sog kan ik me de verschrikkelijke dingen. die
gebeurd zijn, niet realiseeren. Is er aan alle beschaving een einde

Leden van 's konings gevolg hebben
verteld, dat tijdens 't bombardement van
het hoofdkwartier vier bommen in de
nabijheid van den koning zijn terechtgekomen. Het waren, te oordcelen naar de
kraters, die zij vormden, bommen van
zeker üOO kilo.
Verder is nog gebleken, dat de trein,
waarmee de Noorsehe regeering Oslo

Ham

man. ge/ante der Vereenigde Stalen in Voorwegen, i» gisteren na ren reis vol neder-

het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken, daar de verbindingen met

%

bovengenoemde
steden hebben de Duitschers slechts geringe
vorderingen gemaakt. Uit sommige plaatsen
zijn zij weer verdreven."
Vanavond werd te Londen vernomen, aldus
er, dat de Duitsche afdeeïingen in NoorF.
weger, -„hans �ersteckingen per vliegtuig ontvangen \an he>t bezettingsleger in Der.emars. D

grens).

grondgebied te verlaten, ten einde in telefonisch contact te kunnen blijven met

Deze woord'n sprak (le koning in r<
inlerrieir. dat hij et n
correspondent van het Zweedsche blad ..Srenskn Dagbladef
ht-eft toegestaan. Ondanks de vele vermoeienissen, die hij heeft
doorstaan was hij zeer kalm. ..Sinds Dinsdag, toen ik Oslo verliet,

brand geschoten.
Sinds de bezetting van

tfian

de NiMd'sihe
Morcmr .laffrey

IK-t Noorsehe

-

He;

Mrs.

I.i r lik lei k mejuffrouw l.undgien. die kort te
IMBI uit Helsinki gevlucht was. alsmede
door haai dienstbode. Kli/.ihelb Pieker, en
baar i hautfeiir. Lars Kroslie.

ondanks alle gevaren,
die hem bedreigen. Xoorucgen niet zal ra-laten. „Zoolang er nog een duimbreed Xoorsche grond is. blijf ik
in mijii land."

plechtig

uit op e rukken, zijn

den

(/weden, bij
—

grens. Zij wordt vergezeld door haar kanse-

IK

is het geheele Noorden van Noor.
verovv:
wegen in de macht der Noorsehe troepen.
De jongste pogingen van de Duitschers om
met gemotoriseerde afdeeïingen van Narv:k

HET

II April.

Mts. Harriman heeft het

!.

Geen afspraak

ELVERUM.

Van Moss. aan de Oslo-fjord, zenden de Duitschers steeds meer troepen in
LONDEN, 12 April.
In een boodschap aan
Oostelijke richting: de Noren doen echter al het mogelijke, om den Duitschen de jaarlijksche bijeenkomst der „l'nionists"
te Birmingham heeft Chamberlain o.a. ver„„maiMh tegen te houden en hehben op vele plaatsen spoorv.cgtrajecten ver- klaard'
Wij zijn allen goedsmoeds en vol vernield, legen de luchtaanvallen kunnen de Noren blijkbaar weinig uitrichten trouwen. Wij zijn zeker van de overwinning,
ook al moeten w ij er ook
op wachten, wan*
want behalve Elverum is. aldus Havas. thans ook Kidsvoll door de Duitsche als het Britsehe volk ietsnog
heeft ondernomen, I
(Reu-er). I
laat het niet zoo gauw weer los."
vliegtuigen geheel vernield.

STOCKHOLM

van een gezante.

Mevrouw Harriman's vlucht
uit Noorwegen.

Britsche luchtaanval

Noorden

[~,,

DAGBLAD,

Telegraaf ",

Berlijn meldt:

zijn.

VAN OSLO
ISDE STRIJD TUSSCHEN DE NOREN EN
INDE OMGEVING
DUITSCHERS VOORTGEZET.
|Vu /eer dramatisch verloop hadden de gcbeartcßisscn in liet district \-kim.
Zuidoosten ian de Noorache hoofdstad, waar de \<>ren er in slaagden de
•MOfbrttfJ a»«* de Gloiiancil in de lucht te laten ipriagcn jui.-t toen ver•cfaetdeii aatobuaoen met DuHsche troepen er over heen reden. Sedert gisterMad rij» de Noren en Doitscber» ook slaags in het district Molden. De In-

(ÜIOOTE
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Telegraaf

M

>

en men zeide ons. dat wij daarheen
wanneer de vliegtuigen kwamen en dat we ons niet mochten uitkleedi-n.
Bi -l belde ik nog de Amerikaansche legatie
te Stockholm op. gaf gezant Sterling een teleen ging toen
gram op voor Washington
ning

moesten rennen,

sla|>en.
Ook Donderdag zweefden de vliegtuigen bo-

ven Elverum. Men zeide ons. dat de Duitschers bezig war?n. ons ln de val te laten loopen. daar alle bruggen verbrand en alle wegen

reiken.
zagen

We

nog

vist,

hoe

Elverum gebom-

werd.
Dit bombardement verliep
zonder harde explos es, daar er brandbommen
gebruikt werden. Een dikke gele rook steeg
in
omhoog. De vliegtuigen manoeuvreerden
van vijf; maar ook zagen wij er elf

bardeerd

bijeen.
We zagen nog juist, hoe Elverum gebomv inden om bij de Zweedsche grens te komen.
Nadat we een paar kilometer gereden hadden,
hielden soldaten ons aan bij een groote barricade over den weg. Zij zeiden ons: „Rijdt terug zoo hard als u kunt: we verwachten elk
oogenblik zeven Duitsche pantserauto's hier."
Het waren knappe jongelui, die vriendelijk tegen on« glimlachten. Achter hen stonden twee
en verpleegsters,
auto's met gsneesheeren
evenals bij alle andere barricades, die we passeerden. Op onzen terugweg zagen we tal var.
Heinkel's op weg naar Elverum en toen we
stond Elverum in
te Hosbjor aankwamen.
brand. Urenlang stegen de vlammen omhoog;
de Noorsehe regeering echter was vertrokken.
Opnieuw sloegen we een weg in Oostwaartsche richting in; die zou ons. zoo zeide men.
nogmaals bij een barricade brengen, maar het
scheen de eenige richting te zijn. die ons van
de vuurlinie wegvoerde. Na eenigen tijd kwamen we bij een boerderij aan. waar een vrienons te hu svesten.
delijke vrouw aanbood.

wanneer we met ons allen in de zitkamer willet) slapen. Er was een rustbed voor mij en
een divan veor de belde anderen.

j diciwl heeit. dan

>s het deze plichtsgetrouw e.
vv ij/r. beminnelijke vorst. Nooit heeft hij Riek
gespaard bij het stl'eièß naar het weizijl \an

op uit
om te zien. of hij een weg voor ons zou
kunnen vinden. Hij keerde terug met de mezijn land.
dedeeling. dat de soldaten bij de barricade ons
In de buitenwijken van Elverum hadden
zouden helpen passeeren. Toen wij met den
itte
soldaten in w
sneeuw uniformen zich verM-hanst; een maatregel, die tan het hoogst» 1 auto bij de versperring aankwamen, bleek er
een opening in te zijn. waar we nog juist door
belang bleek, daar hierdoor het oprukken der
kondenrijden. Na een rit langs allerlei omDuitschers tegengehouden en de koning gewegen kwamen wij weer te Elverum aan. Het
red kon worden.
RoOde Kuis-hospitaal en de kerk stonden etHet hotel Central te Elverum was vol; de
Britsehe gezant. Sir Cecil Dormer, spoorde
het nieuwe verblijf der regeering m het bosch
op en gaf ons den raad. naar een op enkele
kilometers afstand gelegen boerderij te gaan. naar Xybergsund. waar we omstreeks drie
.luist hadden we ons voorgenomen, naar Heuur 's middags aankwamen. Hier was het, dat
rodshygd te rijden, toen Sir Cecil de tijding
ik den vorigen dag een bezoek aan de regoeontving, dat de Duitschers met negen pantsernng had zullen brengen Het hotel aldaar was
te
Hamar
Britaangekomen waren. De
auto's
sehe gezant vertrok daarop met zijn gezelmet den grond gelijk gemaakt; het was gisterschap naar Zweden. 11c echter was vertegenmiddag 4 uur gebombardeerd, toen de koning
woordigster van een
neutrale mogendheid,
de regeering er noj, ve/blijf hielden.
zoodat ik meende, dat er voor mij geen reden en
bestond hem te volgen. Ik besloot daarom, in
contact te blijven met de Noorsehe regeering.

Op dat oogenblik had ik sinds 28 uur maar
één uur gesla|>en, en dar al die avonturen mij
vermoeid hadden, verlangde ik naar mijn bed.
Woensdagmorgen werden wij gewekt door
het gebrul der motoren van zes Duitsche vliegtuigen, die zeer laag vlogen en op weg MNi

dat we
naar Elverum.
ons eigen eten -moesten inkoopen en klaar-

wIM.IDAOMnROKN „ng de hoer er
T

VOOR WEER?
WAT
VERWACHTING TOT MORGENAVOND± 19
=

=

Kans op nachtvorst Later toene
mende 'bewolking met toenemende

=

I

De boerin zeide ons,

'Herrij gedeponeerd).

'

versperd werden lk besloot toen, mij nog
dichter naar de Zweedsche grens te begeven,
omdat ook de Noorsehe regeering in den loop
van den nachi daarhe?n vertrokken was. Tegei den middag zou ik een onderhoud hebben
met den minister van Buitenlandsche Zaken,
wann-er ik hem ten minste zou kunnen be-
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„OPGENOMEN” IN KABINET-

QUISLING.

Hij keerde juist terug uit Finland.

Franctireursterechtgesteld

|

te

Ingezonden Mededeeling).

Oslo.

STOCKHOLM. 12 April.
De Zweedsche
m Bo maakt, volgens Havas. bekend, dat . een
der leden der Quisling-regeering". die den post
van minister van Defensie zou bekleeden. ma-

VOOK

—

Collectieve

joor Hvosleff. te Stockholm is aangekomen.

Pensioenverzekermuen
•TEMDE MEN ZICH VIUJBUJVEXD
OM ADVIES EN OFFERTE TOT UK
HAV
HOOFDKANTOOR
RANK.
SCHIEDAM.

Ili'i kan I

belang zijn!

\v
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HET INCIDENT IN
HOLSTEIN.

Ook in Berlijnsche pers
dreigende woorden.
BERLIJN. M April
De Duitsche ochtendliladen uiten zich in bijzonder scherpe bewoordingen over den
overigens door Londen ontkenden
luchtaanval op een Duitsrh spoorwegstation in Z. O. Hoistete. De „Lokal Anzeiger" onderstreept de dreigende woorden
aan het slot van het Duitsche communiqué
over deze zaak. waarin met forsche represailles wordt gedreigd). En zij herinneren aan Hitler's Rljksdsgrele van 1 September 1f»39, waarin hij zeide: ..Bommen zullen beantwoord worden met bommen: wie gifgas gebruikt zal met
gifeas bestreden worden."
De ..Börsenzeitung" spreekt van een ..eerste
en laatste waarschuwing."
De ..Völk. Beobachter" vraagt of het hier
een op zichzelf staand incident betref; of een
—

—

—

uitdaging.

In buitenlandsche kringen :e Berlijn is men
we! Wa: verwonderd over deze dreigementen.
Immers, als de Britten een station gebombar-

deerd hebben, dan was dat onmiskenbaar een
militair doel. Men herinnert er aan. dat de
Duitschers in Polen vele stat.ons gebombardeerd hebben, zooals men in de film ..Vuurdoop" kan zien. Hel hoofdstation te Warschau
was zelfs een van de eerste mikpunten der
Duitsche luchtmacht.

Majoor Hvosleff. die juist uit Finland komt,
waar hij ineen Noorsch vrijwilligerscorps diende, heeft echter categorisch verklaard, dat hij
niets met de regecring-Qulsling heeft uit te
voorzitter
van.het Storting. Hamhro, verklaarde hij. dat
Quisling misbruik van zijn naam zemaak.t
staan. In

een onderhoud

met den

heeft. De majoor stelt zich aan het hoofd van
het contingent Noorsehe vrijwilligers, die op
het oogenblik bij drommen terugkomen om
tegen de Duitsche invasie te strijden.
Zooals gemeld heeft twee dagen geleden een

andere minister van Quisling, Jonas Liet het
hoofd der Noorsehe gendarmerie, die als minister van Justitie benoemd was, te kennen gegeven, dat iiij mets met de regeer.ng-Quisling
uitstaande Wil hebben.
Quisling heeft, naar Havas meldt, voor radioOslo heden wederom de bevolking aangemaand
rustig te blijven en voor zoover zij de stad
verlaten heeft, naar Oslo terug te keeren en
het werk te hervatten. Quisling richtte zich
daarbij zoowel tot de burgers als tot de ge mobiliseerden.
„Van de zijde van mijn regeering, aldus
Quisling, hebt gij niets te vreezen. L'w agitatie
kan de ergste gevolgen hebben en bijdragen
tot het verlies van het land. Gij moet u rekenschap geven van de dwaze politiek der vorige
regeering. Ik doe een beroep op uw nationale

gevoelens."
Naar een woordvoerder der Noorsehe legatie te Stockholm meedeelde aan een correspondent van United Press, heeft Quisling in
zijn hoedanigheid van minister van Buiten-

landsche Zaken van zijn regeering. het volgende telegram aan alle Noorsehe diplomaten en
consuls in het buitenland gerichl: ..Elke diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger heeft
onder de striktste persoonlijke verantwoordelijkheid instructie de orders der nationale regeering te Oslo op te volgen, en onder geen
omstandigheid instructies van de gevluchte re-

geering aan te nemen. Bevestig ontvangst."
Via den zender Oslo hoeft de regeeringQuisling de volgende proclamatie tot de officieren
der NoOftSChe oorlogsman no gericht:
..Offert nie; nutteloos uw levens en die van
anderen. De onafhankelijkheid en Verdediging
van ons land worden door de Duitsi hors gegarandeerd. Keer; naar de Noorsch,. havens te-

rug"

Petsamo aan Finnen

overgedragen.
„In goede orde.”
MOSHUI
degedeeld,

Finnen

.

12

Ofliciccl

—

«lat de Kussen IN-lstiiKi

hebben

aanvullend

April.

trruggrgrv en

protocol

hrt

van

wordt
utri

me-

aan dr

krachten*

Md

vredesverdrag,

dat tusschen helde landen werd s> st. ■•
Een vertegenwoordiger van het Finsche leger en een vertegenwoordiger van het Hoode
»

leger hebben eet protocol onderteekend, waarIn verklaard w irdt. da Petsamo en Liinahamarl in goede o de aan ie Finnen zijn teruggegeven en dat beide partijen geeons'ateerd
hebben, dat de Russen

het Petsamo-districi

in

het telefoon- en telegraafstation hersteld hebl>en. alsmede twee rlectrische centrales,
vuurtoren, het radiostation
l ijk» gebouwen.

Uit

Helsinki

wordt

den

en andere belang-

officieel gemeld, da:

tusschen Finland en Sovjet-Rustend een voorloopige regeling is getroffen. Ivetreffende de
nieuwe grens bn Manen Er is thans een gemengde commissie benoemd, die alle kwesties betreffende deze geen» nader zal regelen.
(United Press).

Daarop zijn

de radio aanwijzingen aan
de officieren verstrekt ten einde terugkeer
mogelijk te maken. Zij moeten vlaggen hijschen tusschen ra en verschansing en de oorvia

12 April

Het schijnt te
dat Deensche burgers op
straat Deensche soldaten en officieren beschimpt hebben wegens hun gedrag op 9 April
In verband daarmede heeft de Deensche premier Stauning een verklaring gepubliceerd,
waarin er op gewezen worflt dat er geen reden
bestaat om de Deensche weermacht iets te
verwijten Er werd tegenstand geboden tot men
het in de onderhandelingen op Je Amaliënborg
er over eens geworden was. dat van het bieden
van tegenstand afgezien zou worden Dat be
sluit werd door den koning en de leden van
het kabinet genomen.
Het lijk van den Deenschen soldaat Jör
gensen. die Dinsdagochtend in de gevechten
bij Flensburg gedood werd, is heden onder escorte van een eerewacht van Deensche en
Duitsche soldaten, naar Kopenhagen overge
bracht, waar hij begraven zal worden.
KOPENHAGEN
zijn voorgekomen

—

i United

Press).

HAMBRO'S
VERIJDELDE
RADIOREDE.
„Niemand

denkt

aan

overgave.”

LONDEN', 12 April.
Heden is de tekst gepubliceerd van de rede die de voorzitter van
het Noorsehe StorUng, Hamhro, gisteren voor
de Zweedsche radio zou houden, welke rede,
—

zooals gemeld, niet kon doorgaan.
..Het Is slechts- mijn bedoeling, aldus Hamtoro. uitdrukking te geven aan hei vaste en
eensgezinde
vertrouwen, dat het Noorsehe
parlement en de Noorsehe regeering bezielt.

Ondanks de geweldige moeilijkheden schrijdt
de mobilisatie voort. Onder het volk gaan de
leiders rond, en overal, in alle Noorsehe iegaties is een voortdurende activiteit. Nergens
wordt er aan gedacht het land over te geven.
Een overweldigende stroom van vrijwilligers
meldt zich aan bij de Noorsehe legaties, In
bet bijzonder bij de legatie in Finland, waar
jonge veteranen uit den Fin-chen vrijheid*,
slrijd bereid zijn wederom voor
vrijheid en
zelfstandigheid der volken te strijden.
Voor het Noorsehe volk zijn do dagpn der
beproeving gekomen. Hoe lang deze tepraeving echter ook moge duren, zij zal kort zijn
ln vergelijking met het leven der natie. Nooit
1s de houding van het Storting waardiger geweest dan in deze dagen, waarbij het gesteund
•Aord door he! onwrikbaar nationaal plichtsbesef van koning en kroonprins."
(l'nited Press).

VPOLLOHAL

12 April.

Zweedsche
consul-generaal heeft bekend gemaakt, dat alle
Zweedsche schepen, afkomstig uit of op weg
naar Scandinavische havens de naastbijzijnde
neutrale, geallieerde of thuishaven moeten opzoeken m verband met de vlootoperaties. die
op de Noordzee gaande zijn. —- i United Pressl,

NEW VORK

—

De

I

L/BV VV

GEOPEND VAN 10-10 UUR

Stichting „Ned. TooneelLyceum”.

Duitschers zonden kleipost vernoodiën per
zenden.

AMSTERDAM. 12 April.

In een heden
gehouden persconferentie
heeft déheer Carel Briels mededeeling gedaan van
reeds oud» plannen ora de jeugd te winnen
voor het klassieke tooneel. opdat in de toekom-t er In Nederland wederom een geïnteresseerd en deskundig tooneelpubliek zal zijn.
Tot dit doel zal een enquête onder alle nrichtingen van middelbaar en voorbereidend
onderwijs, studenten- en cultuurorganisaties
worden ge.iouden en indien net resultaat daarvan gunstig is. zal in het leven worden geroepen de stichting ..Het Nederlandsen Toon el
Lyceum", waarvan de artistieke leiding zal
berusten hij Eduard Verkade. Albert
van D a 1 su m een groot deel der te geven
voorstellingen zal verzorgen en Carel Briels
de zakelijke leiding zal hebben. Een kleine
groep van vier of vijf Ivekende kunstenaars
zal worden gevormd terwijl aan onder wijsi neurstM zal worden aangeboden, welke zal inhouden de oproering van belangrijke fragmenten uit klassieke meesterwerken, welke door
ecu weloverwogen inleiding en e**n causerie

LONDEN. 13 April.
Volgens een mededeeling van he; Britsehe ministerie van Eco—

nomische Oorlogvoering heeft de controle oer

geallieerden een eind gemaakt aan de Duitsche

zoo verklaart men
mailverzendingen,
een vermeerdering van hot Duitsche bezit
aan buitenlandsche deviezen beoogden. Er zijn
tal van aanwijzingen, dat Duitschland onlangs
kleinoodiën, b.v juweeien. per post heeft verzonden. Hieraan zal thans een einde worden
welke

—

—

gemaakt.

Wanneer he:

e

s. ..Manhattan" vandaag te

New Vork aankomt, zal waarschijnlijk bekend
worden, dnt het schip onderweg door de Britten Is onderzocht en dat de Duitsche post in

beslag eennmen Is. Indien deze post wordt rrljzezeven. za! zij met een volgend schip worden nagezonden

—

(Rputer)

Medegedeeld word. dat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapjien, Z.Exc
O. Bolkestcin. zijn instemming met deze plannen heeft betuigd, terwijl vele bekende figuren in het comité van aanbeveling zitting hebben genomen.-

ONDERWIJS.

DE HEER J. FABER 70 JAAR.
Paedagoog

~üe

I

Men schrijft

—

guur in de onderwijswereld liet oudschoolhoofd
J F a be r. hoopt op 14 April a s den leeftijd
der sterken te bereiken.

hij vele uitvoerige
sements-rechtbanv heeft
rapporten uitgebracht over schriftvervalschingen. Bovendien wist hij nog tijd te vinden voor
het schrijven van kinderboeken Van zijn hand
verschenen oa : . Een Rus te Delfzijl". ..Een
Marker jongen '. Blinde Hanske
..Een Marker jongen in oorlogstijd'
Het zal zeker den nog zoo jeugdigen opgewekten en vriendelijken ..Meester Faber" Zondag 14 April in zijn woning Meer en Boschlaan
22 te Heemstede niet aan belangstelling van
oudcollega's, oudleerlingen en vrienden ont-

worden om de belangstelling van de jeugd
voor de kunst, in het bijzonder voor de mei sierwerken der klassieken, .111 te wekken.
De geestelijke verwarring van
dezen tijd
heeft de aandacht der jeugd wellicht van do
klassieken afgeleid. Zij beseft niet meer, dat de
kennis der klassieken een onmisbare factor is
voor het verstaan van onze geheele beschaving,
en vóórhaar harmonische geestelijke ontwikk
..ng volstrekt noodzakelijk."
Een proeve van programma werd opgesteld,
waarop oorspronkelijk Nederlandsche stukken
nis Erkerlijc. Gystorecht van Aemstel en Wa•nar genoemd werden en die in fragm<mtvorm
zullen opgevoerd worden. 100, dat de voorstelling eet) indruk van h»; geheele w-.-rk zal verschaffen. Daarnaast stelt men zich voor werk
van Shakespeare. Shendan. Molière en Goethe.
Lersing en Schiller op to voeren.
Sh t onvermeld mag blijven, dat eenigen tijd
geleden een initiatief, dat ten deele parallel
loopt met de plannen van hot „Ned. Toon ..'ellyceum", genomen werd door de Commissie
voor Tooneel aan Ned. Gymnasia. Reeds werden onder auspiciën van deze organisatie en
onder leiding van mevr. Nell Knoop en Ben
Groenier verdienstelijke opvoeringen van antieke stukken op hot Vossius- en Bar'.eausgymnasium gegeven. De plannen van den heer
Brieis zijn 'op een brerder schaal aangelegd en
•f ''lijkt en groete mate van bereidheid tot
«amonworking te bestaan, die wellicht tot een
>v : k van de TooneelcomInschakeling ran h
missio hij de Gymnasia In d - toekomstige aciio
;

-

I
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bet Tooneollycotim

van

kan

Voordrachten over Dante's
AMSTERDAM 13 April

leiden.

Divina

Comedia.
Op zeven oprrnbeginnende 17
Woensdagavonden.
wordt een serie voordrachten gehou—

I

volgende
April

i

s

ten.

den over: Dar.te's Goddelijke
Centrum-lokaal Keizersgracht 495
de heer B v d Meer.

Komedie,

a

in het

Spreker is

GEESTELIJK LEVEN.

GOUDEN JUBILEUM VAN
BATAK-ZENDING.
grooten

krachtsinspanning der

moed

C*

A. formant
Heerengracht

.

Kleermakari

ï

AMSTERDAM
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BELANG

VANMEDISCHEN
DIENST.

Op IS April is hei een halve eeuw gel, Tier.
dat de Zending onder de Karo-Batakkera een
aanvang nam. Op dien dag aanvaardde zendeling ('. Kruyt den arbeid onder de l'.aiakk;?rs in de bovenlanden van Dell. Deze Zend ng
heeft oen tijdperk van snelle ontwikkeling
gekend, waardoor <fe zending telkens voor
nieuwe posities geplaatst word.
Do pioniersperiode, toen do Karo-hoogvlakte
nog vrijwel onafhankelijk gebied wa= heeft
grooten moed en krachtsinspanning van do
zendelingen gevraagd. Hier werkten 11. C.
Kruyt, Van Wijngaarden. Guiileaume, Neumann on v. d. Berg. Toen door het Nederlandsch gezag er geregelde toestanden waren
geschapen, verrezen er door de samenwerking
van Dlnnenlandsch Bestuur en Zending talrijke scholen: den zendelingen werd het geheele onderw ijs toevertrouwd. Verwacht werd.
dat de kerstening do scholen op den voet zou
volgen, hetgeen echter met geschiedde.
De
groote mat.^rieeh:, vooruitgang in het enltuttrgeUed van Deü nam een tijdlang de bevolking
dermate in beslag, waarbij nog de politiek gïtinte Parhoed-Antam-bewqging kwam. die de
bevolking afkeerig maakte van Wesierschen
invloed, dat de scholen leegliepen en de Zending andere wegen moest zoeken. De kracht
werd toen gezocht in het eigeniyke evang'llsatiewerk. Van daaruit kwam weer de wensch
naar scholen, waarvan het aantal voortdurend
steeg.

Leprozerie

Lao si Momo.

Het aantal gedoopten neemt langzamerhand
toe en bedraagt thans ruim 5000. Een zeer

belangrijke plaats Is reeds vroegtijdig in d?
Del -zending ingenomen door de melaaischenveizoru.ng: de I-r-prozori
I.ao «I Momo. die
lusacheti de 400 en .kk) patiën'en herbergt,
behoort tot de meest bekende inrichtingen op
dit gebied. Het I jndx'napsbestitur staat voor
de materieele behoeften in. maar de leiding
en het l>eheer berusten bij de Zending, verreweg de

behoort

grootste

meerderheid

dei"

patiënten

tot do Christelijke gemeente.

De medische zending heeft in de laatste tien
groote vlucht genomen ln den, arb?id der Karo-zend:ng. E. zijn nu twee ziekenhuizen en een aantal poliklinieken, terwijl
het aantal zendeling-artsen tot drie kon worden uitgebreid: daarnaast zijn er drie Europeesche zusters werkzaam.

(Inge;

PLAATSELIJK BERICHT.
DIKKE
vlakte stond.

ijspegels hingen overal van het dak
van het huis. dat eenzaam in de besneeuw-

Miles Streeter bond zijn pony
aan het hek. baggerde naar de deur en klopte
aan met zijn volle vuist Toen de oude Yoakum opendeed, kwam hij stampvoetend naar
binnen om in de warmte van de woonkamer
wat te ontdooien.
~Jy denkt maar. storm noch regen kan mij
zei Miles nijdig Hij greep naar zijn
deren
brieventasch en smeet met een klap de krant
Daar heb je je Daily Star." zei hij.
op tafel
. Nou.
nou. Miles." zei de oude Yoakum.
..Houd maar op met je nou. nou. Miles," zei
de postbode ..Als de sneeuw nog dieper wordt,
zal ik nog sneeuwschoenen voor mijn paard
moeten maken Vier mijlen kan ik omrijden
voor jouw pleizier. Zesmaal in de week. En
waarom" Dat een ouwe grijsbaard van een
schapenboer de plaatjes van de Star kan bekijken
en dat ie een krant heeft om zijn
kachel aan te maken
..Nou. nou. Miles Doe nou niet zoo nijdig
Ik heb de snert op de kachel staan. En de koffie is warm. Doe die jas even uit. dan zal ik
de

—"

--

stad." merkte hij op ..Ze zeggen, dat bandieten
gisterochtend de Citizens Bank overvallen hebben
ze zeggen, dat ze op den kassier geschoten hebben en nog ontsnapt zijn ook."
Miles hief het hoofd op. ..De kassier is dood."
zei hij. ..En ze zijn er met twaalf duizend dollar vandoor."
de oude man keek weer in
„Ze zeggen
zijn krant, „ze zeggen, dat ze nog niet weten,
in welke richting ze ontkomen zijn. En dat
sheriff Winters meent, dat ze zich hier in de
buurt ergens verstopt moeten hebben, maar
dat hij nog niet weet. waar precies."
—

—"

1001-dag door

JOHN COLOHAN.

"'

wat voor je opscheppen
Hij snuffelde rond om een bord te zoeken
De lange postbode trok zijn schapenpels uit en
"

aan de tafel zitten
..Warm je ingewanden

ging

oude

maar eens." zei de
krant eens in-

Terwijl jr eet. zal ik de

kijken."
Ouwe Yoakum zocht zijn stalen bril. zette
hem plechtig voor op zijn neus en spreidde
de krant voor zich uit op tafel, tegenover Miles
Streeter. Zijn bleekblauwe oogen volgden met
gespannen aandacht de regels.
..Hmm." zei de oude eindelijk. Ze zeggen
hier. Miles. dat een paar kapitalisten uit het
Oosten de mijn van 'ottle Emma weer willen
openen. Dat zou een goed ding zijn
zal weer
geld in 't land brengen."
Miles Streeter keek op Hij vergat zijn lepel
naar zijn mond te brengen en staarde den
ouden man nieuwsgierig aan ..Zoo" ' zei Miles
met een spottende grijns.
De oude Yoakum negeerde zijn spot en keek
kalm. kolom na kolom, de krant door ..Dat is
een mooie bende geweest daar bij jullie in de
—

„Geen wonder, zei Miles Streeter. Hij veegde zijn lippen af. stond op en hulde zijn taaie
sterke body weer in zijn pels. „Tot morgen."
zei hij.

Bij de deur draaide hij zich nog eens om.
„Ik heb wel eens slechter snert geproefd," bedankte
Hij
waadde door de sneeuw
hij.
naar zijn paard, sprong In den zadel en was
spoedig uit het gezicht verdwenen achter de
schaapskooien opzij van het huis

TWEE

mannen kwamen

SPREEKBEURTEN.

De lange man snoof met welbehagen. . Ha.
snert!" zei hij. ~Daar zullen we ons ook maar

bedienen."
Zij zaten om de tafel, elk met een bord
snert, toen Miles Streeter terug kwam Hij was
eens

de kamer binnen,

Zondag

van

om de schaapskooien heen gereden eH had zijn
paard achter de groote voorraadschuur vastgebonden. Hij kwam te voet terug, sloop naar

binnen door de keukendeur, en deed zoo ge-

ze hem pas opmerkten, toen hij
in de deur van de woonkamer stond Zijn rechterhand hield een revolver.
..Omhoog die handen." zei Miles.
De groote man had zich in zijn tegenstander vergist, toen hij een greep naar zijn pistool
trachtte te doen. Miles schoot hem door den
schouder en het wapen viel kletterend op den
grond Rattengezicht hield braaf zijn handen
op
Zij bonden hem aan handen en voeten Daarne .eken ze naar het gat in den schouder van
den ander, waschten de wond uit en verbonden hem. Miles Streeter stond op om we~ te
gaan
..Zoodra ik ln de stad kom. zal ik den sheriff
hierheen sturen." zei hij. ..Je zult de heeren
wel baas kunnen."
..Reken maar!" verklaarde ouwe Yoakum.
..Als ze me niet overvallen hadden, zou ik je
niet eens noodig gehad hebben."
„Veel pleizier dan! Nu heb je gezelschap."
zei Miles.
luidloos, dat

14

„

!><•

stond al bij de deur. toen de gewonde
man op de bank klaaglijk zei: „Ik ben
altijd zoon sufferd: ik snap de mop weer niet.
Hoe hebben jullie hem dat geleverd?"
Miles Streeter keek d m ouden man met een
tikje bewondering aan. ..In den winter is het
hier maar eenzaam." zei hij De oude houdt
van een praatje, maar soms gaat er een week
voorbij, zonder dat er iemand bij hem komt
aanloopen. Daarom nam hij vorigen herfst een

HIJ

die de postbode zoo juist verlaten had
Een groote donkere man met een buldoggengeabonnement op de Daily Star Niet dat hij die
zicht. de ander kleiner met de sluwe scherpe krant zoo noodig heeft, maar meer om lederen
trekken van een rat De groote man hield een dag
tra praatje te kunnen maken met den
venijnig automatisch pistool in de hand
postbode
„Je speelde met je leven opa." vertelde hU
..Ik kan er nog niet bij." zei de gewonde man
aan ouden Yoakum ..toen je dat stuk in de ..Hij las dat verhaal voor uit de krant
krant voorlas over de berooving
en aan dien
..Dat ls het juist." zei Miles S reeter vroolijk.
langen probeerde bij t brengen, dat we hier
ik wist dat hij zijn wetenschap niet uit de
waren Hij speelde nonchalant met het pistool. krant had De oude baas kan niet lezen. En
De oude baas zei niets en keek naar het bovendien, hij
weet dat ik het weet
pistool.
'Nadruk verboden. Auteursrechten voorbehouden \,
"

—"

—

"

"

"

"

f

Vrije Gemeente. 10.30 u. da. J. M. de Jong.

Ger. Kerk (H. V.». (",eb. Immanuei. Kerkstraat
812, 10 u. en UO u. nam. da. J. ter Schegge;.
Parkkerk. Ger. Brandtstr.. 10 u. ds. K. L. Smelik

en b u. dr. J. G. Geelkerken Zuid» ijkkapel. 10 U.
dr. J. G. Ceeikerken en
u. nam. ds. E. L. Smelik.
liriat. Ger. Gem.. P an'. Muidergrach: 199—137,
10 u. (H. A.) en 3 30 u. I.eesdienst.
Kemonstmntarhr Ger. Gemeente. Oude Kerk Xc
zersgracht 102. 10.30 u. prof. dr. L. J. van Holk.
Nieuwe kerk, Dlepenbrockstraat, 10.:to u. ds. W.
Mackenzle.
Yrtia. l'rot. Verbond. Drink la. Tuindorp Watergraafsmeer. 10.30 u. d«. H. I. I). rt. Theeslng.
Vrljz. Ned. Herv.. Nwe Waalsrhe Kerk. Xe zersgracht 17H. 10.30 u.l ds. B. 1. Aris.
Baptlate Gemeente, Kerkstraat 204. 10 u.. ds. B.
Planting; 8 U. nam. Jeugddienst. (1. Planting en
I u. Kerkschip ..Salem". Ranonkeikade. ds B. Plan«

<

ting.

of Chlki Sclentlst. R.ch. Wagneruur N'ed. dienst. 11.13 uur Engelsche

First rtiareh

strar.t 32. 10
dienst.

Ned. Herv. Gemeente. Du::=che dienst. 5.7.. Kapel.
11 u. Pf. Fischer.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. Weteringschans 101. diensten 10.30
en 5 uur.
Doopsgezinde Gemeente. Singelkerk. Singel 432.
10.30 u. ds. Hylkema: Oosterparkkerk (Oosterpark
.3). te 10.30 u. ds. nukema: Nleuwendam, Meerpad
0, 10.30 u. dr. Leendertz (Haarlem).
Kvang. I.uth. Gem. Oude Kerk (Spui) 10.30 U.
ds. L. Schutte, afscheid; Kapel I.uth. Diaeonessen
Inr.. v. Eeghenstr . 7 B. Pf. F. Voges (Deuuch. Gottesd.).

F.ngllsh Reformed Church. Begijnhof. 10.30 u.
prof. G. D Henderson D.D and Rev. W. J. Baxter
des Heil». Congreszaal. Overtoom 135, 7.30
u. v.m. Bidstond; 10 u. v.m. Wijdingsdlenst; 8 u.
nam. Verlossingssamenkomst Kol. en mevr. Grl-

mUser.

Leger de» Hell«,

liglngsdlenst; 8

Harlnck.

u.

Gerard Doustraat 89, 10 u.: HeiVerlossingssamenkomst adj. E.

Kngllah Church. Chrlal. Churrh. Groenburgwal 42,
10.43 u. Mattll and sermon.
A.M.VJ., Gebouw Vondelstraat 8. 10.30 u. geen
dienst. Amsterdamsen Lyceum, Valerluspleln, 10.30
u. dr. G. W. Oberman.
Vrij*, I.ugdkrrk. Wijkgeh. Karperueg 3. mej. D.
van der Sluis.
Eviingel. Broedergemeente. K. Kl . n> - . Keizersgracht 428, te 9.36 u. B. H M. Blelke.
Hrrst. Kt. I.uth. Gemeente. Kerk Kioveniprsburg«al 30. 10.30 u. en 7 u. il«. B. E. .1. Bik Wtesbulskerk, Heerenmarkt, 10 uur. ds. A Klinkenberg.
Lutherkapel. Kuterpestraat M, 10.30 li. ds. P. Ne ■
deck en , u. nam. ris. ('. C G. Visser Jr.. Jeugd-

dienst.
(ukm-CniHiix hap.

11 u v.m. Bijeenkomst In
Qunckers-eentrtim. RafaèMplein 2.
Gelinieerde l,oge van Theo«o(en. Vondelstraat 24.
10.30 u. Openbare voordracht.
te

am'

rankrtlit L

-.

••

S;Jr

-.

1 nrl:-.

-

henar'

KOFFIE.

r

V Hert:
AMSTERDAM, 12 April
Bot.»
De stemming der markt was gedurende
dm
week. mede In verband met de geben ternssen 00
militair en politiek terrein, zo» mogelijk nog
<\\

1

i>r opgewekt don gedurende de VOftrtigaivSt
Vfr
ken bet. geval was De groote rUieo's en twienima.
ringen van allerlei aard bil den import Henertito>
en een steeds kleiner w ordend afzetgebied V}T
onzen export anderzild**, werkten llltrfUrd in hootmate temmend op tien uiaderneming.<luM. zuUu :e
meer, daar de blnnenlandsche CoagUaWptle
zirri niuwebjks deeti
gelden.
Wat de TfrafcaMjlM gq
voorraden in Brazilië" betreft, hiermede v*.«rrl re»;
matig \<Mi"tgegaan, zü het dan nok La een mee
Kemaiigd tem|x>. Zoo werden gedurende rle e*?v
f
helft van Maart jl. op deze wijze 49 00*1 halen gce!,
rnlneerd en ln totaal sedert 1!»31 .M HM OM t»i«r,
l)e loco-nauerlngen vn transito) bleven hier
Mn
de markt ongewijzigd, ttt IS cent voor Supertor
Santos en
eer.t voor Ruhusra V&n

Ned. Her». (rf-mi-rnif,
10 u. ds. J. K. Lofvers.

THEE.
De dalei.*.*
AMSTKRDAM. 12 April.
die de theeprjjzen in de afgeloopen weH :e xies
livct, hl»?:rï aar. In hoeverre of deze :o; u.idrtfworden in de prijzen. d;e too?
king gebracht

de toewüzlng van 2.1 Aprfl zullen worden v«t£>
steid. is e* n \raag. waa.op men nog
.
HMMjI
..

weet.
In on* overzicht van de vorige week maak:#n
wij melding van abnormaal groote hoev«!bed«
vreemde, d «I, Rri'srh-lmli-rhe en f>y n 'hee,ft
ons land ln het eerste kwartaal van ne: jaar 2:.:
><

binnengekomen.
Wij vernemen. ÉM hiCfMVtm n!e rljke partijen \ederiandM-h-l nd *rhe

oafettta*

uit

| :iee

geboden als do Rritsch IndKche thee en dm U

he voorde pakker-» aantrekkelijke!
kuipen dan die uit de toewijzing.
Geen wonde flat !n de vorige toew

kOO pers niet

de

regeering

■

*■

■■

z Ml
bereid bleken om de tn overleg aw;
\

n*:ge*.telde

prijzen

*e

>•

-

"e

r.

\\<

komt ons voor. da* men met den thee.har. M ifcM
tip den verkeerden weg la en dat er J.eiu te worden uitgemaakt, welke lijn men ln de tocfcoMt vo.gen wil. hetzij die van hulp aan de Ned I
Ihee dan wtü herstel van den vroegeren toestand
Thans hinkt men eenigszins op twee «fiacav 1
waarbu DOCta de koopers nsch verkoo|»ora op (kv

duur zijn gehaa:.

CACAO.

AMSTERDAM. II April (C. VV. M. Hein verhand met de wijzigingen tn de :n.
gen, over de uitwerkingen waarvan o.

oer'iept:I

'-

het oogenblik nog aanigsshui ultiiukapav
heerschte een verdeelde tendens.
Een-deels turnen eenige partijen uit de markt, andeisueel» aai
men een afwachtende houd.na aan. ln Bahiè
Thomé werd hier en daar nog een trai
stand gebracht, terwijl er ook eenige offartl tiaai
staan. In de nvarfcfa soorten werd weir.:g aaotic.
op

«

-

bekend.

RUBBER.
AMSTERDAM. 12 April (Jooateil * JaniKßl.De mogelijkheid van zaken voor afscheep naar Europa, die den laatste" ;|J.I regelmatig kleiner g=worden was. heeft deze week nog Weer een esïï
deuk gekregen. Er werd de laatste maanden «f
veel naar de Scandinavische havens verladen, doch
na den inval van de Duitsche troeprr. za! de »!■
scheep naar die landen wel geheel -topgezet worden. Het gevolg van een en ander is. dat ie vraat
hoe langer hoe meer inkrimpt en men meer en
meer op de New Yorksche markt !« aangeweien.
V ele producenten hebten ech'er Eoodanlf irebru i
gemaakt van de vraag, die er tot ongeveer e*4
.ri,ie
Maart bestaan beeft ( j a ; z j| , ol t»; i.i - l
geheel z.(Jn uUverkooht, terw ijl verschillende p"id-centen ook reeds een gedeelte hunner Ju Senten
her-productie verkocht hebben. Dese omstandig*»!
geeft natuurlijk wei eenlgcn steun aan cic mars:.
daar hierdoor het aanbod ook gering blijft.
glr~ er deze week niet -*el Offi. Varvfr.se
te doen, dofa
ülk w aren met New Vork wel zak.
later trokken koojsers aidaai zich < s
De markt blijft beperkt en daardoor jok
gevoelig, derhalve heeft een vrij ma'ige i raae. reß>
vrli gering aanlKsl. direct Invloed op de prijieo.
De mark: slull iets flauwer op de navo.g-iide nominale noleeringen: AprlMunl / 0.46, Jull-Septemter
r0.46H. Octolx-r Dcember / 0.47.
*

'

VETWAREN.

ROTTERDAM. 12 April.
De week begon nk:
Ma
onbevredigend. terwijl anders de koop*-:dags de kat eerst eens uit den boom kiiken, i'M
er nu dien 'lag we! een en ander om De uitorr
ding \an den oorlogsbrand verlamde Dinsdag eta>
wel don handel plotseling, terwijl ook verder, sffe
zien van enkele kleinigheden, het aan l i»'- ora
te ondernemen ontbrak. Daar kwam voor ons vW
nog hij. dat de Anic-bepallngen
—

gen openlieten, waarop geen bevredig'nd .vr.woor
te krijgen was. hetgeen een anderen factor va
zekerheid « hiep. bat onder al ileie omstandlsMdej
zoowel de verkoopers als de koopers liever eej>
afwachtende houding aannemen Is dus Ir. !»'• ff
heel niet verwonderlijk. Evenmin dat er omtrent

-2J*"

April.

(Comm.).

•

\<

-

Mei aflading De minimumprijs voor (■
Engeland Wijn -'(i- ■p, ton. Ma:..
vasti
w'
.(unl K grade 2»,-. 1.1 grade 28 10
u
27.10 . Dnvao S 2 grade 3»Davao jfl
3840
Davao II grade 33-.
Mauir.uu- w
7eetand hennep: geen noteeringen
h.- h*r,r*ev
kan slecht» op kleine schaal worden g»'koehï
8.1
ral No 1 April Mei 40rif. Londnn Italiaan»*,
i:emie|<: SUA l.:l. !_"«), gehekeld, In:
Eit. 2120. ilongaarsehe en Joegoslavische
zeer vast. practiseh niets te verkrijgen
w*
ho.idend.

—

Jaren een

A

GRANEN.
AMSTERDAM. 12 April. (J. H. Schollen * fc,
Hennep.
Java Cantala: weinig \erana>ni
Sisal: eenige vraag hestaat er wel. Prtifl
or \ 0 j
Afrit-a Sisal is t 33-, p. ton cif. Botterdam.
—-

\

zendelingen.

Ii

;

ons: Een algemeen bekende en zeer geziene fi-

dezer aanmeldingen ongeveer
pot, van het totale aantal candidaten bedraagt.
Tevens is hem gebleken, dat de
!>ersoonlijke aanmeldingen de administratieve
werkzaamheden en de kosten (ler examens inderdaad vermeerderen. Hoewel er uiteraard
verschil van meening kan bestaan omtrent de
«i aardeding dier werkzaamheden, acht hij de
verhoogmg van liet examengeld met f 2JSQ aan
den hongen kant.
De minister heeft zich ter zake van de verhooging van het examengeld voor persoonlijke
aanmeldingen tot de Mulo-veieenieingen gewend. Hij vertrouwt, dat naar aanleidin.: van
zijn schrijven de Mulo-vereenigingen tot afschaffing van de extra heffing zullen beslui-

dat het aantal

|

WEEKBERICHTEN.

—

en

zijn circulaire. ..wanneer hij zijn publiek beschouwt. Hij mist hierin de jeugd, zijn steunpilaar voor straks", ffoarom? Zeker niet, wijl
de jeugd voor schoonhe:
weinig Ontvankelijk
Is. Waren de aangewend • methoden n.i |
"i-treffead genoeg? Een midd moei gevonden

OUD-HOOFD TE AMSTERDAM.

EXAMENGELDEN MULO-EXAMENS.

Pioniersperiode eischte

stemming van den hedendaagschen kunstenaar is in mineur", schrijft de beer Briels in

kinderboeken.

PiVi W

Op de vragen
s-GRAVE.NHAGE. 13 April.
van den heer Thijssen betreffende de regeling
der examengelden voor de z.g. ..Mulo-examens"
heefl de minister van Onderwijs geantwoord,
dat hem de verhooging van het examengeld
voor hen, die zich persoonlijk voor het examen
aanmelden, eerst bij onderzoek is gebleken en

kunstenaars.

Mineurstemming bij

en schrijver van

s-GRAVENHAGE 13 April

—

B W.M \a\af

|

imimi

„MANHATTAN” DOOR TOONEEL EN JEUGD.

BRITTEN

VM STERDAM

IPItIL

■IC \ni

■

Als

ZWEEDSCHE SCHEPEN MIJDEN

i(h»\sh;ijj\Cp

i f,\

In 1901 werd hij als onderwijzer te Amsterdam benoemd Het was hier dat hij er vooral
naar streefde de verhoudingen tusschen school
logsvlag inhalen.
en huisgezin, tusschen onderwijzers en ouders
Het Duitsche opper!>evcl heeft via de radio nauwer aan te halen door in de redactie te trede volgende bekendmaking tot de bevolking geden van het tijdschrift ..Nieuw- Leven', blad
richt: ..Het ts geconstateerd, dat franc-'iretirs voor ouders en onderwijzers. Werkzaam in een
en saboteurs ageeren tegen de regeering (Im-- der armste volksbuurten van Amsterdam, werd
doeid is de it-gtningQuisling). Zulks is in te- hij getroffen docr de erbarmelijke sociale Destanden, waarin deze achterbuurtkinderen opgenspraak tot de constitutie. Ken aantal personen is reeds door den krijgsraad veroordeeld groeiden. In ziin werkje ..Groote-stadsjeugd"
en onmiddellijk terechtgesteld. Een zelfde lot is pleitte hij daarom voor betere sociale om
In IBC7 volgde
«Hen beschoren, die zich tegen de regeering standigheden dezer jeugd
zijn benoeming tot schoolhoofd te Vlaardingen
verzetten. Dit is de laatste waarschuwing."
en tot leeraar in de Ned taal en letterkunde
wg. Engelbrecht. brigade-generaal.
aan de Rijksnormaallessen te Maassluis, en
Voorts heef' de Duitsche commandant te Osreeds in 1912 werd hij geplaatst aan de O. L S.
lo, generaal Falkenhorst. die gisteren nog. alaan de Vliegerstraat en in 1925 aan de Opleidus Havas, had laten bekendmaken dat vreemGalvanistraat in Den Haag
delingen Oslo niet mogen verlaten, verordend, dingsschool in de
dat Noorsehe burgers, die vreemdelingen heldeze
In
gemeente heeft hij zijn vleugels naar
pen verbergen, door den krijgsraad streng ge alle kanten kunnen uitslaan: van 1916 tot 1826
straf: zullen worden. Zij echter, die vreemde
mededirecteur van de Haagsche normaallessen
lingen aangeven zullen beloond worden.
In gezaghebtiendc kringen te Berlijn, aldus zijnde, had hij het succes in deze jaren niet
meldt het D.N.8.. wordt verklaard, dat de oude minder dan 315 zijner leerlingen te zien slagen
Noorsehe regeering. die zich zeer toegankelijk voor de akte van onderwijzer Het spreekt vanheeft getoond voor inspiraties van manche
zelf, dat zoon deskundige ook jaren achtereen
en Engelsche zijde, nie - meer geacht kan worden hot Noorsehe volk te vertegenwoordigen, benoemd werd als examinator voor de akte
zoodat het weinig zin zou hebben daar nog L O
mee :o onderhandelen.
beéedigd schriftkundige bij de arrondis-

SCANDINAVIË.

STAUNING VERDEDIGT GEDRAG
VANDEENSCHE LEGER.

Groote Automobiel- en [Hotorrijwiel-

ANGEHOUD?

'f

Totaal indexcijfer per ultimo December
1937 228.49
1931 114.69
1934 119 3S
1932 115.1 S 1935 151 13
1938 226 93
1933 127 28
1936 239 55
1939 175 61
Hu,...»..
1 Febr 1 Mr! 1 April 1 Mei LA"'
Donderdag " a's' v-j'
.lot V *=a* uur.
BONDAG V v\ 2—«.
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van De Telegraaf

Beursindexcijfer

—

:

Tel.-index

wist niet,
dathij
ministerwas.
...

Avondblad
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N'ie-iwe Kerk

«

prijsbeweging weinig valt te vermelden.
Talk: In Zuiriamerikaansche eetbare beeftal'
aanvankelllk nog iets om tot den ouden prijs. »-'-wilden afladers biedingen van $ '» per 10°
lager overwegen, doch er waren geer. orden ntet
te krijgen Ook atoomend la er nog wat afgedaan
deze positie is verder tamelijk schaarser).

•*

men

evenupl nog
onveranderd terech'.
talken op aflading waren flauwer, van $94
per 100 kg lager, doch ank op her ver' i« I'
.
zonder animo. Sioomenil geen aanbod, loco "rr
klein kwantum, doch ook geheel zonder belangs"''
*

Haat,

'

-

Van Australië l| verder op Rotterdam «eer «ff
vracht te krijgen. Eenig aanhort sioomcn I en
waarvoor echter ai evenmin eenige ...tere-* '
stond.
N'oorcl-Amcrika liep voor de talk weer iet» rtß
de daling van vorige week in. De offlcieele noar
r.ng van New Vork werd V» verhoogd. Ook ver»
liepen de noteerirvgen in Noord-Amerika op.
op de offertes alhier voor Olros en Reiirel nid
nog geen inwerking. Deze artikelen hl-ven o"™
anderd te koop. doch waren ook al
In NedeiJand.che dierlijke vetten is bel uü r?,
uiterst beperkt, en voor het restant worden i*7
h >oge vraagprijzen genoemd, die evenwe. vo
nog niet worden Ingewilligd.
iti

«»»

**

WJ'

°"

verwaar.oo».1
-

Beef Premierjus; Op aflading worden
verdere afdoeningen gemeld, zoowel ir,
in Prime, op de prijzen van de vorige K
„mt
stoomend ging er nog een enkele partij la a ' '

handen over. terwijl loco eenige ponderdel
van de markt verdwenen door eta

lïeire-er■ "f 0jij

schrfjvlng. De betaalde prU« wordt ? ' n< :n ,„j
den. Er blijft verder loco voldoende ,a^ L

het dat de kwaliteit niet meer flin !»■
andere zllde wordt slechts sporadisch hieT.n

ittenttt

gewild.

„.

''

<

7?

van

cci
,

«if'V:

Plantaardige o.,ën: De orders die,
in de markt waren voor Sumatra v,,r,i P,„ jp.e
'Oen nog niet kon'len worden uitgevoerd, tv" j
week alsnog tot uitvoering gekomen. O*
dere soorten blijven onveranderd tot rl ™'F l
koop, doch de kooplust la over de heele .ml* ■
gering
.
v)o;.
Vetzuren. Ook hierin wilde de hande. ri»\
ten. Natuurlijk gaat tr In vetzuren. W*"TÏ jiilM
vele soorten ziin, in een enkele rtaan«n '
wel let- om. doch van een eenigsalns
vraag was geen sprake. In enkele *'
een prUsverlnging van / 'i per 100 kv k'f™'
«orden, doch overigens bleef alles bi) net
•»•'

J3iti
.

SCHEEPSTIJDINGEN.
NEDERLANDSCHE STOOMVAARTLIJNEN.
<Nederl. 13

loh.

OMrnbanwvHt
Batavia.

4

*

*'
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Vervolg Speurders van

r

(Muziekinstrumenten

10.

pagina
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■

Te koop

overname
ferhui'eitiejak.
mooi

broodvi

.

I 150, in Hitst
Joh. Verhulststraat 21s n.

Bechstcln l'lano

Volkskolflchui», riik.
geen
tuss.pers. Bi

st.
'

1

—•

•

24-11 ,126

1" H3lOB Telegraaf.

ter-

\j

r.

speurder» om partlt iiliei en, 'ic -It-clil» ccnailikci ovtal
len, mei vermelden koopprijs nut\. • 10.-: ïö cl. per ccgel

Vervolg Zaken en Voorschotten.

\

enz. 50 ets. p.
:

/

!

11'

'

r7

:

Tante en Oud-Tante,

I*l acht fjnllai *Mi eiken Pi.ivo
f 5 r i. M II Tromp-

I;

UMtl

:,

M.

j

24-7078

l

-

Wegens vertrek

ƒ 150 Kiken Piano, termlinva» Anu>terd:i:ii,
BUverdieaale te koop In
Ru\ tersveg 380 W.
V, "te puin. P""Us .' 2500 Haarlem h|jz. geschikt voor bet. Adm. de
2450Ü1
Piano le kiK,p aangeboden.
te Moeder en
dochter of bej
»ii-' sonder cont. niet
"„Br. 19-V9l. De Tel. actltp. Br. no. 5852 Bur. Tel.. BecliMein plano ' I Ui • 5 Te bes til MIJ. HOLLAND,

*estt»»lfiiur

?«*■

r

'

v

\

HI K HOOG,

v\

■

P:

\ \

PKTKO.NKI.I.A

Haarlem.

»ef gevord. leelt
.wenaar i»ak In h»Ub.

„nue:

goed.voorr.
«sarvoor
inbegr

«•"irJieluet
m

51 Sten'.

g Br

,c

voor

a.

Jonge

19178. De Tel.

Br

aangeb. goed he.
kl»« Kleermakerij.

overn

T.r

onderz.

,

Sigaren

in

r

Reg.dwarsstraat 82 te Amsterdam, te koop.
en kos-

refleeteeren Nadere inlichtingen
r VORiIAI ER. Keizersgracht 197. Telefoon 32800.
19-V7601

[

11

noodig

kosten,
I.age
gunstige
vooruitzichten.
eigen kapitaal niet noodig te refleeteeren Br

'sW

Ujieirraaf

M

X

talrijke

Getroffen door de
'

1». GROUXHART
,
BOTVVIE. .ein.l...
leven arts te Dirkstiorn.
in
Pretor.uipleln 2. schrlftel. f 1 "
2Sbl'>B37 betuigen wij aan allen orrzen
*
dank.
Mevr. LEENEB, IteloVnlende warmen
Me r.

Wrijfwas „Dc Klok"
Anti-ilip
werkelijk iets bijzonders.

Prinsengracht 788

f 0.50

Uit aller naam

hs.

ook heeren.
28b-3282
L. M. GKOENHART—
Mevr. CO KART. Astrologe.
28-8408
van TICHEL
Gov. Fllnckstr Sö 111 Adam Z
r1
12 April 1940.
28b-7559 nirkstiorn,

zaal 1 parke'.v loer garderobe enz.), ge
•
aan ilruKken hoofdverkeersweg te Amsterdam, te koop

.

I !11.

en velerlei blijken van belangstelling
welke wij moch1 ondervinden
27-7086 ten
U
na het overlilijden van onzen lieven Man
en Vader

27-08031310.

i

te

Café-Restaurant
.

i

Diversen, 50 ets. per regel.

600.—

'

/

50 ets. p. r.

ver-I

le

II étage, voorkant.

laar door eigenaar gedreven. Alle lasten
Ufós'dertien
p. w. mcl. huur van 2 bovenhuizen Zonder
•net

i

11

I

Dlv. 2e h. kanluormuchlne»
Heerengracht 384 m. g. WOLTJïRS, Prlnsengr

Ameilk. rolliureau

koopen ƒ6O -

Broodwinning.
«ijl 5770

W. J. KAT.

\

Speurder» van pari ic ullei en. die »lcchl» een mi ikcl l»c*»l
ten. mcl vermelden kiKipprtj* ma». / 10.-: 2.*, cl. Baf regel

(ir.

Akasar".

V

(Kantoorbenoodigdheden,

enz.

een sedert Jaren gevestigde groothandel, gunstig gein het Westen van het land. Brieven
ILr n een centrumplaats
,19.1:7. Bur. De Telegraaf.

tor

i

(Huisdieren,

koop

.

Weesper/ijd* 94.

Sumatra21-7560

Ook Zondag

in.

plantsoen 22.

a.s.

1»-H5094 Tel.

Grossierdery

p

hoden. Br. I:i-H:ii2. bur. Tri.
A' lam-W,
enz. 50 ets. pet regel.
April 1940
Te koop Slagerij, weg gezondh
HaarlemmermeerBroodwinning, mooie
winkel
Speurders van partlcnlleren. die slccal» een artikel l>eval /
en won., lage huur. b. st. (hoekstraat S 9 huis.
j
huis). Koopsom f 2500. Briev.
De teraardebestelling zal
no. 683 bur. de Tel. Hilversum. Zeldzaam mooie Chlen o'hrien
J. Vlredale lerrirr» te k v
19-7330 reu, 5 m. f 25.- Spaarndammer- hekr ouders ni stamb. Tlmor-1 plaats hebben Maandag
15 Api .1
tegen 2 uur.
FlJo»triJkliirlchtliig te koop dljk 583.
26-7051 Itr, 122, Haarlem. Tel. 13003
i a i op de Begraafplaats te
Br 19-222 Tel

Koop».

w

P

/ ».-

Ji.

netto win-t

•<"«'-

/

7521

'

.

"i

Drogisterij door omkoop aange.
te

F.rk.

twp

t.

Zonder
19-V7HO2

Prima geldbelegging

Haarwerken

Café Vergunning rijke loopzaak.

I

|b

525-1

collectie onKransche.
Voor de vele en sympaBERTHAM. WeteringDuits.he. Eng koloniën. Yvert ijthieke blijken van belangN.
contant, rest brouwerd. ln 1. schans 143, tegenover Maison f. fr> d 0.000... Br. 28-Hl'i2. Tel
fera-um Haarlem, met ƒ 3000
stelling betoond bij het oversHt HKAI' van 1913. Alkmaar. Tel 2828. Reeds 25 Jaar Boer. w.l. opgen. de fB. v. Velulijden van mijn besten BroeCaféverkoop.
19-7508 sen Fréres Te ontbieden door
go;tl.
het geheele land. Tel. 33030,
'
repar en Inkt). HERBLOT
af MM (ook
vii IHM i: i
Nassnpkade 123. Tel. 81849.
28-PJ234
( Auto's Kijwielen, enz, 50 ets, p. r.
VAK OKKKN Jr„
liet.-, in- F. A. DEN BOER.
Nlc. Witsenkade 14, Tel. 37704
Tafelbillard lelblad eompL betuig
n
ik U. mede namens de
litnrsltrn aa N □iiinierplalen li.k.W. '.1«, ;n prima staat. 37643, A dam. Onderioek en/.. f 33.-. Prin.sengr. 332
mijn
Mg
hartelijken
L'iterw aardenstr. G 7 1 £tage
28V7fi17 'ifamilie,
tanra. Overtoom 147 tel.S2l4!i
ao-aog
20-7081
ddank.
Winkelkasten, loonhankv itriUiuoosea ie haar en i»k Twee 7 per». Fiat. 4 cyl. pi nes. 2e Loolervdwarsstraat 17.
C. VAM OftiDEN
geschikt moet weg. Br. 20-H 5154. Tel.
80l M AN. Metaal»- f Tel. 490111 Hilversum, April 1940.
Elandsgracht 128. tel. B4SM
irootrre ruimten. nabij
tle
2S-7(Ki7 ;
werkplaatsen,
TM
28-7074
2-pere. Flat 300, cabr. als nieuw
h
No. 61.
Koninginneweg
s*-'iff« Brug. water en licht. rood lederen bekleeding. bez. 1
52V,
a»ö.
20^? op 20. Stadlonweg 153 11.
20-5291
koop Ford .Sedan 1933.
lilra, 4•• d kap ÜBB, Roekne. l'bevr. Mrdaa '17 m. koff.
I -kap 1934 Hnd».oa sedan Chevr. Coach '37 m. koff.
s'öpen das D. K. W. twos Opel Sedan Kap. Sup. S. :'.B
Ai> op wer goede banden.
a. n.
en
uit
Voor aann. prijs. Te 2len Corm. Opel Sedan 1936
livofisir. M, tel. 96241, Adam. Opel Coach Cabr 19.16.
20-TOO3 DX.W. 4 o d. kap '38 pr st
Voorw aarden betreffende he:
28-7u4a ïannemen van ar nonces in
Br. A T.Hi De Courant, Celntuurlia» ! 388.
Gfvraafid te huur. met recht D.K W Coach '38 pr st.
De Telegraaf.
|t koop. prima, kleine, zainiae Ford \-lons bestelw..
platte laadbak '16
wo »ealer. door gemobillseer1. Wij behouden ons het
Event.
VAN
kap.
Losse
of
vaste
Taxateur
T
HETEREN.
lót
Vit voorraad Kookketels. 130 L., / 7». In en uitwendig geéniailN V R.I.V.A.
met
recht voor van weigering
Iln» driewielerhr Brieven
leerd en «eixoleerd. K ELZENGA. Zeeburgerdijk 118. tel 51758
20-170. Bur
Overtooca ik:s en 185.
tot plaatsing.
Tel 81805
51757
86382
2. Wij aanvaarden geen aan2Q-7541
llMaklea 7 075 p. w., zonder
SITTERS
sprakelijkheid voor de geetalinu
volgen van het niet of verhtS DKIt k»lt lleerencr. 225.
;
.26. 2e NassauIr»*aiurha..n
keerd uitvoeren van op•■en kleine zuinig*.* ffiMl, Wij
•
la v, >wlnden«tr, 117
hebban
Irachten en behandelen van
20
v'ooii'MHc MLV.X
I
____aaaaaa.
Ojm'lV
Flat*» en WÊÓttM lx
De Heer en Mevrouw
letterbrieven; ln geval de
I Ovr 4 pers. aato. z.n.a.n kende merken O. friiMitn ï«l.
C
DE lIROEKKRT—
loopcn.l. AtllKltS,
fout
of het verzuim aan ons
|
/■....._OM9«aC
btoapelaarsbriig. Abcoude. Tel. Tri. MMMü
VAN DER SPEK
te wijten ls. wordt de opHMttW
20-52»!»
Ir
van de gedracht door ons gratis her.1 Ford 4nupé*n Sg fl>, nchit. geven kennis
plaatst in één der eerstvolOlaa asaalli onderh Ï>11!. p»ij/,en. A
V. boorte van hun Dochter
w;. fi cyl, zeer mooi, LTTTOOIJ. K!undt>rt. Tel 40
gende editiea van ons blad.
BKKMKH.
\iin
Te

naar leder model.

koop iiangeh.

iMjstzegels,

gest.

—

Stalen Numeroteurs

, !:

;

—

,

Confectie-rekken f 17.50

M

~

.

—

ï.

Cellophaan

DIT MERK DN DEZEIN CIRKEL!

-

in div. kwal.

kleuren
voorraad leverbaar, alleen in groote hoeveelheden.

ADVERTENTIËN.

|

I

]

r

■

,

—

Zoekt U

FAMILIEBERICHTEN.

!

.

&

ML

door part.4-pers.
mm. nu- ouder dan '30. Hr
arij-opü. 2H-V 7-185. De Tel

MBi mode! lf*37 aU nieuw
40.000 klim
get. Billijk bk*
tharluslaan 94. Bus&um.
Tel
7353
20 ",20fl

»

Imperia

S-k.

»

rechtaeh

met

agan als
SCH.

i

ftaaaa

fin

spnrt-

De Heer

t.

k

/

Ford V 8 1936

—

II G. R BREMCR
M C. BREMKB

F W. BREMER
A. BREMER—
SCHAINK
J M BREMER

Rue Dareau 53.

"

tot» gesloten bestelwagen ':JB. b.'nzineverbruik 1 op 12 !n
-ta.it i :»r..— COSMOPOLITAIX Falckstraat 49 7.1.
Tf. 32037. na 8 uur Tel. .1:1279.
20-.'52!0 De Heer
.

1

Nummerborden compleet ƒ 1.40
3Ö331.

Adam.

\en «eke

20-7.7 44 Zoon

-

PU K UTTOH
Ontvangen geheel nieuwe collectie kleine wagentjes o.a. Rotterdam, 12 April 1940.
Courzandscheweg 54; tijlaM 3. Cabriolet 4 o d, kap m 4 ramen, bizondei mooie 8 cvl
delijk Villa Elisabeth. Park»>lrr ze,r 7 uini K In ben/ine(rehruik.
Flatje
500
alr.7-">.
m
atti-rh oitl..'i-i-it,-:iik ■ l".o IVai:eoi :;s I.use weg, Den Haag.
bijna nw. B#-ttKlne 1 : 11 Kleur wijnrood, iets hizon
cvl
7571
11

BEHANGSELPAPIERFABRIEK

gaga Hmmi,

teraarripbesteiline;

De

,

f ATlllA

kof fei inut hint"

voor

I

VAN RATH

Toonzalen in 19 steden des lands, o.a.

!

__

wgjgcial wordi.n onder «chriftolijke ■grfiUllJe

lermiinbetalinß. GARACtE Verloofd:
uur
■TH I
Kil I sn i:th I \i.
en
V\N
DER
II
IRRÏ
per
ets
-"ili
regel.

««ik

\

luiden,

aai

c-n/.

::

T

I
\

deelt mede. dat

\

ka.niji Mono Ihm.i nel k [ij,
lm?, compleet f325. . nieuw ge
iak'. irraeht boot van milita,r
Am* Leid Ijk 61 11. Tel. 90208.

i -,n
||

lg,

H5143

ook

m.

te

UW

BEHANGER

Den Haag, Prinsegracht 53.

bij eén

EENIGE FLINKE, GOED ONDERLEGDE

haivr relaties.

ouri.-r dun r». 2.1

iaar. il«Mtr bekend*- lm-

*

EMPLOYÉS,

>lii. X.V. Reflectanten moeten

Export

•
tten en hun mil
Goede ref en k.-nni« van EmreNch en Dultsrh vera h. Adv. Ka-t. DF Bt'SSY. Roitm *>. Adam
;»>•

■cneaaMfk hebben vervuld
er No t*7S D K
B

7*x?

plaats is voor een

H. TEINISSK

"

VIA

LEVERING

Voor directe of latere uitzending naar X.-0.-INDIB gevraagd

MACHINEFABRIEK EN REPARATIEWERKPLAATS VOOR DIESELMOTOREN

<

MI I IMN K.
Am'lc: Jam.
m.
nnn.ivTNK—

21-7079

Zondag'

—

JAVA/SI MATKA.
nip!

GKERTRI WA MAR] I

Kenter en alcemeene
kenni-Kct. ing.
Verloofd:
»vs si;..ip|iia.it.<en. /eer geriefelllk ook
■l' 1
!e rl ,en mtM «oonschuit. Br. J. NKFKKNS. Weo.perVOit W11.1.E
E\- s A 'tam
21-\'7"if'ti
en
Ir. I. V M BKI'ÏN ha
/
Meubilair. Huisraad, ."><» ets. per regel. \
NI.
-t'varilrr. tan parllrtiMeriMi. file
eenantkvl mt lli
Den Haas. M April 1940.
'rrnn-Men koopprii» tnn\. I 10.-: 21 et, per reitel /
\.'"
Willem de Zwi jserlaan 141.
21-7U.-.7

'ante

Schoon/

ISijiicu.n. Doorn.

I 7viii„H,i t -,n
'■li»': Ot)lgUllH M

f-

i

rullen,

-te

Kr. Ilnl-.ir. <HI. Tel. HXUK en BKR» Zondag tot

moderne behangselpapierfabriek.

Amsterdam, Prinsengracht 730-736,
Rotterdam, Nieuwe Haven 32.

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK
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DOODEHEEFVER
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te
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Win
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en meest
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Nederlands grootste
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01iecer.tr.. PI. Middenlaan 38. Tel.

/*
-

fl

III

mtm

4«.ji mm

li

W])M

4u\
|

1

__.*,
______

mtmi

steven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun

I 1

X«!

DU cl. p. pon<l. .1. IONKKK.
r
Middenlaan 4. Tel. .M64«
Pl.

Amsterdam-0..

—

&

H

MkVkYj\~

H

~

zend Ttruties in dessins
en kleuren. Hierbii bevindt zich het behang,
dat in l»• kamer pur
en bij Uw beurs

GEVULDE KALFSBORST

J. DE WIT—
BRKMKIi
S. DE WIT

"*~

De R& D collectie bede Serie»

r

KRIJGSMAN

U

RKKiIïTK M \IIKI.IINH.
Parijs XIV.
den 12den April Pilo.

en Mevrouw
VAN DIGGELEN
DIJKGRAAF

Advertentie-afdeellng
N.V. Dagblad De Telegraaf.

»

.1 M HKl:\l XX—

en Mevrouw

Dochter

Framo.

[1

'•<•

C UIPC&VnER-LEDBBOER
eeven met vreugde kennis
van de geboorte van hun

250
Ki 2 111.
20-H 51 J 7 2-seater cabr., van part. wenens vertr. n. buitenland
te
Prijs
o .k rullen voor koop. in prima staat.
17S 111.
f 520.-. Brieven 20 208 bur De
20 H5l ,3 Tel.

nieuw,
lat

.-

Heinenoord M April 1940
7598

Aangeboden wegens onßn>
Huirk,
4 ixirtier.
'litflieOen

f

;o-7Qi,s

.

I

2Q-T:.."><i

f 375.-.

banden,

hap.

-■

f? ;:t<"i.
p koop lEevr

kristal". En laat niets ter wereid
U afbrengen van Uw eisch: „het
R& D-merk in cirkel op het kaft!"

Vï

)

1

''!—•>-,.

Uw behanger de R&D Stalenboeken
met de prachtige, nieuwe kleuren
„Horizonnade", „Syraphonie",
„Zonidylle", „Sahara"" en „Zee-

Geen andere letters dan de R van
„Rat li" en de D van ..Doodeheefver"
moeten in den cirkel staan! Dan
hebt U zekerheid, dat wat U koopt
ook inderdaad het échte R&D
Behang is! Gedrukt in de fijne,
degelijke „fixa-color" kleuren! Vraag

I

—

</«or maar op let!

ylTs {7

ASSISTENT

.

■

VAN DE LEIDING

_

C MEUNINK—
THOMSON
Weven en Nichten,
Amsterdam, 12 April '40
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22-V 7»XX i

Weg.

slaapkamer

■

h

Siiion

227060 Verloofd:
TerraJ. IBM VAK

bekl. Eng Kef kamer. Dressoir
groot ISO.,
Theemeubel,
Dav
Li Boeken kast.
22-7053 mesbilrea u.
bertystoe!.
Pullman kussen,

.

:

*

te

1

¥£25*
kostbaar meubilair
f 475.—

ondcrn. Soekamandi
P. & F.landen.

koop.
ftjg nieuw, rijk geheel, waarbij Kngelsrhe riet-

keu

~'

"

itsoor.

s'aapkamei
OM-finlsn

; '
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22b-689n

"««gewe KtmeNf

de Waarl

A. DIERDORP.

Beer. d.. Tilburg; Van RoodNeeter. d . Amsterdam; Vrij-

V

man-Eerelman. 1, Nunspee:;
Tromp-Klint, d., Sneek:
Overleden: .lonkvr. L
Liebrecht Wijckede-Hoeufft.
v„ 72 j.. Nice; C. F. van
MeeremJotuk, m., 67 j. 's-Gravenhage: H W Mauser, m .
71 J., Delft: A. J. Begheiju.
m., 65 j.. Sluiskil; R. de Metz,
v.. Amsterdam; H. M. M. Saraber-v. d Burg, v. 74 j ,

P.

L.

ht' «mi (inthieke eet kamera zware uitvoering, I'heMerfield- en Kietsalons, zeer comfort Klaapk.. edele IMVtfat-tt*.
luxe uttgev. Verder nik mogelijke meubelen. Alles gloednieuw, »Inge 1 ij k en extra • oor-
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I 'l*anie>.
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BOBELDUK.

BOBELDUK—

VAN HEUVEN
en kleinkinderen.

in 4 ver. deelig. Partij Pendache Tapi).
2 riet. ten. p\enr^n-s|M>tKoeilk. jfclléétl
■ ■ 10
Hit m«'« i«'nitui»., ffeernnnjf, 407,
n wo°n- en b Koningspl X' koopt onder
garantie. Alléén het allerbeste 's-Gravenhage.
en s|M»rt>nedk.
ertnigt
Ü!
fla gel. !>—6.
1-—
°
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Als U Uw wensen onder n>
nanrtnrht ran mlm honderd-

duizend

frezinnen

had willen

brengen, rlan had op deze plek

Z' Duhb Begonia*, 100 grootbl.
100 Enk. Anemonen.
.';Gladiolen.
100 DoM», Anemonen. 100 Dub".
Kanonkels
10 Koninpslelies. 1u
n
scharlaken lelies, 10 Zilverlelies.
u
5 Amerlk. Dahlln.s en 2."i
Snijbloemplanton ln 5 srt. Ge/
heele collectie voor
1.50.
waarbij STatti pracht Kamerpplant i Direntra
I'ifslulTeiifi
remlwur* of na storting postgiro 100122.
.11 F FERM \\s
IU.OKMIit I I.IMtKIHUIK.
,
4.
faeßiia t«. MMJifITHI

van
Dc Nederlandsche Vereenlgtng tol
mei groot Leed weten kennis van hot
overlijden \sn (war E ■

Dieren gtefi

JUK. LOl IS
\\\

offTrirr in <Ir Orde

v,m

JAQUES Q1
I FFORD,
Oran}e-N&M i

VRLES

Over

I afwisselende

ai, n - t" \nar
lever",
toestemming van hel

leef uur
»e*proken:

Rliks Texilclhureau.

TER HORST EN CO, N.V,
lUJSSKN.
Teleb>on 2 en 5.

CONCURRENTIE
G
UITGESLOTEN!
A

Abonnement f 5.
per maand
2 cent per gesprek.
—

+

die

Recht van aansluiting

vindt
ü
ook

kletnr
STEIS-

f-(

v_>.

zeker

*r

nieuwen Telefoongids.

in
onze

Speurder»

■

en

N.V. HEES

&

C0„ DELFT.

Openbar? Verkooping
van strandvonderij
goederen.

f'hoorVraat I—3

Op Woen-daK 17 April 101'
de* voormiddag-* tien uur. t.u!

lEDERE

*

gen
MrandvonderiJ-goeileren.
*£X 'Hand-dunt;' n
w aarbij
<>

rn

*

JUFFROUW
»an de kiosken te

AMSTERDAM

:-

\««rn, cevnld niet

Kth>l Ketone.
I»e Koederen

zün vóór
verkoop te bezichtigen.

I plaatst

den

Uw SPEURDER
in DE TELEGRAAF

,v. I

«>»BaBaBaaawaBBwaa«*«Bw«»*»wB«M««»

Meth*

II
...

gemeesters van Bloemende !
I
en Zandvoort, op een terreif:
IM Arfl Paradij**"'**.: : tf /.J»u<t
mort. ln het openbaar en tegen
conUinte bèta 1Inn* worden ver
kocht, in die gemeenten gelxT

{7.50.

Bij aanmelding vóór 20 April
a.s. komt Uw naam nog in den

zeer

>

lon ten verzoeke van de Bur

<>\
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2»n.

TKI„

Vraagt vrijblijvend schitterende
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V*», moi\,
I W» kiM.pp,r n

met

ZAMUVOOKT.

Adam. Rozengracht 4';.
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G. DIERDORP—
BÓBELDUK

Mercx-Eykelen, z., Amsterlam; Van der Lugt-Verberne.
z.. Voorburg; Mannaerts-De
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Fet tl. Bo:
-»">V-a.u: Oms r Zsterd
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«en filialen
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van Tm
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Getrouwd: S. Boas »r
S. Prins. Amsterdam;
Bevallen: Van MierloSmeets. z.. Bandoen!?; Storm
van 's-Gravesande-Bssc. Van
Feltz,
der
z.. \oorbur3:

rJK BOBf I.M.IK—
TROMP,
werjuw e van
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truen

Mevrouw

F. Koopmans, Rotterdam;
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Zandzakken

FARM.

Ó2.V)

'

i*.

'•"'•'•ii'R In -1.-i.ip-

•

'

'-

onze
ehuw .

en

J

Fabriek

van

Verloofd: C. Verheul
en J. C Baxnieier. RleiswijkZoetertneer; E Kok en J. P

'.

9to

VN

J

tafel; daarbij pracht
bestaande uit: Ittn
fauteuils, 4 stoelen
2 pers. slaapkamerameublement, bestaande ui;:
gardernbekasi.
3-deurs
ledlkant met 2 nachtkastjes, tafel
en 2 stoelen. Alles Enge.sche
stijl. De 3 ameublementen ge
heel compleet f 47*
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Spiegels,
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koop Prinsengracht 1039.
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*«mr. 7», Adam Z.
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bij voorkeur w.i. Delft of gelijk»uardige opleiding. Bij gebleken
geschiktheid levenspositie. Leeftijd niet hoger dan 35 jaar. Enige
jaren praktijk, liefst op het gebied van Scheepsinstallattes. vereist.
Brieven met uitv. ml. moeten met de hand geschreven zijn en vergezeld gaan van twee nieuwe, scherpe foto's Kan voren en opzij),
welke niet kunnen worden teruggevonden. Soll vóór 22 April aan
Wittevrouwenkade 6. Utrecht, met verin, op het couvert No. 640.
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marine-vliegtuigen passeert in formatie
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Vele burger- en militaire
autoriteiten waren aanwezig bij de opening van
het vliegveld Tandjong
Perak, de nieuwe burgerluchthaven van Soerabaja.
die Darmo zal vervangen.
Ook van de zijde van het
publiek bestond groote belangstelling bij de in gebruikneming van Indië's
grootste vliegveld.
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Zaterdag 13 April

R.A.F. jaagt op de
thuiskeerende
Duitschevlot.

De Russische bezetting

van

Italië

Viborg.

„toeschouwer”.
Rustige

onde.

(Van onzen et» icspondent

Londen: Den
krachtige

aantal

naar

«•

geheclcn Vrijdug

uit

heeft

een

Pen

luchtmacht de Noor«che en Deensche
■atrrrn afgespeurd om de eenheden van de
ltsiisclir ttoat, dir naar haar bases in de Dnit«nieren terugkreren. op te sporen en aan

Itt der loruialies drong de kristiansand-f jord
hißoen. viel er Duitsche oorlogsschepen aan
op krachtig verzet.

Ken andere tor«ruitte
malie. die in Noordelijke richting naar het gebied van Stavanger vloog, stuitte op een sterk
vijandelijk eskader gevechtsvliegtuigen.
la hevige geverhlen werden vier Messerneergeschoten. Twee zijn vermoedelijk vernield en andere werden gehavend. Onze
,i

trrliezen hij deze gevechten van V rijdag bedroegen acht toestellen. Twee andere moesten
of iet dalen tijdens de thuisreis.

De soldaten van het Roode Leger amuseeren zich met dans en muziek
in ~Sovjet-Yiborg". de vroegere Finsche stad aan de Zuidkust, welke na
de verschrikkingen van den oorlog thans onder vreemde overheersching is.

mijnenveld.

Het Britsche

Geen enkele voorzorg
er tegen bestand?
ONDERZEEËRS

VOOR BEWAKING

KATEG.

VAN

IX»\'l)F.\'. 13 April.
In verband met liet
nieuwe groote gevaarlijke gebied, dat de Enen ac zagen zoowat t.ert schepen. Ondanks het gelschen deer het leggen van mijnen in de
Koordzee hebben Beschapen, neemt men te
«fs-eergeschu: trof de laatste door ons geworLonden
teel- voor zeker aan, dat de Duitschers
doel.
bom
De
geweldige
explosie
pen
wierp
ons zoowat i:en meter omhoog. De schutter :n zullen trachten een doorgang te vegen door
den staart van ons toestel meldde, dat vonken het Kattegat naar Oslo. Men verwacht evenwel, dat ook do Britsehe onderzeeërs daar niet
rit het getroffen schip schoten."
werkeloos zullen blijven. Huvendien meent
men. dat lioe grooter hot aantal Duitsche schepen is. dat de havens vedlaat. des te beter de

Het

Slapend fort

Volgens de marine-medewerkers der ochtend-

behoeft men voorts niet aan te neUthcpen, alleen omdat zij uitgerust
zijn met paravanes en afweermiddelen volgens
het Gauss-svsteem. niet door mijnen kunnen
worden getroffen. Men wrijet er op. dat dit wellicht enkele jaren goleden het geval heeft kunnen zijn, doch dat iatUSachen de Britsehe deskundigen op het gebied van mijnen niet stil
hebben gezeten. Allicht kan men niet zeggen,
wat zij hebben bereikt, doch men kan als
vaststaand aannemen, zoo wordt verklaard, dat
bladen,

geen enkele voorzorg de Duitsche schepen kan
redden, indien zij met de Britsehe mijnen in
(United Press).
voorop aanraking komen.

%TartNchirr'dat

—

tV. de Denen aan het vrachtschip geen loods
toestaan. Wat nu? Wij weten, dat in de

gehoord hebben, moeten wij daar op rekp■Ml Wij kunnen slechts enkele seconden overleggen. Wij moeten er door en zullen onze opdracht 'en uitvoer brengen. Wij zijn op alles

Verzoek aan Regeering
der vakcentralen.

ik

Een admiraal en

twee

generaals

zwemmen naar Oslo.

OSI.O.

13

\

|.111

—

Ken liuitsoh admiraal,

hiitenaiit-lei'./eo en een
Mg
propauanda-cionpagtiic hrhhi-ii.
lid van
nadat hun schip bij lirt brt-kt*n va:i den tetwee generaals,

ke

vlali r

tuurlijke

itii

voor Oslo danig door bet vijandelijwas
vvij/.c

gehavend. op

de Noorsehe

Wti

hoofdstad

toch

land. kwamen /.ij in Oslo aan.

In zoo

Flinke

tl

looDond mannenkoor

.longemannenstemmen

In bun zang is kameraadschap
En berusting en een band.
In hun zang is een belofte
Van trouw aan het Vaderland.
Daar is soms ook iets ontroerends
In 't gewoon soldatenlied.

In gedachten ..Moeder' ziet....
CLINGE

■ Nadruk verboden

DOORENBOS

)

flip

niet aarzpl? t<

w? tp

pp.

Hier

en

daar doken vandaag sensationeele
op. De Italiaansche loot zou onder
\

tot oogenblikkeluk ver-

trek, terwijl handelsschepen voor troepenvergereputeerd zouden zijn. Wij zijn get.eißfl. deze geruchten op rekening van de fantasie te schuiven. Het burgerlijke leven
gaat
in ieder geval rustig zijn gang. Onder de bevolking heerscht niet de minste opwinding

het gelukt wr.s van den strijd van het Duitst he schip een volledige film op te nemen, die
te oordeeien naar den toestand van het toestel
het onvrijwillige bad in het koude zeewater
evpneens goed moest nebben doorat] atl, gaf er
de voorkeur aan. hoe moeilijk het hem ook
Het was nu

allereerst noodzakelijk,

Fabrieksdirecteur
knoeide.

dat de

TWEE

looplg verdwenen. Het gelukte hun inderdaad
burgerkleeren te verschaffen, die hen echter, daar de keus betrekkelijk klein was. in

zich

JAARGEËISCHT.

(Van onzen rorrr*.|M>ndent)
vrij fantastische verschijningen omtooverden.
ASSKV, 1.1 April.
mannen onmogelijk geweest, De-ondanks gelukte het hun «>nde eet betrachl>e MRrin van Justitie
toen zij het schip, waarop zij zich bevonden, ten van tle grootste voorzichtigheid en zonder riacnte gisteren tegen den 17-jarigrn ontslagen
moesten verlaten, een boot te krijgen en zoo verder ernstig te worden belaagd Oslo te bedirecteur van dr roiip. zu vclfabrirk lo
Odoorn.
reiken, waar zij zich onmiddellijk in verbinjaar gevangenisstraf.
moesten zij probeeren zwemmend de kust te ding stelden
Deze directeur Is
met de DaitSCne 'roepen. Deze hm
bereiken. De zee was echter verre van kalm en toonden zich niet weinig verwonderd, toen de \erdarht van verduistering van gelden ten
..vreemdelingen" inderdaad konden bewijzen,
Ixivendien was het water zeer laag van tempebedrage van f SMt, hel opmaken van een valratuur, en de af te leggen afstand groot. Zij dat zij hooge Duitsche officieren en een lid van MBf kwitantie ten bedrag» van f
520 en deze
M-egen eerst een stuk zee. dat overdekt was
zelf ondertrrki-ndi' met de fa. Spikcr uit Mep(D N B I.
met olie, te overzwemmen en toen kwamen zij
pel en het opzettelijk veranderen «an een stor-

Het

Of hij zingt van bruine boonen.
Van Piet Hein of prikkeldraad

,

(Nadruk verlioden).

zeer avon-

nog bereikt. Na een zwemtocht tloor ijskoud
water en een wandeling in lm i gei kleeren over

eigen O en O.

citpiiO

sloom liggen, gereed

Noren hadden hun schip in

gestand

Was zijn

.

geruchten

den grond geboord.
Toen al leerde dondervinding:
Bil een t?oeden s-imen/anc
Gaat de groote wijzer vlugger

u

ven. dat de geallieerden er in geslaagd zijn dUUUsene vloot zeer zware verliezen toe te

voer

k Weet nog héél goed, toen ik meevocht
ln den V eertien-achttien-strijd.

men, dat

verrast.

/.

—

In dezen tamelijk objectieven trant
schrijft

zang-wapen.

_

HOE KOPENHAGEN
ENZIJN CITADEL
BEZET
WERDEN.

April.

Ni, schrijft 0.a.: „Verwondering wekt het feit,
dat de Duitschers er, naar het schijnt, niet
voor iicbiien zorggedragen, dat het den vijandelijk en schepen absoluut onmogelijk was, het
Skagerrak binnen te dringen. Is dit een ernstig
gebrek, dat het meesterwerk aankleeft?
Wij
weigeren het te gelooven. Ifoe dan
ook. terwij!
de strijd nog woedt, heeft men niet het
recht

via de

j-oe

fj

Afgaande öp de Italiaansche pers kan men zeggen, dat Italië zich
••enigszins terugtrekt, zoodat
het weer tets
tlicliter bij de toeschouwers dan bij de partijen
komt te staan In rie lialiaansch* hinden van
heden is de loon rtk-t meer zoo tri<>mf;niteUr..
De beschouwingen, welke aan de situatie "in
het Noorden gewijd worden, zijn tam.-lijk rustig en objet'ief.

bommenwerpers

formaties

objectieve be-

Noorsche gebeurtenissen.
ROME.

•

en

oordeeling in de pers der

Acht toestellen verloren
erkentL
«eer acthti

weer meer

was den vijf

water van

in

ten

nauwelijks

—

-

:

twee graden,

doch

slotte bereikten zij in nog tamelijk goede

Zij stootten daar echter al vrij spoedig op
ten. dat de vijf mannen zich over zouden geven,
te, dat de vijf mannen zich over zouden geven.

I>eze waren echter allerminst

geneigd hierin
toe te stemmen en zij speelden het klaar door
hun beslist optreden liij de Noren den indruk
te wekken, dat zij slechts de spits vormden van
een groote Duitsche afdaling. Hierop trokken

DE VALSCHE REISDECLARATIES.

13 April.
Hot Hooggeretritshof van Ned.-Indié maakte heden, onder zeer
BATAVIA.

—

groote belangstelling, voornamelijk van Sumatraansche zijde, een aanvang met de behandel.ne van de tweede zaak betreffende de valsche

reisdeclaratie* van Volksraadsleden, n.l.

tegen

Ten laste worden gelegd 22 verschillende ge-

Het üd van de prupaganda-compatnie, wier,

(Aneta)

den pn.trhèqae- en girodienst,
door een storting van
121."> voor de Centrale

tingshewfjs hij

•

KaiffeKenhank

te

Itrerht

te

veranderen

in

f 1751,04.

L'it een zeer groot aantal
vervalschingen
had de Officier slechts een vijf'al gekozen. Uit
he: onderzoek was den accountant J. Verschoor
uit Almelo gebleken, dat er meer valsche boeKingen dan echte waren verricht
sedert verdachte in IrtlS tot directeur werd benoemd.
Oe groote verliezen, die de fabr ek heeft geleden in den loop der jaren werd door den geOf

verdachte zich deze bedragen had toekon
getuige niet verklaren, doch
wel waren de tekorten onder zijn beheer ont-

geëigend,
verbond en de Ned Vakcentrale hebben per 12
April een schrijven gericht tot den minister
De besturen zetten in dit schrijven uiteen,
dat sinds het tijc'stip. waarop de duurtebijslag
voor de uitkeeringen aan werkloozen en de
werkverschaffingsloonen werd toegekend, de
stijging der kosten van levensonderhoud is
voortgegaan, mede ten gevolge van de maatregelen, welke de regeering heeft genomen met
betrekking tot verschillende eerste ievensbe-

Noorwegen

biedt verzet.
Dit overzicht van den stand van zaken moet met groot voorbehoud bekeken
omdat de overvloed van tegenstrijdige berichten het zeer moeilijk

narden,

Een vijftal positieve verduisteringen
werd door getuige opgespoord. Het fe't. dat
alleen verdachte een postrekening had, waarop ook door de fabriek gelden werden gestort
en overgemaakt kon de knoeierijen ln de hand
werken. Getuige was van meening dat verdachte m:n of meer geraffineerd te werk was
"egaan. omdat op verschillende kleinigheden
stras gelet Verdachte ontkende zich aan verduisteringen schuldig te hehhen gemaakt, de
staan.

De wensch wordt uitgesproken, dat d» duur-

De

bleef dicht.

poort

fV ER

tebijslag zal worden verhoogd in overeenstemming met de kosten van het leven-onderhoud
Toen de vorige maal een bijslag van 5 pCt
wera loegcKeno. war**n oe Kosten voor levensonderhoud reeds met meer dan 5 pCt. gestegen,
aldus het schrijven Thans zijn zij weer hooger
geworden en daarom is. naar de meening der
besturen.
een
compenseerende
bijslag ge-

inneming van de Kopenhaagsche
Citadel vertelt een Duitsehe sergeant, dat
- U Bij aankomst nog juist zag. dat de poort, die
afi,? m de citadel gaf, gesloten werd. Gewei alleen springt hij
uit zijn dekking op de
P°°" toe en slaat er met de vuist op. Geen
digheden. aldus het schrijven, was het gesul*oord. De poort blijft dicht. Dus
zij taat van de 5 pCt. duurtebijslag geringer dan
een lading springstof geforceerd moet
worden,
en pionier-onderofficier
brengt de lading aan.
gew ,cii&e steekvlam, en daar springt de
w~ Dt
r t!pn walm en rook naar binnen en
loon*
™Pt steeds verder,
aldoor roepend „Vi kommer
enner (wiJ komen a!s vrienden). Reeds
s;ormtroc P- In enkele seconden is de
wan-".
«nt ontwapend.
Slaapdronken stommelen de scher harte mee met de zorgvolle taak der re0 »i' hun
bedden. Steeds meer Duitgeering. die in deze dagen van hoogspanning,
s dri ngcn door de poort
",;
binnen. Alles al haar aandacht heeft te wijden aan de bev
„'"f? 1 zooa!s de ma joor had bevolen. De
voorziehti? he 'f' moet betracht worden,
want
at don inhoud van het adres betreft, ieder
schiet
■ eenscnc regeering heeft nog geen mensen
met medegevoel heeft deernis met hen.
ren n«- cl PrPnaan rte Deen «'he soldaten gegesoldaten
de

J*f

gelegde bewezen en eischte tegen verdachte,
ti;en de Officier betitelde als iemand, die in de
.ange jaren van zijn directeurschap nog nim-

mer e»n waar woord zou hebben gesproken
of geschreven en nog nooit een waar ciffer
had .geschreven twee jaar gevangenisstraf.
De verdediger, mr. Meijeringh uit Assen,
pleitte clementie. Over 14 dagen uitspraak.

De

koffieboontjes
autobotsing.

«

Zij leidden

<-

ïXtT^

ï

\\

afzönH , Jk,
n

en vrouwen woeien
we Sgevoer«. tot nadere bevelen
' 9 Ar,ril rtes morgens om. fi.10 uur
bui'•»
rtPn mast van de Kopenhaagsche cita<Wden m np.
oorlog?vla?; omhoog. De vesting
ls inn n
' Du.tsche handen.
(D.X.B.)
-

komen

■.

*

-

KAASBEREIDING MOET HOOG
GEHOUDENW
ORDEN.
Monopolie-product tegenover

het
buitenland.

die door de omstandigheden worden getroffen
Maar hebben zij. die voor verhooging
van
.deumutkeering pleiten, zich er rekenschap van
gegeven, dat hierdoor een heel complex wordt
aangeroerd" Door den jongsten bijslag
is de
inkomstenverhouding van de laagstbezoldigde
ambtenaren, om maar één groep te noemen, tot
de steuntrekkenden. voor eerstgenoemde groep
werkenden in sommige gevallen pijnlijk geworden Niettemin heeft de regeering gemeend
een verhooging der bezoldigingen, ook voor
deze ambtenaren, niet te kunnen toestaan Het
heoft er veel van. alsof de besturen der vakbonden thans langs een omweg de regeering
willen nopen een pad op te gaan. dat zij tot dusverre heeft geweigerd in te slaan

Zeer geslaagde bijenmarkt
te

Deventer.

DORDRECHT, 12 April.

'l!S,\ fh?X- met

t*u4uu

\!w],.„'
sanges',.,

,

WPr, l.

<lp

kwaliteit

van

het

wordt teruggedrongen,
dat thans 281 leden zijn

—

Heden werd de

viot werden verhandeld. Er «as veel belangstelling van fruittelers. Kr waren inzendingen

die de door de gemeente beschikbaar gestelde
prijzen uitreikte, sprak dan ook zijn tevreden-

•ln brTO ,.'

■ :'gaaf

.

.

Vor '«"

P

.

Sdl^M*»Ug TÖt

Hd van den raad

rekening werd in ontv angst en

'""

(aar.

M?m *

**

Uik aan

heid en groote verw acht ingen over deze markt
uit. Hij dankte voor de groote medewerking
VWI de hoeren ir. Kers. rijkstuinbouwconsulent.
[Sr. Ir. Minderhout,
rtlksbtjenteeltcon.sulerrt, ir.
Plasse en J. de Mera en anderen. |)e wethouder
kondigde aan. dat in Augustus het congres van
ie groote Imkertvereenlgdag te Dordrecht zal

niettot

een

veroordeelingwegns
dronkenschap.

"

„Tf

na

VERKEERD RIJDEN WEL BEBOET.

AMSTERDAM. 13 April.
Bij zijn heden
schriftelijk vonnis heeft de plaatsvervangende kMMOoret'.hter. mr. K. B. Asscher. don
dokter uit Eindhoven. <lic op 13 Jan. op don
Mtiiders'raatweg een botsing veroorzaakte,
doontet hij te vee! links uithaalde, vrijgesproken van het primair ten laste gelegde: ..onder
zoodanieen invloed van sterken drank rerfct* —

gewezen

ren, dat hij niet in staat moest «orden geacht

zijn motorrijtuig naar behooren té besturen."

Deze beschuldiging had de dokter te danken aan de hem vergezellende dame. die terstond na de botsing zeer zenuwachtig aan een
bewoner in de buurt om koffieboonen had
gevraagd. Dat gaf natuurlijk te denken.
d behsndeling der zaak «-as gebleken, dat de
bestuurder a'vorens
naar de hoofdstad te

tilt

rijden,

te Utrecht twee borrels had gebruik!.
Op den Muiderstraat.weg had hij plotseling
zonder eeltige reden zig-zag over den w-g en
op deze rierbaansweg op het uiterste linkerdeel gereden, waardoor hif met een : .g n-

l>e kantonrechter a<hue de dronkenschap
laste gelegde, het /onder eenige
reden
zwenken naar he: imker weggedeelte en deswege veroordeeld tot een geldboete van ƒ 200
subsidiair 20 dagen hechtenis,
De ambtenaar van he O.M. had
tien dagen
hechtenis, benevens onts-eeging van het recht
urn een auto te besturtfo Voor den tijd van

ten

BLIKSEMINSLAG
IN SCHOUWBURG.
Maar; j.l. te
zaterdag

ni)
omstreeka haifvijf
n.m. «locg mot oen hovigen knal de bliksem 'i
don Bataviaschen Schouwburg, «aardoor de
electrische leiding van het gebouw beschadigd
werd en kortsluiting ontstond. Door den grooten stroom toe voer brak in het kantoor tan den
administrateur brand uit. die echter, dat* ïij
iet actieve optreden van den administrateur,
met eigen middelen gebluscht kon Worden, Ook
de telefoonleiding werd door den bliksem he-

«chadlgd

De schade, die grootendeels door het

Zingende soldaten,

>IIIIJ Alt II

waarde

aan

fielden

DE TELEGRAAF

ln gebouwen en Inboedels
vertrouwen ln het onderling
stelsel van

•

nootschap voor Kunsten rn Wetenschappen in
Noord-Brabant, een tentoonstelling rehoudrn

opend

—

i>nt»i-r|> ingediend, «trekkende, over te gaan
tot kanalisatie van dm Haal

\VrIJ
»»

moeten

samen iets zoeken

in

Nederlandsche lied." zei kapitein Tig-

gers gisteravond, toen hij ergens in de provincie Utrecht voor een geheel met militairen
gevulde zaal op de planken stond. Kapitein
zoover hrt niet ern onderdeel vormt van de
Tiggers.
bekend dirigent en bevorderaar
x-hrrpvaartverhinding van KnM-hedr. Hrngelo
van
de communüv-singing. kenschetste
met
rn Almelo over Aluien naar den
Uasfl bij deze
grootsche plar.;.<u. die hij
woorden
zijn
/.utphrn: de «rhrcpvaarM rrlunding Zwartikoestert met de gemoblllseerden. Tot nu toe
Water (bij Zwolle)
IJ.rl en hrt /ijkanaat
werd onder de soldaten weinig gedian »cci de
naar Hornr.
bevordering van toonkunst, inzenderheid he:
B' iaiiirhebbenden. dl" zich hebben verbonden
volkslied, dat zich kenmerkt door den eenvoud
bij te dragen in de .verken, dragen de nelft der
van taal en eenvoudige melodie, is er kaal afovereengekomen som bij in
kosten zooa
die zuilen worden beperkt.
gekomen.
Belanghebbenden, die de betaling ler bijDat moet anders worden, heeft Piet Tigdrage afhankelijk hebben gesteld van den ge-s gezegd en hij besloot een plan de campagvoortgang van den aanleg van het kanaa gene op ;e stellen, om hierin verbetering :e brendeelte van Almen naar den Boven-Rljn of van gen. Het plan had de volle
instemming van de
het zijkanaal naar Oldenzaal zijn van hun verlegerautoriteilen en van de O. 4 O. leiding.
bintenis ontheven.
Het is geen groote kunst, zegt kapitein Tiggers,
In zijn toelichting wijs;, de minister er op. maat de soldaten moeten er pleizier in hebdat er gouden woeden aangelegd een kanaal ben
van Enschede over Hengelo en Almen naar
Gisteravond is er een proef genomen. Piet
Pannerden. een verbinding Almen—Zutphen Tiggers zette zich achter den vleugel, maakte
en zijtakken naar Oidenzaai. Borne en Almelo
zoo nu en dan een praatje en liet de gemobiliAls meest urgent werfcl aangevangen met de seerdeti zingen,
dat he; een lust was.
gedeelten van Er.«ch?dr naar Vmen en van
Wie er voor gevoelt, die doet meel De deelneAlmen nrar Zatphen. Deze verbinding 1« In ming aan dezen volkszang, beter gezegd soldaMei 1036 volledig voor het verkeer opengeun/.ang. is geheel vrijwillig In de mobilisatie
ateld. De aanleg var net kaoaaigedeelte van
jaren van 1M14—1918 hadden wij ook zooiets.
Boy,
Almen naar len
n-Rijn. zoomede die van maar he verschil is, dat toen de propagand;;
de zijtakken bleven) aanvankelijk rusten. Daarvoor samenzang uitging van menschen. die buivan kwam intustaiien alleen h-->t gedeelte van
ten het leger stondon Thans zou de actie van
den zijtak naar Almelo tot d»n weg Alm->lo—
binnen uit geschieden. Wat kapitein l.otsv :s
:oi «tand.
voor de beoefening van de sport, zal kapiHet is oelielwivtbuar. dut nart de tot dusvrr tein Tiggers worden voor den zang In de eer—

-

uien

loNla.m.

het Twentekanaal aan zijn bcstem-

ining wil doen beantwoorden.

Het kanaa! van Zuiprten naar Enschede toch
Ingericht voor de vaart van schepen tot
1350 :on me: een d.epgang tot 2.50 meter: hierop zijn ook alle bruggen
sluizen berekend.
Echtt:: kunnet! schepen van die afmetingen
bet kanaal slechts geajrende een klein aantal
dagen per jaar bereikt-n en verlaten. De vaart
van den Boven-Rijn isogs den Usel naar Zutphen is gedurende een groot gedeelte des jaars
voor de grootere schepen van die groep onmogelijk.
In 1933 was het traject van den Pannerdenschen kop tot de uitmond.ng van het Twentekanaal by Zuipnen voor schepen met 2.30 m.
diepgang ged. 210 ijsvrije dagen onbevaarbaar
en in 1934 31H dagen.
'.933
en 1934 waren jaren van abnormale
droogte. Echter was ook in 1935. dat als een
normaal jaar kon worden beschouwd, de toestand hoogst onbevredigend. Het genoemde
traject was voor du soot i schepen il 2ijsvrije
dagen onbevaarbaar. Hoewel in het algemeen
in mindere ma:e. is toch ook de vaart van de
uitmond,ng van he: Twentekanaal bij Zutphen
tot het IJselmeer voor vel" schepen dikwijl»
onmogelijk. Bij de nadere overweging rees de
vraag, of de aanleg van he; kostbare kanaai
van Almen naar den Boven-Rijn bij Pannerden
economisch wel voldoende verantwoord zou
zijn en of men niet beter den Usel zou kunnen
ka naliseeren.
Het opmaken van een plan tot kanalisatie
van den Usel vorderde een uitgebreide studie.
Wat de diepte betreft, word; gerekend, dat
een minste diepte van 2.70 M .
voldoende
voor het verkeer met volgeladen l.'JaO tons
vaartuigen gemiddeld gedurende .".37 dagen per
jaar beschikbaar zal kunnen zijn. dat op een
diepte van 2.35 M . voldoende voor volbeladen
t;0O tons schepen, gemiddeld .''.47 dagen per jaar
ls

zal kunnen worden gerekend, terw ijl een diep
te van 2.10 M steeds ter beschikking zal staan

Voorkeur

voor

IJsel.

De Economische Raad kwam tot de conclusie, dat de voltooiing van de Twenthe-Rijnver
binding wenschelijk is en dat daarvoor aan mt
kanalisatie van den Usel de voorkeur moei
worden gegeven.
In deze omstandigheden meent «ie commissie, dat aan de wet van 4 November 1919. voor
zoover daarin op den aanleg \an het kanaa'
gedeelte Almen—Pannerden was gerekend,
geen gevolg moet worden gegeven en dat daat-

voor

plan Is

de

Usel-kannlisatfe

moet worden In de

gesteld.

De vraag zou nu gesteld kunnen worden, of
VOor de hl)drigen. die zonden komen te vervallen, niet bijdragen in de plaats zouden moeton komen voor de kanalisatie van den I.Tsel.
Deze vraag meent de minister echter in ontkennenden zin te moeten beantwoorden. Hei
zou niet billijk zijn van de groep belanghelibenden hiervoor een offer te vragen en belanghebbenden in andere deelen des lands

daarvan vrij ;e stellen.
De kanalisatie van den Usel behoort dan
ook naar hel oordeel van ondergeteekande geheel ten laste van het Kijk te worden genie
men. wat trouwens geheel In overeenstemming

K met de tot no tr.e in het algemeen gevolgde
gewoonte om de verbetering van de groote rivieren ten behoeve van de scheepvaart vooi
Rijksrekening te nemen.

Kanaal Almen—Boven-Rijn.

Bij dc overweging van deze aangelegenheid
Is ernstig aandacht geschonken aan de vraag,
of wellicht uit een defensie-oogpunt aan den
aanleg van een kanaal van Almen naar den
Hoven-Rijn de voorkeur zou moeien worden ge
geven.
Reeds in een Memorie van Antwoord aan de
Eerste Kamer werd medegedeeld, dat. als toi
uitvoering van de kanalisatie van den Usel
wordt besloten, er geen aanleiding meer zal bestaan, een *rh"cp\ aai tkanaal van Almen naar
den Boven-Rijn te graven en dat er om dor
kótten willa van moet worden afgezien, di:

Hedertam4*ch*

het

ste plaats zal getracht worden de soldaten, die

op verafgelegen posten zi ten. aan het zingen
te krijgen In de groote steden is men meer
zelfstandig, alhoewel ook die een l>eurt krijgen. De eerste stad. waar de toonkunst met
kapitein Tigger: beoefend zal worden is Gr»
ningen. De cursussen in dienstverhand. zooals
die reeds bestaan, blijven

xolttaten zuigen liet Seilerluiidsrle lied.

Tiggers
begonnen werk voortzetten. De kapitein blijfde algemeene leider, terw ijl de kantonnementsofficier van O. & O. zorgt voor de propaganda.
-choolde krachten

het

door kc.pitein

Behalve aan het vocale zal Tiggers ook aan
het instrumentale aandacht besteden. Dank
i.ij de medewerking van het hoofdkwartier, is
de beschikking
verkregen over een geluidsinstallatie met gramofoon Als intermezzo op
den zanga\ond zal licht-klassieke muziek ten
gehoore worden gebracht, 'erwijl de kapitein
hierop een toelichting zal geven. Theoretisch
wordt deze toelichting niet. dat zou te vermoeiend zijn.
Meerdere geluidsinstallat es zullen nog vvor
den aangeschaft. Een groote plaats zal worden Ingeruimd voor het goede volkslied. Daar
ioor word; de burgerzin aangekv.eekt. het ver-

-tandelljke gebruik van de Nederlandsche taal
tievorderd en de zin voor vaderlündsche ge
schiedenis versterkt.
het oude ..Wilhelmus". Tiggers zal dit laten
zingen in de oorspronkelijke zetting, d.w.z. in
het marsrhtemp van 1571 met de wisselend"

volkslied noemt men het lied. dat minder de individueele gevoelens van den dichter
uitdruk- dan wel hetgeen er omgaat bij een
brcede laag van het volk. Wat kan men in dezen tijd dus beter hebben, dan dat onder onze
soldaten het zingen van 'net volkslied wordt he
He;

producten

van

nieuwe meubelen, deuren en daklijsten; b.v.
ook een fraai bewerkte wieg is te zien.
Drs. Bnun heeft dezer dagen deze actie
voor het ambacht nader toegelicht. Hij gaf
daartoe vooraf een beschouwing over het middeleeuwsche ambacht, toen de
geheele industrieele
productie
binnen de kleine ambachtsbedrijvcn geschiedde Met he« gilde ging
ook het ambacht le gronde. In plaats van de
kleine bedrijven, waar itder der medewerkenden met hoofd en handen werkte, waar men
den persoon van den opdrachtgever kende,
komt de productie in de groote
fabrieken
Hierin gebruiken slechts enkelen het hoofd
Hier vervaardigt men massaproducten voor de
onpersoonlijke markt Op zichzelf is dit niet
zoo erg.
Allereerst moet men nu de kleine ambachtsbedrijven weer uit hun schuilhoeken opzoeken. ..Daar', aldus de heer Braun. ..is een
oude smid onder den invloed der gebeurtenissen maar kachelwinkelier of rijwielhersteller
geworden Hier is een timmerman of schrijnwerker maar bij een aannemer in loondienst
gegaan Een wever werd arbeider in de textielfabriek In hen moeten wij het oude ambacht-bloed weer wakker roepen en wij moeten hen
helpen een plaats in de maatschappij met haar
eigen structuur te vinden.
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Architect Valk. een der oprichters van de
centrale, leidde een rondgang over de tentoonstelling ..Wij willen laten zien vanwaar de
ambachtsman komt en waarheen hij wil Bij
ons streven willen wij zeker de machine niet
uitschakelen Integendeel, doch zij moet wel
worden aangepast aan hel te behandelen mati riaal in plaats van dit materiaal te stroopen en te radbraken, zooals thans vaak ge-

Voor het goede lied.
TICGEftS

heeft groote

plannen

Hij a/11 meer lijn brengen in den muzika
len smaak der gemobiliseerden en zal daar-

om trach:en de liefde voor den zang van het
goede lied ond?r de soldaten aan te kweeken.
De bedoeling is dan ook om in verschillende
kantonnementen zangkernen te vormen. Deze
kernen zullen dan eenigen tijd in Den Haag
nog bijzonder onderricht krijgen en teruggekeerd onder de wapenbroeders zullen deze ge

NED. PADVINDSTERSGILDE.

AMSTERDAM.
12 April.
Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Padvindstersgilde
—

maakt bekend, dat de algemeene jaarvet g.ide
ring te Hilversum op Zaterdag !3 April a.s.
door de tijdsomstandigheden is uitgesteld.

Concertgebouw ki.

Curcio.

Hoofdstad spelers:
•

ZONDER RIJBEWIJS EN
ZONDER REMMEN.

Café Restaurant „de la Paix"

•

■

•

Mvnu

a I 1 .7.1 p. r.
raMKUUIHM voorn, m HTK.N

Autoin beslag genomen.
C

urnwcioir

7 O

(Van onzen correspondent).

WEKS!'ER KARSPEL. 13 April.
Gisterochtend reed op den provincialen weg nab'i
de
brug over het Merwedekanaal een met
stroo geladen vrachtauto, waarvan de bestuurder naar links reed, om een militaire patrouille te passeeren. Terzelfder!ijd kwam van de
tegenovergestelde zijde een vrachtauto, zooda: de bestuurders van de beide vrachtwagens
s?enoodzjakt waren te sloppen, daar anders
botsingen trcrnr>KOaki ronden zijn. Terwijl dr
militairen past"
■'en. gevoelde de bestuurder
van den uit A ..sterdam gekomen vrachtwagen
eenskiap? een hevigen schok en bet bleek, da;
zijn wagen van achteren aangereden was door
een vrachtauto, geladen me. 4 ton cement.
De gevolgen waren van dien aard, dat de
achterop rijdende auto van voren totaal in elkaar gereden was. De brigadier van de ri.jksveldwacht te W'eesp. die juist passeerde, stelde een onderzoek in en toen bleek, dat de
—

chauffeur van den wagen met cement. W F.
te Hiiversum. niet ln hei bezit was van een
rijbewijs. Op de vraag, of hij den stilstanden wagen, waarop nij gereden was, niet had
gezien klonk eenvoudig het antwoord: „Jawel,
maar mijn remmen werkten niet."
De wagen, waarmede de botsing veroorzaakt
was, b.eek... bestemd te zijn voor ~de sloop",
maar men had gedacht, hoewel de remmen
reeds niet meer werkten, er nog wel een paar
ritjes mee te kunfïen doen. De brigadier van
de rijksveldwaeht heeft tn een en ander aanleiding gevonden, dezpn vrachtwagen, welke
een gevaar voor den weg opleverde, in beslag
te

nemen.

Q. BROM OVERLEDEN.
In den ouderdom van
BUSSUM. 13 April
79 jaren is te Zandvoort. waar hij de laatste
jaren woonde, overleden de heer Q Brom.
als lid der firma Stokhuy/en en Brom. een der
bekendste tabaksmakelaars te Amsterdam
Van him werd steevast een foto genomen
bij de eerste labaksveilingen in ..Frascati". De
heer Brom was een der oudste forensen; hij
vestigde zich meer dan veertig jaar geleden
te Bussurn. waar zijn huis een gastvrij middelpunt is geweest
De begrafenis is bepaald op Maandag te één
uur op dc R K. begraafplaats «an den Rijksweg
te Naarden.
—

kanaal aan te leggen uitsluitend met het oog
op 'stands defensie.
Minister
Albarda
heeft er zich van over:uigd. dat zijn ambtgenoot van Defensie hetzelfde standpunt inneemt en van oordeel is.
dat in he; belang van 's lands defensie niei
de eisrh mag worden gesteld, dat, niettegenstaande de kanalisatie van ttm Usel in het algemeen schoepvaartbelmig de meest gewetisi h
te oplossing Is. desalniettemin ttet kanaal zou
moeten worden aangelegd De minister van ])»■
fensie heeft van deze opvatting laatstelijk nog

doen blijken, gelijk men zich zal herinneren.

<
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AI.HI.ASSF.RPAM.
haatliUf aihier heeft

13

April.

—

gehouden.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VERPLAATSEN VAN VEEMARKT
TE

beschieten op de Noordzee van Nederlandsche
isschersvaartuigen door Duitsche vliegtuigen
heeft de minister van Binnenlandsche Zaken,
mede namens zijn ambtgenoot van Defensie
geantwoord, dat de regeering daarover nadere
gegevens heeft ontvangen. De regeering is ter
zake diligent.
Wat betreft de vraag of de regesring bereid is onze visschers zoo noodig door inzet
von konvooieerende eenheden van de oorlogsmarine te beschermen, luidt het antwoord, dat
in verband met de uitgestrektheid van een
eventueel re bewaken zeegebied en met den
aard der aanvallen de inzet van konvooieerende eenheden van de zeemacht, andere moeilijkheden, die daaraan verbonden zijn. In het
midden gelaten, niet wel uitvoerbaar zou zijn.

Van onzen correspondent.)
Do Kamer van
LEEUWARDEN 13 April
Koophandel en Fabrieken voor Friesland heeft
aan den Raad een advies doen toekomen over
de voorgenomen partieele wijziging van het
•

—

uitbreidingsplan in het Westen der stad.
Daarin wordt o a. gezegd:
Het denkbeeld van verplaatsing van de vee-

markt wordt door ons zonder meer verworpen,
omdat een dergelijke verplaatsing voor stad
en markt beide funest is te achten De ligging
van de markt is ideaal en voldoet aan de
eischen. welke men dienaangaande aan de
grootste eendaagschc veemarkt van ons land
redelijkerwijs kan stellen. Gaat men de markt
verplaatsen, dan zullen de genoemde gunstige
factoren verloren gaan.
De toegangswegen tot de Leeuwarder veemarkt kunnen momenteel het geweldige vrachtautoverkeer niet verwerken Indien men overgaat tot demping van het gedeelte van de
gracht van de b>cht bij de „Frico" tot de Verlaatsbrug en het terrein van de Wilhelminabaan tot parkeerterrein wordt bestemd, is het
ruimtevraagstuk deels opgelost. In dat geval
is voor dc scheepvaart en ook uit anderen hoofde een kanaal ten Noorden langs de Wilhelminabaan noodzakelijk.
Beziet men het voorstel tot wijziging van
het uitbreidingsplan, dan beklemt de gedachte,
dat de veemarkt daarin wordt opgesloten en dat daarin geen oplossing ligt
voor het urgente vraagstuk van het autoverkeer in die omgeving Het staat voor de Kamer onomstootelijk vast. dat uitvoering van
het voorgedragen plan weldra zulke ernstige
bezwaren van verkeers- en markttechnischen
aard aan het licht zal brengen, dat de eenige
oplossing dan zaï zijn: het verplaatsen van de
veemarkt in naar geheel

•

•

•

Antwoord der

Regeering.
Igi
'i-GRAVKNHAGE. 19 Aprtl.
o|. (tl
van den heer Woudenberg in verhand met het
—

<
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

toegepaste kunst Erna laiuwerlkn.
Nwe Spiegelgracht 59: Tentoonstelling van Ceramiek van mevr. en den heer De Lerma van der
Doei de Wlllebo'.s (tot en met °0 April a s ). Geopend werkdagen van 10—18 u.
Kunsthandel E. J. «an Wisseling. Itonln 78: Tentoonstelling van schilderijen door Bonnard. Bou
a s.)
Hel Vl ilnkoopers 1. 11.1c1.n1., Koestrn.it 10—12;
Museum voor den wijnhandel (Geopend dagelijks
van 2—l uur)

•

•

•

•

•

•

.en 930 u.: Ninotchka
o. 7 en a.DO u.
»«ta. 7.30 en 930 tt.: De blank* slavin
Zond 1.30. 3.3(1. 730 en 9.30 0.
llio The.nrr. 7.1 J en 9mi i. : Tarzan's verbanning
Zond. 1.15. 3 30. 7 13 en 930 u. Woensd -en Zat •
nrrtri 230 Kindermat.
Cstalen, 2.30. 7.3» en 9 30 ti: De wen kwam
Zond. 130 en 3.30 tl Klndprmat. Woensd- en
Zat.m. 2.30 u.: Kindermat
Cineac. Damrak. Doorl voorst van 930 24 uActualiteiten. Zand. van 11.30 u af.
4 iaeae. Regullil BUIMMI, Dnorl. voorst van 9.30—
31 i : Artualltaitatn. Zond. van 1130 u af.
4'Wjr. 2 15, 7 en 9.30 uur: Krgens in Nederland
Zond: 1 30. 4 7 en 930 mir
i nt». 1.30.
130. 730 en 930 n : Beau Geste
Hallen Theater. 7.15 en 9.30 n.: Wie Is de vader'
Zond 1.30. 3 30. 7 15 en 930 ti Zat.- en Woensd.
mi.ld 2.15 u : Kindermat.
Ma) de
Liefde. Zat av gestoten: 81" u I Spot
teruii en Zotternij. II Bakvisch. Zond. 2 an

R

i,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de
I lefdr. Ie ■cdoioscoop Woensd.- en
230 tl
1 30. 3 30. 730 en 930 u De Deserteur.
en Zond doorl voorst.
1.30. 3 30. 730 en 03n o. Si.inley en Lovingstone.
Noggerath. 2 30. 730 en 930 U Straten zonder
einde Zond. 1 30. 3 30. 730 en 930 u
r.irtsien doorl voorstelling. Het BalboeKje.
Passage. 1.30. 3.30. 730 en 9.30 u. Da dochter

Zat.m.
l.uvor.
Zaterd.
Mnnt.

v.'d. Draak.
11. mhran.lt. i 30. 7.13 en 930 trir: Beand od
Oeeaa-. Zond. 1.15, 3.30, 715 e n 930 uur.
Rev Theater. 2 en 813 U De kleine Prinses
en Drama ln de woiken.
Zond 1. 4 en 815 u. Woensd
en Zat.m. 2 u.
K'tidermai.
Itialto. ;.;;(). 7.30 en 9.10 n : VVereldsche Vrouwen
Zond.: 1 30. 3 30. 7.3 nen 9.30 u.
Ko\j. l.:n 3.45. 7 en 9.30 ad De S.iln; !n Londen
Boyai, 1.30, 3.13, 7.1 S en n ::n u.: Opgejaagd
Zond.: I 30. 3.i.0. 7.1 S en 3.30 tt.
Tiis.hinski. 3.15, 7 en 930 li.: Holljrwood Caeal
Zond : 1.30, 3.3(1. 7 en 9.30 u.
cfl ie
t'iikijk. 2 ';o. 7 in en 'i 30 o : Levensavond.
Victoria. 7.13 en ».ïïo u.: D.ii en van Papa. Zond :
3.30. 715 en 930 u. Woensd. en Zat.m. 2 u..
Zond. 1 u.: Kindermat.
Ment.End. 7.3(1 en 9.30 u.: De Mikado Zond: 1 30.
3.30. 7.30 en 9.30 u.

>

worden groot.
Passaate, 2.30 en 8.15 0.
Priores». 2'o en 8.15
Krinbran.lt
vrouwen.
Kex, doorl

crediettoegestaan.

—

voor. het crediet v< or dit werk opnieuw te verhoogen en te brengen op f 87 300. De beide
wethouders konden zich hiermede niet veree-

nigen, terwijl ook in den raad eenige stemmen
opgingen, die zich hiertegen verzetten.

Toonee:.

Koninkl. Sehoutnburg, 8.15 u.:
Grijs
•

Gnlielin.

ïtesidcntle-tooneel:

Scnln Theater. 8 uur: Bouwmeester Schouwspel:
Jolijt.

In alle bioscopen Zondags doorl

vu

Lab

m Vliesajaat

UJL

RüTTKHDAAI.
•

'

13 Aprils

'iueTttu.

Tlvoll Schouwb., 8.15 mi_ar: Getac. De Operette
Za»
gei.s: De dochter
van
ile» I~amboc?i Majoor

üwscom.

Arrna. 2.15, 7.13 en J.3CD «ar:
Mnot rV«a 's )w
dags 2.15. 4.30, 7.15
5J uutr.
Capitoltheater. 2.15 en
8.15 u «jr; Ir-opennact: a
Saigon en Een meisje mme\ idee-en! 's Zoodafai
mm
af 2.1-5 uur door] voorsart
I llviheater.
o.» u vin rr-ci«in»cm a
2.15, 7 en
Saigon, 's Zondags vani=al i.ü uur doorl. voox
I'laear. doorl. voor st. 100-ll uur: Ac «ualitcltea
«

•

-

•

•

•

•

•

i

..lo.s. uiotheati-r.

5

'-hnrntul

i.'

'aaaaa

ton en üe zon gaat nooit onder-. Maa-nrtju en D:r*
dag 1.45 en 8 uur. 's toaaaaafl
en 8 uur.
Corso ( inenia, iederett »dit i-sai 11 uur af doof.
:

Juarez.
Cnaam Tkéafre, 2, 7 en» •.linuar: Holl *noö Caui
cade. 's Zondags vanaf -2«ur doorl. vnorr..
Hariiionleiheater. 8 uui—iStamlej' en L:i;rianii«»
en De tweede viool. MTÜainda ag en D:n»daa; m.
mat van 1.43—n uur
l.uxor. 2.15. 7.15 en D3UTJ mr
De aster vao Ra
'•
Zondags vanaf 2.13 u :ut doorl. icsorst
Olvmpia.
en
9.1.1
7
uur: attei 'fee
leckMn en Onverwacht uder-. 's Zondagi vaiai
12 uur doorl. voorstellirwiit.
Oostertheat.-r, 2 en 8 ouaar: De
|
drie
Het lied der woestijn
'i'iora«iaji van I—7 «s
doorl. voorst.
Pnssasethrater. Sctiledesri, a8.13 uur: CSaara
Chan In het spookhuli
n D«s- Dure lil der atït».
's Zondags 3 en 8.15 uuaar. Maandag;. D.nsda| a
voorst.:

•

•

•

:

•

•

•

•

•

Woensdag 2 en 5.15 uur.
Prinses Theater. 2.!1 eran !15
uur: VV> !a -Se nder? en Een spannende aan.rad.
'iZon .laji 3.15 «ar
kindermat.. 4.30 en 8.15
uur g-aaew. vosorat
rSlr,
Scala. 2. 7 en 9.30 uur:
\T«lc en .Je scha: tv
het Oosten en De drie
Jlusaacetienr. 'i Zondag
vasSrl 2 uur d.iorl. vooraut
studio te. 2, 7 en 9.151 mr; lataadeleirae iZondm
vanaf 2 uur doorl. vwrs-stt.
Thalia Théatre. 2, 7 eraaa 9.15 nnr: JDe teruglw
van d. X. - s Zondags v anil &Z2 uur ctoorl. voor.
Theater l.amlère, 2.15, ■ 7 u ».1S uu r: Er|»ni «
Nederland,
s Zontiaj»
vanaf 2 uur «doorl. voorn.
Victoria Thealrr. 8 nut—: De aanhoxjder «dat a
De zon gaat nooit
Maat andag. D ntdei
Donderdag 2en 8 uur.
'i Zondags an j Wam
daga 2 uur kindermat.
-

•

•

•

•

«

HAARLEM.

13 April.

Stadsschouwburg, S 13

op het perron.

•

•

•

•

•

ixaur:

Toen*
K«~<1. Tor-sneei: Do ka

Siojcöspn
Theater, 2.."r30, 7 «P>n 9.!53 u: Do dl|
ZorKlag; 2.
4.30, T" en 9-13 a.
Laatec Theairr. 2:10. 7 ea>n».l& u. Vr-nu«en: Zae
'lag 2. 4.13. 7en 9.15
u. Zo andag al3O a. 8»
Tik!, het ! ; efdesamnie'
drt \aT aorl's.
Palace. 2,30. 7en 9.15
1 Das» m<wr-*a«l FmZondag 01
chetti: Zondag 2. 4.30. 7 ' «.9.151..
u. De kleine l.orrt.
K. tnbrnn.lt Theater. 231—>.) Cf» 9.15 Ut . 'K. Ia»«
jeugd; Zondag 2. 4 30. T~ (n 9. 15 u.
Zondag Qfl
u. Avonturen op den re -ebodeam.
*
Spoarne Hinsc<n>p. Su. TMel M ars op- Mal
geheime hrigade. Zondatag l.3f> en
7.30 u.
Mm lar Theater. 230 e n H.30 u N
U$ 7*
Frans Hals
breekt nar.

—

•

»

gramma.

I'TRECIIT, 13 April
Tlvoll.

7

ti

:

W:as

«r..b

Jeutfdi'onocett C~.Pt'

BioscovIn alle bioscopen des Zos*ndsgs
to»
stcliing van 2.15 uur al
city. 2.15. G.45 en 9uu
r. Bor-lee Ca rloi.
l'l.ira. 2 30. C.45 en 9 uauur: F>e dag breekt
Pa la re. 2.30. 8.45 en 9 uaaatir: r>s»e navifc der «dl*»
nis De w->estiin des doo—d>
lt. iul.ran.il. 2 30. ö.4j eran 9uui~: De srrooie rr»»
Scala. _':;o. C45 en 9 uiaaar: Corai go ex|3res
Vreebnrg. 2 10. 6.4.3 en SSiur: '1 Josrh'e
"lympia. 2.30. 8 4.5 en
De m e'ïboer W
GS uur:
recht zegeviert.
•

•

•

•

•

•

•

BCSSI'M. 13

April.

onrordla. 8.15 Hel ire—cmdel ïngpr!e»gioe3. Itm
2.30: Woensd. 2.13 u. Zc-r>nd 1 X u raüiau BtnJ:*
5
Flora. 5.15 u. Kindcreasai der
«uJeir'l
Jongen van stavast. ZtrDrid 2
en 4 31 •aa»»»
2.15 u.
•N. vmn. 5.15 u. Eente
Uefdst». &nrf 2en 4i
Woensd. 2 u.
BILVKHSUM. 13 April.
•

<

J

•

„lle
•

BsHTenliolsteds-f, Laaaren 9

asim».
iZond

•

• •

Hviscotx2a ! - »JL

S.IO u. l'ercsi ne-~enil v-acan

2en 4 u Woensd.

•

1

va

2i W'eeialjagaiawt

lilm.
centraal, slO u tVincUJelili, Zaaal I.t • Ze
4 uur. Woensd. 2 u.
j,.
Flora. 8.10 u. Avonturen» van atob.r, HOtd
»°e""
rooversnesi. Zot. 2 u, SZond 2en I u:.
2 u.: Avonturen van HoLtjl» Hoxod
a
Zond.
Kev. Bu.De 4e ht-uldegTTom Zaat 2ut
4 u.. Woensd 2 u.
*

™

0»J
,

•

..

Ook

morgen.

Bioscopr>n
voorst van 2 u. af.

Finlands

Op

bouw.

Wij ontvingen ter. batieun Finland»?
postgirorekening no 23=3(5 de :iivc»l» cnde
|u
�en: mej. A. J. B. te A f
1150. JR teA
0

«

N N. te L. f 10.—

Het totaal bedraagt

thans: f

11

„U maakt U veel te zenuwachtig

Nadat de architect voor de restauratie, de
heer N. d e W o 1 f. in de vergadering ontboden
was tot het geven van toelichtingen, bleek men
/
ten slotte nog verder te willen gaan dan het
voorstel van burgemeester Nahuys Er werd \(
besloten, het crediet te brengen op f 88 300
mits de fraaie schouw in het raadhuis
een
stucwerk uit de 17e eeuw. voorstellende ..Sageheel in ouden
lomo's eerste rechtspraak"
Aan het Rijk en dc provincie Gelderland
/al worden ver/ocht ook in deze meerdere kosten subsidie te mogen ontvnngen.

Oltasrallar

.:

13 April.

Muziek.
Grhoun voor K. en W., 8 15 uur: Concert Concertgebouw-orkest o-I.T. dr. Willem Mengelberg
mm v Sol'an Székely (viool).

'Van onzen correspondent I

DOESBURG 13 April.
De restauratie van
het
raadhuis dezer gemeente
heeft aanleiding gegeven tot langdurige discussies in de jongste vergadering van den gemeenteraad.
Aanvankelijk was de restauratie. welke binnenkort voltooid zal zijn. begroot op ongeveer
f 60.000. doch in Juni 1939 werd alsnog f 20.000
voor dit doel gevoteerd
Inmiddels deden zich verschillende tegenvallers voor en in verband daarmede stelde
de burgemeester. Jhr. mr. G. A A. Nahuys.
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RAADHUIS.

Operette.
8.30 uur

dm. Corot. Daub'gny. Daumler. Degas, Fantin
l-atour. Foraln. Gauguln, Van Gosh, Jongeklnd
Monet. MaaÜeaUl en Pissarro (tof en met 20 April

•

RESTAURATIE VAN DOESBURGS

Varlcte
I «n 8.15 u. Interna

kunsthandel Aaltferink.
Spiegelgracht 15: Tentoonstelling van werken door Anton Rooskens
Geopend alle werkdagen van 10—130 u tot en
met 19 April a.s.
kunsthandel Ketter. Wetering i banj Tri Tentoon
•stelling naaelaten
«eik van V.
R D Schaap
I tol 27 April a.s.) Geopend werkd van H—s u..
Zond. gesloten
Hortus Botanicus. Plantage .Middenlaan 2.
Geopend dagelijks van 9—12 en 2—l uur.
kunsthandel Huln.k rn Nchrrton. teeraaiajr, 469:
Tentoonstelling van nieuwe werken door R.-idda
(tot 11 Mei as ), Geopend werkd van 10—5 u.
Zond. treslolcn.
Kol. Maseam. Maurttakade
Geopend op werk
dagen v 10—17 u Zon- en feestdagen v 12—16 u
Tentoonstelling Baliacüe kunst.
..knnstrrnirum', V.eteringstr 43: Expositie ran
werken van Han Bolte i tot 20 April a.s.).
Knntiina! lm l.lcr. Rokin 126: Tentoonstelling
van werken van Joa H. Gosschalk en All Goutiilz (tot IK April lus i Zond gesloten.
kunsthandel Blitfa A Zonen. KahersT. :!:): Expositie van srhllderllen. aquarellen en
teekenlngen van Felix Timmerman* (tot
1 Mei a.s.).
Ned. Persmuseum. N.Z. Kolk 28: Tentoonstel
llng van teckeningen door willen Johan Braakenslek (tot 1 Mei as )
Geopend werkd. van
2—4 u.
Galerie Kobert. Kelzersgr. 527: Tentoonstelling
van werken door .!. B. Heukelom 'tot :J0 Apr a.s.)
Geopend werkd (an 10—R u.. Zond. gesloten.
liiiksa. adcmle van Beeldende kunsten. St.idhouo.'iskade 8H: TentiMttistelling van bekroonde werken door I) C Sternbergen dot en met 21 April
as). Geopend wei kd
van 10—3 u. Zond van
I—3 u.
Kunsthandel Sanlee landweer. Keizersgr 463:
Tentoonstelling van teckeningen van om. Veth
en werken van Rob. Buys (tot 18 April a s.)
Geopend werkdagen van 10—t u.
Stedelijk Mosrin. Paula» Potterstr. 13: Tentoon
telling van den B NT. Geopend van 10—6 u
Zond. van I—3 u (tot en met 14 April a.n.l; Ten
toonstelling Grafische Kunst (tot 2! April a «.).
Voorjaarstentoonstelling Var. ..De Brug" (tot en
met 28 April ».».). Geopend werkdagen van 10—
17 uur en Zon- en feestdagen van 12.30—17 u.
nault).

\

Kamer van
Koophandel tegen uithet
Westen
in
breidingsplan
der stad.

£>'.)SOO).

Schouwburg < llespr.no. 51594),
Operette: Der Graf van Luxemburg.

Museum

—

fSV".!

Ingezonden Mededeeling)

Prikkeldraad.

Revut
8.13 uur: D»

•

•

•

De Rijkswater
•s-GRAVKNIIAGF.. 13 April
staat heeft het maken van den onderbouw van te
vernieuwen Axelsrhe brug te Trineuzen gegund
aan A. Verhagen :e Breda, voor f lionita

(Bespr n.

52117);

Tentoonstellingen
'

gemeente

aanbesteed het bou.ven van
een openbare lagere school, bestaande oit zes lokalen met gymnastieklokaal en woning voor bet
hoofd Laagste inschrliver was de heer G de Man
te Strljen voor f 58.870 met dunne Waalklinkers'
la»- te Insehrilver Gebrs Sprong te Zwijndrechi
(oor f 11.313 met dunne en voor f 81 213 met gewone
Waalklinkers. De laagste inseliriiver had
slechts een prijs opgegeven Dc gunning werd aan

8.15 uur: Plar.oavor.d Maria

Centraal theater ißf-tpreekno 31814). B.IS uur
ltuvs' Ensemble: De minnaar van Mevrouw Vldal.
l.ei<lsrhrplcinihcatci . P.c.prcekno. ;isB4ja»), S .10 u
Het Jan Roland Cabaret: ..Musk- hall ".
HUiaaeeiaawtara i Kesp no 33932), 815 u. Het
Ned. Tooneel: School voor Vrouwen en De c;-;\ek

11.,11.

TELEF. (K 500) 2624-2-22375
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Muziek

z..

Carré (Bespreekno
'ionaal Variété

'

Eeheel

AANBESTEDINGEN.

•

Tooneel

en meubileering

uit eikenhout en oe wandbeschildering en het glas-in-lood maken door hun
modern cachet d?t de omgeving niet al te Oud
hollandsch aandoet.

bestaan

Beatrix Theater

•

—

aangebracht. Betimmeringen

•

•

„HET GILDEHUYS” TE ROTTERDAM.

De verandeROTTERDAM. 13 April
ringen in Rotterdams binnenstad en de verfraaiing van den Coolsingelboulevard heeft een
nieuwen mijlpaal bereikt door de opening van
het café-restaurant ..'t Gildehuys' Het is een
fraai, geheel nieuw gebouw, opgetrokken in
Oudhollandschen bouwtrant en ook 't interieur
doet aan vervlogen tijden denken, ~'t Gildthuys" is rondom voorzien van de verschillende
gildewapens en er is een schat van smeedwerk

•

'

UtSTERDAH. 13 April.

•

van Tiggers, Gisteravond hebben wij
kunnen
hooren. dat dit parool weerklank
\indt. Eenige honderden soldaten hebben deze
ongewone muziekles gevolgd en naar de stem

AMSTERDAM-Z.

•

Een

ken aanzienlijk kunnen verfraaien door de
bouwsom met en fractie te verhoogen om ambachtswerk te kunnen toepassen Hij kan niet
confereeren met den minister of den burgemeester om steun te krijgen voor zijn toch
waarlijk cultureelen arbeid. Dat kan wel een
lichaam dat namens deze ambachtsbedrijven
optreedt Daarom hebben wij gesticht de Ambachten-centrale, die al de belangen, welke in
de middeleeuwen door de gilden werden behartigd, voor de kleine ambachtsbedrijven kan

•

KUNST-GENDA.

•

eenvoudig dorpssmid kan nu eenmaal
niet onderhandelen met de vertegenwoordigers
van een grondstoffenkartel Hij kan de architecten niet overtuigen, dat zij hun bouwwer-

—

N.V. DRUKKERIJ ELSEVI ER

Zooals in den gildentijd.

parool

LEUWARDN?

Van dr reed* bij de nel goedgekeurde scheep,
vaaltkanalen, zullen dan achterwege worden
gelaten hrt kanaal Twente—Bovrn-Kljn. voor-

indien

van oude en nieuwe

Deze tentoonstelling propageert het edele
oude ambacht en omvat naast schoone oude en

De minister
*f lillVKff «Mïa. IS April.
tam Matrrstnat. Ir. II bard», heeft ern wrt.*-

wordrn

—

ambachtelijke houtbewerking.

ANDERE WERKEN BLIJVEN
DAN ACHTERWEGE.

kan

deier dagen door den commissaris der Kon.r. dr. A. van Rijrkevorsel. ge-

ningin, jhr.

Voorstel van minister
Albarda.

niel

zal deze vraag ~au serieux" nemen. En tóch
hoe onwaarschijnlijk dit ook lijkt
zijn er ook rieden ten
dage nog genoeg zakenmenschen, die hun drukwerk dusdanig
onverzorgd de deur uitzenden, dat dit wel ongelezen in «de
pruliemand móet terechtkomen.
Wilt U er werkelijk van overtuigd zijn, dat Uw drukivesrl de»
belangstelling geniet, welke het rechtens toekomt, .zorg er
dan in de allereerste plaats voor, dat het er ook i ndercsjsd
lezenswaardig uitziet.
Wij, met onze jarenlange ervaring en reputatieogphet geb cd
wan alle soorten luxe d-uk werk, zullen gaarne ds» zorg van U
overnemen en het zal ons een genoegen zijn, UWeaclam et.-n
waardig vertegenwoordiger van Uw zaak tanae doen jijr-v
zakenman

—

sitie van handsmeedwerk, wordt op het oogenblik in het museum van hel Provinciaal Ge-

—

-aai

Geen

—

KANALISATIE
VAN IJSEL.

Herken

n«

»—»■

iVan onzen correspondent).
's-HERTOGENBOSCH. 13 April.
Als
equivalent van dr vorig Jaar gehouden expo-

S72P

voltooide

Tweede Blad

DE AMBACHTENCENTRALE.

17190.

Adv.)

—

Een Bossche tentoonstelling.

Verzekert ook Uw eigendommen tegen
neutralitrits- en ocrlogsmolest.
Vraagt heden inlichtingen aan het kantoor
Ni 11U,.l lig, 111 Ymmêt i *mm (C)
Tel.

Avondblad

Herleeft het oude
ambacht?

CAMPAGNE VOOR HET VOLKSLIED.

MOLEST-RISICO

—

.

2

merr dan

—

.

Eigenaren van

1940

■

4

Zaterdag 13 April
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De

bewaken.
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SCHATBEWAARDER
ZOALSijswafels
dwergen,

„

*

en

,

er gewone ijswafels, diken dubbeldikke Ijswafels. En
(Mik gewone
dikke dwer-..eet zijn

dubbeldikke dwergen.

tóSa

En

rtubb.'ldfkltc dwerg was Bubbei de

Hoe was die Bubbel zo d* gekomen?

j

'.-ste, 'oordat hij verzot was op lekipjvs. en ten tweede, doordat hij liever

feu

—

Avondblad

Tweede Blad

—

Kruiswoordraadsel

RADIO-AGENDA.
Zondag 14 April.
HILVERSUM i. 1573 en 414 4 M.
K.H.0.: 8.30
N.( H.V.: ».30 Gtwude
ijuing.
MOl
muziek (gr.pi./, 9.50 Gereformeerde Kerkdienst. Hierna: Gewijde muziek. (tcr.pl).
K.K.0.: 12.15 Lezing ..De Mi&siegeesi van
—

-.:. *

Hij is dan ten m!nste

eigens

Itauio". 12.35 tirauicant.ua a
H.
\3.i:,
iiiofoonmuzlek.
Berlcliten A. N. P.
100 Boekbespreking
20 K-K O-Me', .disten
en aollat.
2.00 Vraag on ar.' .ui".
2.4Ö
K R.O. kamerorkest en solist. -1.00 Gram.mu4.1.)
ziek
Zutkeniof.
Gram.muziek
S.C.H.V.: 3.0 Süe.viiüi. muziek tgr.:,.2'i N'edet iaodsch Hervormde fc>rkpi.i
dlensl. Hierna: Orgelconcert.
K R O : 7.43
Heriebteii. ï 30 Gram.muziek SOO Berichten
AN P . tnededeellngin.
8.15 K.R.U orkest.
9.00 Kemcrtelling. UJO. I'aul Godwiu eu zun
1(100
orkest. 9.50 Oon-Kozakkenkoor (opn
Gram .muziek. lu.viO Beruiiten A..VP. IU.-IU
Epiloog 1100—11 15 Esperanto-nleuws.
den

„Hou op! Hou op!" kreunde Bubbel, terwij!
<hl| zioh aan de tafel vastklampte. „Ruumwifehs zei Jet"
~.)a. Acht en dertig Allemaal voor Jou. We
kunnen alle lekkernijen hier meteen afladen
en de schat opladen. Wat heb je te zeggen?"
Bubbel kon niet meer denken. Hij zag la gedachte .alleen de grote berg dikke roomwafels
el. zonder verder nadenken, schreeuwde hij op-

goed

—

—

Dit voorstel vond algehele bijval en haast-je
naar Rub..Atcoord! Aceoord!
De koop is gesioten!
bers huisje gesleept
Breng me de roomwafeis! Roomwafds!"
Rubbel voelde zich maar wat gestreeld!
Hij sprong op en waggelde op zijn dikke
Hij vouwde zelfvoldaan zijn dikke handjes
zo vlug hij kon naar dt hoek van de
beentjes
over zijn bobbelbuikje; en terwijl hij glimmend kamer, waar de schat lag.
van trots op zn dooie gemak zal toe te kyker.
..Hier!" riep hij met schitterende otren en
noe de hardwerkende dwergen de schat in ?ijn
rood van opwinding, terwijl hij een prachtig"
huisje oj»-ta>> -ld' tl, herhaalde hij telkens: ..Zie
diamanten halssnoer in de hoogte hield: ..Dit
ie nu wil. dal ik erge na goed voor ben! Wie.
zo
n grote eer te beurt als mij? Het is
valt
nuttig, zeer nuttig lui en dik te zijn."

>.

HILVERSUM U. 301.5 M
V A.R.A.: »M Gram
muzlek. ».U0 Berichten. 9 05 Tuinbou» praatje. 930 Orgalspel 940 Causerie ..Van Staat
111 Maaischappu" HM Berichten.
V.P.R.0.:
10 00 Zondagsschool 10.30 Remonstr. Kerk—

-

—

rtlenfji 11.50

—

Zljll

lUg

BsaVaaMi

dwergenkok met
eindeloos
zijn
gevraag wat de
pot
schafte en
of hij m.sschien
vast een bordje
proeven
vooruit
mocht Had de

zijn

ook maar even

rug gedraaid, dan
llde hij vliegensvlug het deksel van de pot
fr. stak zijn vinger in de hete brij. Het geniet zei len, dat hij zo zijn vinger en
maag brandde
Wanneer hij zijn buikje goed rond gegeten

[kok

Ikorde
£*-

|

bad. waggelde hij terug naar zijn huisje en
slapen tot de volgende maaltijd.
0
•!-vne»en namen hem dikwijls in
k: ootje of plaagden hem: mam- Bubbel de
Psobe'dikke werd nooit boos. Nee. hij lachte
li -raar zon beetje goedmoedig mee. gaf
L' r iis
•
->m-l.: t. g ■n-p: m•i-aann'.ng kostte, at en sliep, en
hnnj
• lag dikker. Krikkelepik de Wijze.
ji koning, had reeds verschillende ma.
Va geprobeerd Bubbel van zijn luiheid en

I

••«

Kaar

gcholi>en. Want t Krikkelepik. zei: „Bubbel, je bent lui."
Ito antwoordde Bubbel; „j a . koning."
tti wanneer hij gei: „Bubbel, dat moet Je

I

nel had allemaal niets

dan

antwoordde

I

Bujobe'. je bent te

Mompel ontdekte ren

hij ook:

„Ja,

dik!"

»role schal.

sieraad voor een

anljsuaart! En deze oorring
voor een vat rozenolie! En deze prachtig robijnen gesp voor een amandeltaart! En deze
brokaten
klop
klopklop....
.Maar ineens, midden in een woord, hield hij
„Wat moet je?" riep Bubbel.
op. Zijn ogen werden rond van schrik. De
Weer: Klop
klop
klopklop....
Bubbel trok de dekens over zijn oren en vreemdeling had de zwarte kap van zijn hoofd
Krikkelepik
«Tilde venier slapen. .Maar het lukte hem niet* teruggeslagen en daar stond
de Wijze.
tic-klop .v. rtj steeds luider.
Klop
Bubbel de Dubbeldikke hikte, wankelde,
klop.. .. leloptfJop....
en viel flauw.
..Bij de baard van Krikkelepik!" «teunde kreunde
Bubbel en stapte zijn b?d uit. Slof
slof
toen
En
hij bij kwam. stond de hele kamer
slof het kamertje door. en toen hij het deurtje <voi dwergen. Krikkelepik de Wijze, d*; gouden
op een kiertje opende
ho! toen schrok hij! kroon weer op zijn hoofd, keek hem zo ernstig aan
dat Bubbeltje weer gauw zijn

1

'•

HORIZONTAAL:
;s bekend stadje i. d. V.S.

venster

7 scherts
11 belasting

40 leer

-15 iets
IC riviertje In Z. Krank-

iz ankerplaats
43 natuurkundige term

VERTICAAL:
1 Frankische stam
2 voeds'e- to.id-Holl.)
3 aanduiding van vulkaan (Ind.)
*
dur?
I aanmaning om rutft
<i lid van het gezin
7 r.ie- sj.rekend

oude st«d
4! aangenaam, vr.ende-

8 schrlifmiddel
9 een tweeklank

10 op

24

meisjesnaam

2ti bepa

li t.-.pralk
28 een metaal
29 ptaeparaat voor af-

ogen

dichtkneep.
Maar Krikkelepik zei: ..Pak hem!"
Toen werd de dubbeldikke Bubbel gegrepen
er. grebonder, en voor den koning uit moest hij
naar de dwergenstrafplants" lopen.
Ja, en het werd een treurige gesrh>denlF.
Want er werd een gericht gehouden, waar
alle dwergen aan deelnamen. En Bubbel de
Dubbeld.kkf stond met gebogen hoofd en het
schaamrood op de kaken; en zonder een woord
te durven spreken.
En zo werd beslist: Dubbel de Dubbeldikke
zou een jaar lang met een band om zijn arm
moeten lonen waarop stond: Ik ben onbetrouw7.u moest Buhbrl naar de strafplaats lopen.
baar. Kn bovendien zou hij een tijd lang niets
anders te eten krijgen
dan 's morgens en
Daar stond een vreemde;.tig in een lange, 's avonds een slokje azijn en vijf geroosterd o
donkere reismantel, en een zwarte kap hele- dennennaalden; net zolang tot hij zijn abnormaal over zijn hoofd getrokken.
male omvang verloren en zijn snoepzucht afgeleerd had.
..W.... w.... wie
stotti rde Bubbel.
„Aanvaard je Je gerechte straf zonder mor..Laat me binnen," zei de vreemdeling met
ren?" vroeg hem Krikkelepik.
een grafstern.
En Bubbel herhaaVie, b bberend van schaamwat
bibberde Bubbel.
~W
w
te: ~1....ik aanvaard.
~lk kom je honing brengen."
m....mijn gerechte
straf.... zonder morren
..H.... h.... honing»"
„H. t zij zo." ze: Krikkelepik de Wijze, en
..Honing en kippenpastei en roomtaarten."
rfK,
roomtaarten!"
...fa. roomtaarten. En nog veel meer heerEn zes maanden lang leefde Bubbel van azijn
lijk, dingen. Maar laat me eerst binnen.
en geroosterde dennennaalden en toen.... toen
..Kom binnen! Kom binnen!" lachte Bubbel
er geen Bubbel de Dubbeldikke meer.
en opende wagenwijd de deur van zijn huisje. was
Want
toen
de
en
toen wa= Bubbel zoo slank en lenig geEn
vreemdeling
hij aan het ronde tafeltje zaten, zei de eerste: ..Mijn beste worden als een Jong eekhoorntje.
Bubbel de Dubbeldikke, ik heb je een voorstel
JOSftPHINE WILLEMS
te doen. Buiten staat een wagen, volgeladen
met de heerlijkste dingen, voldoende om meer
dan een jaar van te eten. En dit alles zul jij
krijgen als jij mij de schat geeft, waarover jij
a- tx-waker bent aangesteld."
Nou. je begrijpt dat Bubbel schrok!
h
hè?" bracht hij einde.ijk uit.
~H
..Tien potten bijenhoning." zei de vreemdeling ijzig kalm.

30 Joodsrne naam
3. bek
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t» 4 «frttkte
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51
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55
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43 hor
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susat.ir.an
Hl -.oorze:sel
t.2 schutter (oud-HoIl.)
«r, ko"de
8? soort dieren
W ben. projectielen
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HET gebeurde, dat dwerg Hompel van Pom' 1
lltttJn, op zekert dag in een verlaten ge«*.te van het bos een grote tchat ontdekte.
tMtttr goud en edelstenen, robijnen en diamrter, oorringen, wat al prachtige dingen!
Onder gejuich en gedans werd de schat bin-

i

jtogebaakj.

50 Bijbt-isch profeet
56 pap er

.aarde

57

poli:iek begrip
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Grsm.muiiek.

9.50 JSapg. 10:03 Gevarieerd concert
11.33 PlanovObrdracht. 12 05
Fluit, hobi en harp 1205' So!ls;envoordrarht.
12.85 Kluit, hobo en harp. 103 Zang. 130
Hoornvoordrach'. 1.30 Pose Cjnaz en haar
altaar-orkest
2.33 Altviool en piano. 320
Zang. J 35 Chansons 3.50 .Radio tooneel 505
De \ ereenlainf voor liedendaaesche muziek.
0.50 ..Boi.che i Bouchc. opera 10 05—11 50
Raymor.d legrand en zi.ln Jazzorkest.

KEULEN. 456 M.
4.20 Haveitconeert CIO Gram.muzlek SO5 Omr.wporkest 905 Volksliederen 9.50 Radlotooneel
ll.no Leo Evso'dt's
"i-keft er. solisten. 12 15 Muzikaal tiisacheiisnel 12 50 Populair concert 1.4)1 Muztksa!
■oepchenspel
220
rcrzoekc-orirert.
550
(tram mugfek.
6.33—9 20 Zie Den schland—

1 B.V.
3 ramp
6 deca
• H
11 ijlo

I»»ar stond

RADIO PARIS. KJ4B M
8.50 Rariio-traoneel.

—

\an

OPLOSSING VORIGE MAAL.

••>•.-•

—

«

)

45 liefhebben
reiziger

haan

20 hetzelfde (Lat.)
23 zie 23 horizontaal
25 Oostersche titel

«o Japansch
-

lange

27 bedekking

28 bepaalde heffing
31 klein kind
32 plaats in Gelderland
35 plotseling
36 beo h..,:.v-am (Eng

54 Engelsen ontdekking*

12 bep. •eclmische appara-en
14 afstaan onder dwang
16 vervallen, verdwijnen
17 aewaagd

47 horizontaal

"

Maar iets veranderen) deod -hij niet. Hij w erd
maar «likker en Wiet:, snoepte en at de gandag er. zeker zou nog eens de tijd
zijn
Iftomen. dat hij door zijn omvang niet meer
iija!iu.sje .n kon, wanneer er niet iets gebeurd
•H va: h>m voorgoed van zijn snoepzuch:

de

schuiven

bied

..

i

Ml en 449 M. Na 10.20 urn. ook 342
M. 9.35 KlelnorkesC 10.03 Alt en harp. 10.35
muziek
11.05 BBT-orkest 1133 CauseGram
rie ..Fathers make K Bod Molhers"
11 50 Orkest van .Ie Morris Motorfabrieken. 12 20
Me enten i2 13 Orgebpel. 12 5n BBC-Zangers
1.10 Rreency-trio. 1.3.» Zang. 1.50 Gram muziek. 220 Stedelijk orkest van Bbrmlngham.
3.20 Wedstrijd 3.40 Boulevard Ptavars. 4.20
Be:-|rh-en en causerie (Wetsh). 435 Kinderuurtje. 3.20 Berichten. 3.35 Causerie ..l'nder
Nazi RuW", 000 BBC Thea-eroikea' 6.33 Radlotooneel 713 Kerkdienst 8.00 Liefdadig,
heidsoproen. «05 Zang 8220 Berichten 840
Orgelspel. 9.05 BBC-orke*t. 9.33 Romanzaorkest 10.05 Epllooir 10 15 Vlooi en plano.
10.50 BBC-Süionorkest. 1120 Berichten.

..

■

zijn
beentjes
huisje uit
zijn
en ergerde den

eten

ENGELAND.

voor er
„Wï« Ki daar?" riep Bulritei; hij had helezou wormaal geen zin om op te staan.
waggelde
Het enige antwoord was weer:
Klop
op

..-

—

1

den
Bubbel
dikke

—

R.A.-Kalender. 703 Sehulcflg of onschuldig?
728 Rosian-orkeM en solisten
A V.R.O
sixi Berichten A.N.P. m'ededeellngen
5.20
Concertgebouworkest. 9.10 Radlotooneel. 0 3.3
Revue-programma.
11.00 Berichten AN P.
11 10 Trio „De Melodische Spelers". 1130
12.00 Dansmuziek igr.pl).

i

'n uur

—

list- 5.30—3.53 Voor dc kJhderea 0.00 Bravour en Charme.
6.30 Sporlpraatje.
645
Sportnieuws AN P., u't'ani.iiiuzieic. 7.00 VA.

....

geg -ien

toespraak.

A.VJR.O.-Dansorkeat. 4.55 biicu-tnleu»» A.N.
V A R A : 5.00 Gemengde Zangveretniglng ..Kunst en Striid" (Amsterdam) en so-

P

--

klopklop.

„Naar buiten",

A.v.R.O: 12.00 Cyclu» ..Onze VY*eruuicut - \
12.13 Disconieuws. (Om 12.43 Berichten AN.
P.>. 100 A.V.R 0.-Amusementsorkest, en het
iluo Ja. 1.30 'Jguseric ..De «.sjjbketi mailbrief'. I.M Gamuianmuziek (opat. 1.55 Dei-lama Uc. 2.00 Boekbespreking. JJO Omroeporkest en soliste. 3.30 Schilderfjoespiekinir.
3.45 Gram.muziek
loelichting. 4.25
met

•

k!..p

\

]

n p-je werden al die kostbaarheden

De andere dwergen lieten het er maar bij.
We!, als die Bubbel nu zo graag dacht, dat ie
Dubbeldikke
wat
had zijn huisje
Bubti.l de
het eerstvolgende fiink was. iaat hem dan het genoegen!
li van de andere;
En zo werd d>js Bur.be! de Ihiblv'.dikke aanl was minstens tien grute bomen
als schatbewaarder.
gesteld
Hij moest op
na verwijderd; en dat is een hele afdwet-ü.-neer beloven, dat hij de schat met al
oor een dwerg! Het opzet was Bubbel zijn
list en kracht bewaken zou en aanvaardde
m gaan wonen. Omdat, wanneer de
zijn
nieuwe ambt.
eVergen bij elkaar geroe|»en werden, om bijv.
Het ging dri" dagen goad. Bubbel bleet de
,r andere werk Ie doen hii dan altlid
neie dag in zijn huisje. zeLf» het eten werd
zou kunnen zeghem nu nagebracht. Dat beviel hein best. zo
sr*?n. daar. hii de
hoefde hij helemaal niet meer te lopen.
trompet niet geMaar de avond van de vierde dag (het was
hoord had.
al bijna nacht) toen de dikke Bubbel onder
Maar bij
net
zijn deken» ia»; te Hurken, schrok hij ineens
eten was hij alttukker door zacht geklop op de deur. Klop
'ijd present! Al

Al> dr kale

—

—
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BRUSSEL. 322 .V.

820 Gram muziek. 9.20 Zang
Planosonrdracht er gram.mutiek 11.20 Gram.mualek. 11.50 en 1210 Het
Van Damma-orkest. 12.50—1.20
4Jram.muziek.
1.30 uitzending gewijd aan Nederland
220
en 3.2T. Koor ..De zingende Meisjet u:i Ralla* 520 Het Euterpe-trlo en soliste.
620
Gram muziek. 7 20 Bonte Avond. 9.30 Grammuziek. 1020—1120 Dararouziek (gr.pl.V
BRUSSEL 454 M
8.20 Gramjnuzlek 920 BelSisch programma.
10.20 Koninklijk koor
..Les Cni* et
Libro- d'Andcrlues"
10.35
muziek.
Gram
11XK VTootvoorrtrarht met
1135
tnanobeeeieidina.
Gram trowiek 1: 50
en 12 10 L. I.uffin's orkest. 12.50—1.10 en
1.50 Gram muziek. 2.20 Zap* met piannhegeleidlna. H.115 Harpvnontrajclit. 320 nnmmuzek nrj:
3.50 Ceüovoordracht niet pianobegeleiding
405 Gram.muzlek. 435 Pianoduetten 4.J0—V.20 Militair concert. 615 en
MS Gram muziek 7.20 Voor solf!a-en 750
Radio orkest er. ..The Four Rhythm Aces"
0 30 Omroepdansorkesl en aollu. 10.20—11.20
Gram.muziek.
DEI TSCHI.ANDSENDER. 1571. M
0.36 Omroeporkest, vlieger iersorkest en een piar.ortuo.
s2O Berichten «30 Egon Kaiser's en Joachim
Bur.d's orkes en. 10 20 Berichten. Hierna tot
1i.20 Nachtcoreert
11.50—12 15 Miiitair proen orgel

—

)

—

«ramma.

een

donkere reismantel.

—

10.33,

EEN SENSATIONEEL VERHAAL.

nnaar nu kwam de vraug: Wie
die srhat bewaken?
„00000
getWcht en heen en weer ge„Twintig vaten rozenbottelwijn."
■ 1 lot ki ske'opik. de wijge koning, een
„Aaaa
Bubbel snakte naar adem.
g-thtige inval kreeg. „Stille!" riep hij.
„Vijf:.en roomverse anijstaarten!"
heeft er iets op tegen, wanneer wij
„Bétte
het water liep Bubbeltje langs
i-f-woe; de Dubbeldikke tot bewaarder
der zijn mond.
•t aanstellen? Dubbel is toch te lui om te
..T.\ ntig d-ropkooken, dertien zuurstokbroien. de ganse dag ligt hij in zijn hui*
te den, zeventien krentenmikken, acht en dertig
a»n en zo kan hij dan tegelijkertijd de schat
room wafels
li'Mt

"

.'

"'

"

"

Zo brak de ochtend aan. Mikkie was al vroeg
bij de hand en aan hel ontbijt las hij met smaak
zijn ochtendkranlje.

. wat vertel„Hèèè
den ze daér nou? „Overval in het Ritz hotel"?
—

Verschrikkelijk zeg.' Wat je tegenwoordig
niet meemaakt: Haha. als hij niet beier wist,
dan kon best Donderdag de schu . . ."
...

Vertier kwam hij niet. Een hap brood
stokte hem in de keel en hij werd
heel

en deze vandaal uit de diepste
wildernissen van Afrika, wiens verschijnen afleen al voldoende moest zijn om de
stoutmoedigste!! aan het huiveren te brengen, richtte een uur lang de vreselijkste
verwoestingen In het kostbare interieur
aan. beledigde en verwondde enige dames
«asten, onder wie wij opmerkten onze
vereerde stadgenote barones Kropsla
tot
Andijvie, en zocht
eindelijk dwaïeen grote spiegelruit een goed heenkomen
in de richting van de woning van Mikkie
Muis:"

bleek om de neus. Lieve deugd, wat stond
daar verder?
„Nu brak een ware paniek In de hotelhal los. De deftige clientèle bevond zich geheel onverhoeds tegenover een bijkans ongekleed wild zwart
monster, een soort negerdwerg
."

winding en ontroering. Op zijn voorhoofd stonden dikke aderen vanwege zijn
bang voorgevoel. ..Alle lieve grutten bij
elkaar!" kermde hij „Wanneer dat
ik vree? het ergste
dan tóch eens
.! Nee-nee. het
Donderdag is gew eest
kan niet. het kan niet waar zijn
Hij
lag te slapen en ik vergeleek hem nog
wel met een engel. Ik ga me nog eens
overtuigen

—

in den

winter.

A. HEPPLE.
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dagen wat ze van het heest gaan houden en
ze had gelijk gehad toen ze tegen Men zei.
dat ook dc vos om haai begon te goven.
Dat
was nu al duidelijk gebleken, /.j; zou nets

I

I

—

."

lever gewild hebben dan hein bij haar le
houden, maar dat kon natuurlijk niet, «rat»
het v\ois een kostbaar dier. En daar kwam nog
te eten gehad en begon er veel opgewekter uit
bij, dat Marcua hein niet kon uitstaan en Elste zien en «thpeth beweerde, dat zij al merken
peth had voortdurend in angst gezeten, dat
kon dat he; arme beest haar goed gezind hij den vos op
een of andere manier te pakken
begon te worden.
zou krijgen en hem doodbijten. En dus zou
~'t Zou een schande wezen as 't niet zoo Dandy
zoo noemde ze den vos
naar de
was", zei Ben met overtuiging en met een
terug moeten.
farm
I
tinteling in zijn oude nogen. „En dat arfl dan
He: nas een heerlijke voorjaarsdag. De
beek
zeker zeggen, dat ie maar hier blijft, tot ik
innakte
van die gezellige murmelende gelui'm meeneem naar Sianeshlel?"
den, die vertellen van lenteregens, de biezen
..Ja! - y.ei Elspeth, „of tot Luke hem mee- I
I °n 't gras maakten mooie malschgroene spruineemt. Die komt dezer dagen toch aan."
ten en de dotterbloemen blonken langs de
Maar het was op het laatste oogenblik. dat
oevers. In een berk zat een roodborst te kweeBen haar verbaasde door te zeg.lon en in den top van een eseh probeerde een
..Ge hebt Wolf Armstrong hier gehad."
Elspelh draalde met haar antwoord en Men lijster zijn eerste iietlje.
Een blijde dag. en Elspeth was ook blij.
vervolgde:
een hes: jog. maar hij Is niet te hest want er viel nie! meer aan d<j lente te twij. Ja
felen. En met haar schrijverij liep - t zoo
terechtgekomme. Ik moch 'm wel vroeger
goed
als
't maar kon. Ze had pas weer een verzoek
we ware beste maats. Maar hy het 't ion den
kop gekregen. Machtig jammer. Hij is raar gekregen van haar tijdschriftredacteur om een
nieuwe reeks artikelen en hij had haar een
nou
enne
geen gezelschap veur 'n deernhooger honorarium geboden dan ze ooit gehad
tjen alleen. Ge mot 'm niet anhalen. ziede."
Elspelh knikte.
~En nog bedankt, veur de thee. Ik had al
zelfs zichzelf niet bckondei boop'e ze I.tike
weg motte weze. Heb ik oe niet te lang Ople zien. Hij was nog niet verschenen: waargehottwe*"
schijnlijk had hij 't ei g druk op Staneshtei.
..Noen
t \v:,s erg prettig, je hier te hebZe bleef staan om naar oen waterhoentje
ben. Wel thuis. Ben
fe
dat haar cic; 011 toéi tin-zen bedekte
kijken,
„Genavond, deerntjen."
voor haar heOt te verlaten, waarna zr onhoor„Genarend, Ben."
baar over het watei weggleed. Elspeth genoot
van die wonderlijke aandoening, die een
mensen ervaatt ais hij een wild sehepse! ohserDotters.
'.eert. dat zich onbespied ach. En toen,
even
Op een zonnlgrn mddag liep Elsi >ctli de stil al» te vogel,
vervolgde ze haar weg langs
o
n
!r
de beek. waar ze. verderop, een wilde (end OD
|lè„
—

—

I

—
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—
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Bil zoo naderde ze Whinney Crook en ging Ze wist trouwens niet
goed hoe ze 't zeggen
p '""'je in don tuinmuur door.
Halverwege moest.
oen tuin hoorde re opeen-: l.nkr's stem. die
..Ik weet wat je zeggen wilt." zei Luke.
haar riep en toen ze omkeek zag ze hem
naar
Ze keek hem met groote oogen aan.
zich toekomen.
...Ie wilt zeggen, dat liefde een geheim is,
Hij keek naar haar me; die (tEtenaardige
Uitdrukking, die zijn oogen altijd hadden, al,
hij haar geheimpjes vertelde. Daar schrok ze
..Tusschen jou en mij.' van en ze bleef staan en zei blozend:
.Maar ze maak'e zich vlug los uit zijn arm
. Nee. Luke."
en was in een wip onder den \v ilg uit. Én toen
..Wat, nee? '
kwam Lotje den hoek van 't huis om en er
..Ik weet 't niet."
volgden begroetingen en kussen
en daar
„Dat doe je wel. Kom. Keg op "u:
je bcLuke dadelijk na de thee weer naar
Staneshiel
moest, zag ze hem dien dag niet meer.
je keek alsof
Nou
alsof je geheimen
En toen hij weg was merkte ze. dat ze zóó
over het bezoek van de tantes had zitten praHij keek om zich heen en toen hij ng, dat len, dat ze
den vos had Vergeten. Ze vertelde
er niemand in den tuin was, nam hij haar bij het
nu maar aan Lotje en toen ze 't verteld
een arm en trok haar mee onder den treur
had. zei ze. dat ze weer gaan moest, maar ze
wilg waarvan de knoppen al op 1 breken bleef talmen.
En ze zei nog zóó vaak. da: ze
stonden.
gaan moest en bleef toch dralen, dat Lotje
wee;
~lk
hoopen geheimen. Elspeth?"
zich begon af te vragen of ze op Luke's terug..Niet van m ij."
komst wachtte.
„Jawel, van jou. Bijvoorbeeld, hoe je haar
Maar daar wachtte ze niet op. Wat haar
krult in je nek en dat er een
moedervlekje zit
achter je linkeroor. Da; kun je zelf nooit zien. weerhield ;e gaan. was «en zeker zelfverwijt.
Ze dacht met medelijden
Zal I k je laten z.en waar het zit?"
1 zorg aan Wolf
urug en verweet zich hem geweigerd
..Maar
te hebben, om hem Lotje te doen ontmoeten.
~2al ik je laten zien. waar het fit?"
En ze
is: eigenlijk niet hoe Lot. in haar
„Maar
hart. over
Hij legde zijn eene hand op haar hoofd en die kwesüe dacht. Dat had ze haar nooit gezijn andere onder haar kin, draaide haar hoofd zegd.
Toen ze voor de vierde maat had gezegd,
een beetje opzij en kuste het vlek ie achter
dat ze gaan moest, besloot ze de koe bij de
haar oor.
horens te vatten.
„Vreex-lljkr
„Lét," zei ze. „kunnen «e hier ongestoord
..Waarom vreeselljk?"
spreken? Ik moet je let» zeggen."
~'t Is klaarlichte dag!"
„Ja." zei Lotje. ..kom mee hierheen."
Hij lachte en legde zijn mem OH haar schouze ging met Elspeth naar dj keuken,
En
ders. ..O. Elspeth, kleine zot
mag ik je alleen
schoof
s'oolen bij het vltur en deed de
kussen ln 't donker?"
dOttT dicht waarna ze met Elspeth bij het vuur
„O nee! —ik bedoelde
zitten.
...la?"
Maar Elspeth durfde plet verdei spreker
'Wordt vervnlecl i
"

--

'van ' ien

.'-"wOi

_

I

I

Bloemen

En als je er mee wou reizen, dan kon je de
hit van Merrings huren. Dien spande je er VOO!
en de heele wereld lag voor je open.
Ze praatten zóó druk over dien woonwagen
en de mogelijkheden, die h(j inhield, dat htt
bijna etenstijd was, toen Ben aanstalten maakte om naar huis te gaan. De vos had nu ai «rat

I

Hij was al méér bij Elspeth- op de thee geweest, tot groote verontwaardiging dor
dorpelingen, die Ben met verbeten koppigheid als
een gevaarlijke extremist bleven beschouwen.
Maar Elspelh had al lang gemerkt, dat hij dien
naam alleen dankte aan het feit. dat hij tegenover ieder de eenvoudige waarheid zei.
Elspeth, evenals u en ik, moest hem daarin
wei gelijk geven en dat deed ze dan ook. met
bet gevolg, dat zij er geen woorden over beNaar het Engelsch
hoefden vuii te maken, maar l.un aandacht gevan
heel konden besteden aan de levensgewoonten
van das, winterkoning, krekel, enz. nu en dan
onderbroken door de verzuchting, dat de monschen toch wijs mochten worden en elkaar de
25 groene velden
en den zonneschijn gunnen.
ve >'!iaal van den das, die
r K)it in e«n
Maar vandaag geen verzuchtingen. De das
j
ho| roh n va ' met lokaas komt en uit zijn en Heintje namen al hun gedachten
in he
mo el 'j«e vallen onschadelijk te slag en Ben
vertelde van de grappige manier
ello< r 'l en ze prees de sluwN van B , • rd>
waarop de moederdas met haar jongen speelt
vooral van dezen ouden voor h*t hol. terwijl Elspeth de thee
klaarmaak7
Ols!>lokk'e„ Jn 1,01 in een opening tusschen te. Ze dronken thee in de keuken, want Ben
n,ler waai' uin had «emaakt, hield niet van mooie
P
luatßen. Hij zei,.altijd, dat
x'aa r ha °°. met "«gegraven zou worden. hij 't liefst thee dronk in een keuken met de
Ch
glaag eens zien deur open. zoodat
MJ de kippen kon zien en
•*
3o
kWBm of er in «ln
"aar- die wat brood kon toegooien. Dat was bestlg
lorht..
buurL Mn P
waar leven, zei Ben
as"nt>t goed
bergen k< >nnen. En toen ze
..Maar ik heb geen kippen
rjordeè' en
meer. sinds
overleS gevonden hadden, Becky naar Windybraes is", zei Elspeth.
ze
Id si(ua'ie goed In
„Nou. de
om later.
ben ook goed", zei Ben
vroet,
mo Kp n of in de avondscheme- en hij gooidemosschen
wat broodkruimels op de keukenhu n oi,
va:,e P°st zonder last te
kunnen •toep- en zij zaten daar bij den zingenden kelel
en de pikkende musschen en de lange streep
(iai,l »>n zij
den rolsachtigen beu- zonneschijn, die door de open deur viel.
*behten den vos on en aan na d
En Ben vertelde haar van zijn kleinen woonwagen en zei. dat ze daarmee eens een dag of
hl
'
J
thee
«MS
willen
ie
draken wat met vacantie moest nemen als het weer
nit>t gemakkelijk
«Ui
vrachtwarmer werd. een voorstel, waarop Elspeth
11
Hnea recta door de hei
>>Sr Hrmpp.r Hr
met hart en ziel inging. De wagen stond in
l|
te
gaan.
dat veel diobter een boschje. dicht bij Bens huis
J»as
Er stond een
klein kacheltje in en er
waren vaste kasten
In, Waarin van alles kon worden geborgen en
waarin al het noodige kookgerei aanwezig was

m«en J*

.

i

FEUILLETON.

,

Toen hij zover gekomen was. legde
Mikkle met bonzend hart en vuurrood
hoofd de krant neer naast zijn ontbijtbord
Zijn handen beefden van de op-

*'

—

13 April 1940

Zaterdag
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Avondblad

—

Tweede Blad.

—

Vertegenwoordiger.

Enniiieke, v lotte H»»U»*dniiie. £5 j.,
stelt haar capaciteiten beschikbaar ln
Of ander te Amsterdam. Kvent. als controleilS*. bekend met
Vertegenwoordigers gevraagd voor elke provincie voor nieuw vak en verkoop. Br. 150. GEBRS. WINTER, Amstelv.wcg 71.
Ba-70 "ij /eet*
in de handel te hiengeu artikelen op ruime prov isiehasis. Al'i
billijk le koop in Zuid chique gctiictibl. woning, bev
leen at], die bewijzen van verkoopkracht kunnen overleggen en
7 kamers. 2 badk . centr. verw. en warm». Nadere inlicht.
goed ingevoerd zijn bij drogisten en parfumzaken gelieven te
Tel. <Ml7<i.
Ifla-óCtiS
schrijven oniler No. 2-207 bur. T>e Telegraaf.
Divers personeel (gevr.) 50 ets, p. r.

inwonend

•

.

Huwelijk.
eigen

!

1

■

13-7528

Hilversum.
Hnwrliik. 11.-.

w
zeer
P
goede vaste positie wensch;
nrtMw kennlam. mei vei ai
l»ttme van ± 30 jaar. Ültv. bf
morden ingewacht onder No
13-214. Bur. de Te!
Huwelijk
...1./.:..,
ersch. i. k. me: deg. besen
heer. Br. 13-2HÏ Tel.
«;.

■

-

\

.!

adre»,

■aam

■

rL
'»JSt. bur. De Tel.

'

Anneke

Huwelijk.

\

i

me; dito
|t
Heer. | t
"
iaa^.
Alleen ernstige hr onder No.
KMKK, bUT. De Tel

en

|

Huwelijk.
■

t"l

■

*

■

Nieuw

Halve gest. étage

ionw'^m

'

Juffrouw

/.

*.

.

■

:-,

Mooi 2e Bovenhuis

l

.
,

~

I

'\

J.

Parterre-Suite

—

Heerenhuis
J. Viottastraat I,

insta!i

I I

.

i
'

'
.

Heemstedestraat 4

'

.

I

1

I I

Ruim Heerenhuis

'

.

beschaafde Dame,

I

n.

,

■

1

leeftijd tusschen 30 en 40 jaar. voor sociaal werk. Verdachten: H.8.5.-opleiding en eenige opleiding op maatschappelijk gebied. Eigen-handig geschreven brieven met
ultv. ml. omt-ent leeftijd en levensloop met bij sluiting
van foto aan

\

I

"

Hoofdkantoor Albert Heijn N.V.. Zaandam.
Voor hen, die werken willen.

I

Mooi 'Winkelhuis

Te huur motlern Heerenhnis.

I

i

-

1

z

Beleggini?

/

I

A. R.

>

Bloemenoaal.
Te huur in.Minne hockrllla met garage en Centr. Verw..
Hrnin/.eel keoken. grooten tuin. oO.nl. hij station, tilr. te aanv.
HttOTpr. / *Mt.- per maand, zonder garage v.a. /<■>.- p. m. Inl.
'>,'».7
Won. Har. Kola en Daal. Tel. 22868.

—

-

llh-3768

Goedkoop

Katwijk

wonen te

Zee.

aan

aa
Oud It
l>«E..'h.N»l ,'n \v«nd*eh<M>l.

10 ltew»e|;i)e en

Toelatings-examen

Leeraren.

«dcc**™'*

dr k.L.M-

voor

de Offo-ieele RvtMneav:

en

Radio-Technicus

Radio-Monteur.

en

XederiaMrittch l*^èae^»eawotrK*aep.
Voor de wérkelijke resultaten van aHe Scholen in ' iat(i
\.i«.t

hel

!

men slecht.s de «fflcieele e\air.e.i\er>'
en Instanties.
Voornl zij. die onder de wapenen zijn ol

raadplege

nieuwe HeerenhnKje*. nnpeveer 100 M. tanaf he
tol 10 kamers te koop in prijzen van / li.VHt
T-'a-Ml.—.
Ook te huur voor minimum ï jaar I*Bfl f 4*l 'nt /4% per maand
Inlichtingen hii WONÏNGBUREAI) KXOOS, K<>n. Wilhelmin»Ilc-fl27fi
straal IS le Katwijk mmn 7*r. Te). •»«.
\|<»oi gelegen

/eeMranri. met H

hii

de

..«i»

Srh.M.)

ƒ

Bijzondere gelegenheid.

er\»ren

treoutüleerric en meeat

Rad»-Telegrafist (Zoo- rn Luchtvaart).

\

—

BROERTJES

W

Erkend de be«t

Heerenhuizen Nieuwer-Amstel
Te koop en te huur aeer aantrekkelijk nleawgeh., mini. Ingcr.
heer.'nhiii/.en mei of zonder centr. ren» Be», alle ronif. llliurpr.
kooppr. billijk. Bevr
va. 'li
to- < >üi
.1. VEER, Soerlaan
1. Tel. 209.. en bij N.V. Kxploitatie HU ..ROKRMONI)STAD". I.anekhoi I 42, Heemstede. Tel. 28.527.

[

Het ..Amstetctamsch Radio-Instituut
Dlr

VTeateMe 12 <b

1

'

geoutilleerde Inrichting

Best

Igrtl

*'*>■*"

*

Telegraafschod

Radio-Opleiding „De
l>nu«i hi».l.

*.

Ifegenj buitengewone omstandigheden te koop: landhui-je niet Medio
RadtotelegraHst l>tl
garage te Pen Haag Geheel modern ingericht, met voor- e*
R«.|lnlerhnirtl« en Rndi
gronie zit- en achtertuin met vijver en beplanting, onmiddellijk
•gTtRXVOd aan uitgestrekte riennenhn^chen
Kventueel
met overname van zoo goed als nieuwe smaak
Votle smffpering en inboedel.
h.M.i met
de
bevragen hij den gemachtigden: ANT. v KESTKRKX.
Te
meer geMaagde leerlingen dun
iebl
ei
11c-7016
CopernlruMnan sft, Den Haag. Tel. .333474.
m.tltnnt ter ='cd«. Natiën en adre«=en »«B rirr

Kr Is veel vraag naar geschoold peROl

Veilig

wonen te

Zandvoort.

Te koop wegens sterfgeval fraai Heerrnhins in prima
staat. bev. 7 kam., groote kelder. 2 W.C., keuken, tuin
voor en achter.

Tennisclubs. Artikelen,
\

.

•

enr

•"><>

Rjï

"

i

'

Fjy

cis

Zondag'"

Tennlsnetten

s.

r.W KHORST, Sm

\

t

;'

"

Zondag*
rnïdd! m. Tt ÏÏÏ
Kattenlaan.l mmmmt Ml*™*
tl%. Terr.i-i>.
40r»>.
17-H31281 dag en •■•■_<;' K '
Tel.

;

s

>

Dirert te aanvaarden.
Te bevr. Burgrm. F.ngclbertstr. 78, 7andvoort.

He-TOIM

Apeldoorn
Paschlaan

-

Woningbureau ..Berg

10. Tel. 2918.

Gratia

Kamers. Huizen,

lal

en/,

Heer zoekt per 1 Mei llrhle
e#>nl(t«i/. Rem. zH-«l.k. m. ont-

en

Bosrb"

en Woninggids,

(gevr

)

.~i(l

lid So4st

gevord.

leeft.,

Dame b.b.h.h. zoekt ongem. door Heer alleen per
C entr. of Vomlelp. Br
af g«*«». kamer. tentT, -WW

MT, W. en k. \v.. vrl|e Opgang
lieNt Zuid. Br. r,i boekli. CT,

Telegraaf.

1

Mei

121-HM

Heer zoek' Zlf-*lanpk.
Ifooftstr. .". vol!, pens. g. h v. omg, Cs.
12a-7020 of ('entrum. Br. 12a-Iftl. Ttl.
l> ij. h
/o«»k:
r>;iine. h
li
Heer /. een v, gem. Z.sl. ka rn«*t taertle of ruime
■1 UOle
RN •Sl«ftpkn mer
zold k.. met
pension, Centr. \erw
mod. dow h"gel. Omtr, Letd.pl
Hr
comfort. Br 12a \'7HOt>. Tel.
No. 12a-221. Bur Tel
Eenv. zonn. WÏ-HÏ.h. gez. m I
bev.
3
g«-m.
Plat,
Oevrmaffd:
p. Cetltr., matige prlj«. In-I
meer k en keuken r.v., «tr.
licht iuuen ond V.
12a A*7.7ïVV I nf
Vnmlelp. Br. No. 12a
omtr
W„
Bur. De Tel.
IS7. Bur De Telegraaf
,\p
,n
Jonge

Roonnrker. P.

en

(

Inhs. 5.1

i

(>.--..

Echtp. vr. ruime ronn. irtl■»l.kr m Itf w . liefM r verw .
met konkgel f 1 .*> a f 20 p. m

f

■

<

Privéles

/

1. —. \we wagen-:.

Ig-S4fïO

I

Tooneelkring ..De Schouwspelen
Bil ilit gezelschap, dat ook builen
Speelavonden Zaterdags

Zaken.

(*

Br. 12»-H51ö2 de Tel.

nive-sr less-n

22,

vr.
tegen 1 Mei <.>ni. /.H-Sl.kait...
bijt en gehr. tel., bad. goede suite parterre, z. pens., ook
verb. <\ S., geen beroeps Br. Amstelv. Br. 12a-V?.-|f»4, Tel
met prijsopg. no 12a-lfi6. Bur.
7M- en Slaapkamer, ruim.
De Telegraaf.
zonnig,
bad en telef.. gr/orht
Echtp.,

<

\iilorij'*'hod.l.
\le\. BaMT^Hh'.
hij 'onrertgeb. Tri. '2.V»üJ

rts. p.

'<

Positie.

t

personeel

(nit werken

——-

llb-7516

ll>(

avlgnt telenden

-

iitlaanslraal :l. M-'-r ruim uit- (ieii.'e!
betegeld
tnooie
ai hter mooie tuin m 'gr.-*
étalages
prachtige
woning
25
cis
r.
p
(aang.)
Divers
Wij zoeken beschaafde Heeren, voor he dlstribuec: on ln e'ke
tls opderh.. «ulte. garderob»»,
t'hasséstr. «o
hall. keuken.
5 slaapkamers, ruime kelder.
plaats van beteekenls, van geheel nieuw massa-artikel; goede
tegenover R, K. Kei k Dag
te
bestaansmogelijkheid. Vereischten: goede vcrschi.itiing en zin
Holcl-Portler.
Tavi-elianffeur vraagt Idiier- badk . zolder, betegeld terras bez Rlllijke huurprijs,
te be\
voor werken benevens ƒBOO eigen kapitaal. Br 2 Wi. He Tel. leeftijd 38 Jaar. was steeds in «Ueawta van 9—.". u Br H 293 np het Zuiden, r. v. en w. w.It'graeht
Adm
404.
tel.
Btink,
viMit-zienlng,
parkett loeren,
le klas hotels werkzaam, zoek' De Crt.. Rozengracht 21.
ltfb-5285
Makelaar», 34466
Ra 7030 hunrprlis I 14on
een hem passenden werkkring.
kantoor
EROI
tel.
T,
wat of waar. Br.
I'
KV
on\ersehlllia
> .
goed rend. bedrdf f
In N.V. expl. zeer helangr. pater
no. BaHV> Tel.
13330 :1144.
tOn-7011
uren zang ■tVdeërMMt, zoekt
medew vennoot aanmet groot perspectief, wordt positie ï
ervaren
ChaaffearTe
viii mime Flat.
i V) Hal« met 2 Isupnh Haren ra. ruime Kamer, liefst met piano,
R.z.a. beschaafd nicUJe
R z a
b.
ervaren
zakenman.
»30
v.k. ontw.
geb..
J. Kapl'aa'l nnT eng
Wetering-'
han»
t00n... Koopsom t in.nnn,—, met penMon Br niet rond.,
ad 15 mille, tegen overn 30
aandeelen. desgew na 6 maan huffet of bediening, goed» ver- Montenr (nok Dieseli prima p m r;eiegen
Re.r. Tel. 37368.
12aV7*»2, Bur. Dl Tel.
refer. Br. Sa 210 TeL
10b-7040 r:igen grond. Br. 10c 167 Tel.
schijning. Br. Ba-Vl7l Tel.
den. Br. 2-H203, Bur. Tel.

/ieht.

\

r.^

ets p.

Sipno. en?. 50

Lessen. Talen,

4 slaapkamer», str. water, garage. Juli Augustus
ƒ 225.
p. m. Te
p. m. Overige maanden f 175.
bevr. Ir. V» TAK. Reigrrstraat ft. Rarlhoevedorp.

•

-

]

.>.

Gevraagd voor de afdeeling vrouwelijk personeel
voor de fabrieken te Zaandam:

51537. ijjj

Wf't.
rcnd arlikei KhfCCl noe/ending daarvan kn."'!"".
eens tot ons katitoor, alle inlichtingen geheel \nihlHvMfi
Wiel telefofiiach> Stel niet nit. doe tu*t na. K sr"£
kfl te OOi

Landhuis „De Takkenbos" te Eerbeek

«|,

\

gevraagd door vooraanstaand reclamebureau. Alleen zij, die een jarenlange
practische ervaring hebben en gewendIvalaan
Huisknecht
zijn grote campagnes te behandelen,
gelieven uitvoerig te schrijven onder
Nr. 2-186, bur. De Telegr.

l.i-U

..FORTr\A", Stationsweg 24 c, Rotterdam. Tel.
alle :■ ringen va

Gcalatf f
\\,t;ii
/

.'1

<

an

I

'!

.•

■

Zondags.

Vimr-.r1n.11.-n,

htncnhHl*

Amsterdam_;£' 'p:r->'™|
f

en/..

Bek,

Tntrr*

mj

•>■»

c|v

rxwpM .k

"'

JL^M
'

|ifnsl<iii,
U' in t-' he/»"'
iu-m henper» Hr

innn.-. aren

l't-179, De Te),
Ter overn. Kevr. fijne Ban- Klndrrkl
kethakkcrll/aak. :i"'»t Vdam
nf fïooi, font aanw. Br. No.
ISM, Rnekh,, Overtoom 44 1
n»-V7wn bur P>
'

Mod. Flat

;

Copywriter

*

n«

WgL

i

mv*.

....

Hilversum^

op groot kantoor le Adam. leeftijd 35—15 jaar. gewond
met groot personeel om te gaan en leiding te geven
Bekendheid met Indische zaken strekt tot aanbeveling.
Moderne talen bekend. Beginsalaris ƒ4 —5000.—. Aanb.
No. 2-IS2. Bur. De Telegraaf.

1>

—

r

VAN DER AA

,

/.

huur

te

'

!

Organisator gevraagd

.

■

ma.lt

,

II Jr. z.

Bel-étage

m
enz.
Te.. 94740. Jac
Hnrlieldsrheneg 71 I. ftietuen.
«ihrechtstraat 23 h.
10a 9973
Huurprils ƒ 30.— p. m
Inl. v. EYCK en v. d. KNUL. o.a.
Ruvsehstraat 84. Tel 53044.
1 of 2

\erw.

'

,
•

2-7036

huweh|i

Verloren

]

erkoopers

van onbesproken gedrag Vakkennis niet noodzakelijk, daar
volledige opleiding wordt gegeven. Pers. aanm. Maandag 10—12
en 3—3 u. HOOVER MIJ . Kalckstr. 15—2». Adam.

Jongen.

In limiÉlß af llfn Hans,

koop

»

ongeh. Per*.

Net

p. r

.

tts

•/.

eenige

oovl

—

■

.

t

2 704S

I M

Haweltjk. Weduwe RK. 2 Hei leoze
k
9—12 J. z. k. m netten
Heer- of a eduwn. Br.
13-211
Tel

PraclitiK
te

Huisknertit
a
Heet. Is bek. m alle
10b-7027
bet gli en koken. Br.
otnsr. roiH-ertaeb , 20 M. van
No. 7■ IS"., bur. De Tel.
Flats met eentr. verw. is
Barfh.
Bae;le-tr..
door
Van
Kr liieii' t. x tn net Kam. Sent.- mort. arem.. in tlidschr, beien re- een ideaal. Wendt 1' hiervoor
Tel H1707
tot Mak SNOKfK
nieivje v. Hotel at Pension, v.
ven. voorz. alle comf.. bev. 5
lOb-9113
Seizoen. Br. no. 7-I*9» Bur. Tel. «r. k., 2 k. k.. Badk . c. v .
i.
Benedeah. H'ign
hult ie he /i>"kt betrekking \>*>i w. k. w.. vertrek Indie\ mr kade
3. 4 kam . hadk. f 45.- p
de keuken ui mei* ie «11.. voor o\ern. aaiiK.. huur / 67.50, iliDlnad. 2—3
Mei nok eerder, v.g.g.v. Br. beur, c. v. en WT. Br. BKYNOV. lm. Bez Maand.
Ruvsdaels'r. PO 111.
7-H3123 Tel.
7«tf)o
10a
Meisje. 32 J • zag zich gaarne
gepl. al* hulp in "Ie liui-lioii
waarnemen,
kl. ding. Kr. 00. 5895 Tel . Haar
huishouding
tn CbH] - Jifllieuli. |e hlllir |
7-7525 aangeb.
kr*.. keuken en lijtrlk. VOO z.
gezin of heer a leen. Brieven lcm.
dame
bil
d.
3e
aan
7-2 IS. bur. De Telegr.
lelfat. meisje tegen "at Z. ± f 20.-. Br. 10a-175 Tel. aüe mod. comf. tegen bil. prijs.
B. z. a.
Itoirc'. 'e bezicht. ook /.omlag
1 Mei. liefst kl. Bez. Kr. 7-218
tiem. /.it-Slaapk. me; pens.. Te l>e\
Reetho\*=nstr. S7 hui»
B<ir. Tel.
Schehlcstraat 3.
alle
comf.
Adam te!. 96000
middelh. leef; . m. prima ref.
Werkster v. kanlQa-7054
B.
inh.'.2^i
aan voor de huish. bij toren
h.
voor ochtend of avond.
/."ii<l
■'■ .fk«->ntt .
Adm. de Fïuvterweg ï*s
hl. I-lal
oude heer of dame. event. lich Br. 7-H3138. Bur. De Tel.
badk
e.
k.
w*..
.
en
verw.,
w.
te verpl. Br. 7-212 Bur. De Tel.
Mooi vrij 1 r Bovenhuis
huur
B. a. a. «eb. .tutti-.. V» }~ ge.t. of gein. dir. le
B.z.a. Juffr. m. L al» Htria30
111.
Kromme
Kamers, hadkamer, keuken.
."i
Mlldrechtatr.
v. de morgenu.. uitst. kunn.
hondster, tegen Kost en Inwo10a 7033 0 (tt) >ousterrain. / 60.* p.m
Bn.
koken en w.. v. g. g. v., v. |/a en Ma. na
nlng en vergoeding. In net ge134 I.
Bij Dame Halte event. 3 k
zin,
liefst waar vrouw tmt- Beuningenstr.
7-H3I3S m voTt. pension, alle comfort.
breekt Br. No. 7-202 Telegraaf
10a \VS2O7 .*ï Kamers, dom-here:. keuken
Vaieriuspleln 24.
/ 50 - p. m. Dagelijks
Jaffr-, 31 j.. al. kind. 4 J. z z. Werkster v g. g. v. b. z. a. Br
te oezich
ham.
t.cm.
mod. comf. f 17.50 Üyaii. Bevr. s tVAXDEWIEL
g g. als huish. bi.i heer of dame No.
7-220 bur. Te!.
l.S
hs.
Nrd.
Amsteüaan
n. m.
alteen tegen kl. vergoeding. Br.
TeL 4SO:i4.
10a-7071 Wesrermatkt 8,
NI a. Werkster v hele of
no. 881 bur. Tel.
100-7348
hnhe dagen Hr 7-Hslsj Tel.
,
gr.
kam
gr.
tevens
>li~>ie
Te huur aangeboden:
.
verw
-'t . wat., e
/old.kain..
ffala met belétage, bev. .1 kam.,
/..
Voor miln tijüet. noodhulp hesrlmafd «l heln.nwhaar LUlbadk . keuken, kelder en tuin.
v. I-ad m of z pens . RINK.
barnet mei«j€. IS Jaar. v.g.g.v. (2 jaar huisbotldacßOOl),
Xmslellaan
ia».
108-7063
gevraagd
UMg
in
en VTlj Bovenhuis. t>«-\ s kan.
kinderen houdend, per direct ~f a et heirekk.
I al gr go.-d gem. kam. rr badk. en keuken. Beide voorz.
geil». Iteflt P.O. Nad. inlicht, telef. 22274 of hr. 7-I*4. De Tel.
of Z. tien- . str wat., bad. te' v. vaste wasclvafels.
Tevens
bedténüig
AadtKaaliadi 5. eenijje étagV* wtor kleine Re/in
10a 7064 nen. Huurprijzen billijk. Te >>e
Tel. M7II.
Huish. pers, en* (gevr.) 50 ets, p r.
(ÏEBRS. STRADMKI.IKH
Parterre Halte of *i. gem. m.p \\ aft
Eminastraat 8. Tel. Z1437.
Mod comf. K. Vlssrber«tr.
Gevr. 15 Mei in R K gezin Gevr. tn 1 Mei in kl. gez te
lOt>-7054
10a 5260
bekwaam 2de meisje. Mevr Santpoort net Meisje v.d.i n.
50
pr.
pens
Pracht
kamer.
koken, vgg.v.'
MI SSKI.. W illegisparkw-eg 205, goed kunnende
pm. Frans v Mteruatr. SB h>
Adam.
8-H5125 Brieven onder no 8 213 Tel
|e
1 na 5257 PrifhT
hoek
e'faße met
Gevraagd flink Meisje v. d. [
Meisje.
ïjhzioht. Hoofddorpplein.
Net
centr «chftt
Zll-slpriiairü nad. tel.Keizer»
en n. Mevrouw ROET. Miner. In k!. gezin flink net l>ag
35.f
p m Be\ t neen ielf 4(.4'.T.
f 65
35 boy. Tel. 27163.
meisje gevr. van 8.30—7.30 of verw.. m. pens
lOb-52'^
10a-7313
gracht
7007
602.
s
voor d. en n. Van g. g. v. GeTe huilt ,ianseh<trien:
Te huur gemenh. Kamer, m
negen
til CC maanden mee
naar buiten le gaan
Goed n z pens. badkflier.
10a 7077
heden- of
-Istraat 54 111,
loon. Aanmelden
werken.
Intern.
kunn
nette*
Huize Sonnenfeld
yuu*n>. Maandagavond 7—9 u. Maandagavond tusschen B—9
STOKVIS,
Olympiapiein Albreeh' D4r«ratr. 2. tel. 922.10.
Spalstraat 133.
8-7034 uur boven.
8-7V>2
174
heeft eleg. gem. krimer en
Jongedame
<)
beachaafde
Im>\
Gevr.
k. plus badk, centr
Gevr.
v g.g.v..
Werkaler.
(3
meisjes
en
5
J
8H
oüestonk. par
verw.,
I.
bij 2
Vrifdagi
liefst
9—5.
Sloterv.
ketvl.,
dienstb aan»-. Mevrouw
rompl.
badk
fi u
9 h.
kade
8-7340
etc
bad.
met
f 1400 p.J. Te bevr Tel. 27:ï20
Dr. VERMEER, Bemh. Zweertdisp.
of
lOa-7080
ger.
z pens,
Meisje-Huist
bij m
H-70T.2
dster
kade 19
10b-7:>o'>
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no. BtfSfl Rur. Tel.. Haarlem.

:

Te huur

Het Grand Théatre

Flinke

hoogte

-

uitbreiding

Bcloggmg Huizen.

-

J»

.

i i
<

I1
bur. de Tel,

.

I

Scheveningen.

Bijzondere aanbieding

home. m. 2 d

■

I

Damrak 92

Mooi Landhuis

\

I

Hawelij*.

*T|
weerl

!,

\\

\

-

vei

te

onafh..

»».

met hu'sh en koker,
gevraagd ln een moderne fabriek van ijzer-constructies stLlen nirlit pl»nt»lng in Imatcvdaai
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als hulp voor de Bedrijfs- Assistenten. Vereischten: Leeftijd
17-21 J . eind-examen Ö-J. HBS »ißjt>nd
brM %ooiï*> provisie
B of Gymnasium B.
Sollicitatie brieven met opgave de aanvragen te behandelen.
van leeftijd, godsdienst en be- Reflectanten
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207,
Br. nr.
goed gelijkende foto f e
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als U eerst even bet Woning
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woningen. kame r s. etc. te Te huur Mei
Juni Rem. vrij
gaan zoeken.
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i huis.
badk.. zolder m. k. Huurpr
Frfactl «ern. Villa's l>en er,
' 75.- en I 100.-.
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Tel. 2.179.
12. tel. znyj, /.hhlvooh
f nieuwlmuw
me' eraf r. verw., deroslr. 44
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Neem het zekere \f»or het
«r», Scheft, 344<fi
y-gjg ArnhemschesTraat
onzekere, bel. tenm. een ged
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BREDA, kan gepiaa st worden
een

Te huur

Centr. Hilversum

p.

—

koop ia

ƒ :«MK).- a

Prijs

■<

Modern Winkel-Woonhuus

voor eeiNtte eenvoudige consumpties voor het personeel tot de
W.
dagelijksehe taak.
OsjL aan himlditr. Ingericht voor hankelhokkerii
opleiding,
vroegere
inlichtingen
omtrent
hsnc
Brieven met
van oven. Br. a/d eigen 10n-WI6H Telegraaf.
t>e«. referenties en samenstelling van het gezin onder insluiting .
van pasfoto te zenden onder no. Sb-171 Telegraaf.

+ serre en
gezel), uit*
Kvent. in
Br 11*1)171.
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Zonnig Boven- of Benedenhuis

Vrij Bovenhuis

\

Evtl. ook overname. Volledige
Ag ontw. fitst ref. Gaf
No. I-20n, Bur De Telegraaf
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nieuw kantoorgebouw te Amsterdam een echtpaar liefst zonder kinderen om als
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i a S kamers, huurprijs < ' vi
omgeving Reynier Yinkeleskade.
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v, 1 t.

voor

Textieigrossier«kantoor vraagt

Bediende

Jong energiek Zakenman

Voorschotbank

en

In bel Woningbureau ln
s..
de hall fan het Telegraaf
trent leeftijd, diploma's en/.. gebouw krijgt Ij behalve de
tandartspraktrjk WiMemsp.kw . onder No
t MO, bureau Tel onderstaande aanbiedingen
iier. Aanv.sal. '39*.*- p m. Br.
bovendien nog een keuze uit
(m.
4172 Tel.
eenige hondi rdtallrn andere
gevraagd
eenvoudige
cor.
Gevraaxd Steno-T> pi-te en
oor
adressen van te huur zijnde
spoeadministratief
werk:
bekendheid
niet
respondent ie:
voor
dige indiensttr. Op de hoogte de moderne
talen verelscht, kamers, u onwgen. en:., met
Brieven met voll. inlichtingen inlichtingen over prijs, lig
d« r mod. talen Br m opg v
verl sal. ond. 4 227 Bur. Tel. onder no. 4 Iffl, Bur. De Tel.
De V.P.R.O. te Hilversum vraagt voor oir. indiensttreding

zoekt werkkring in

Sab A senten.
Br. 2-V73BR. Bur. De Tel.
Fabriek van fijn aardewerk en binnenkort
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Amstelveen, 2 Heerenhuizen
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rest.
Bur. De Telegra f.
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\ •.«.isifn
te-Sec rel» re-»«e,
beschaafd Meisje v. g h.. IS—
typen,
13 J.. P. G.. .vi. H.b
Mcno. gevr. regen 1 Mei 01 la>
ter Ril 2t Assistente ln le kl.

Hotel en/of Café-Restaurant

Spaar- en

Een pracht uitzicht op

f 25.

Praktijk.

Jong, energiek Zakenman,

.

j

Th. wagenw. v. avondd. Br. B frouw.
talarll te richten: Natuurbad
Kiosk Koel Hartpl.
Rh-704 I
Bb-7539 Valkenburg ILj

Ho.!. - IVJaM. Belrekk.aids p. Nr. 10 r.
lederen t\miz r*-n
kantoorjaffroan
Beirekk'nggicl*-1 IANIBA, Apeld weg 21fi Arnhem
en
Indische
«cv r. voor direct bekend met ..MERCATOR'*.
Amersfoort
têmm
Sd-7949|
Hol! . Fr.. D. Eo ling. eorr. en Proefnr. 10 cent.
handschrift
vernet
typen,
Effectenkantoor
eiseht. Sollicitaties niet oog.
vraag*.
nml. J*t. Bediende. verl. salaris. No. 4-IHS. De Tel.
Leeftijd ± 14 jaar. Eigenh.
<tank. Vr. Kantoorhed. gevr.
geschr br. No. 4-Hóm. Tel.
Voor spoeoige indiensttreding
bekend ln. boekhouding. B.
No. MC Adv Bn-\ ai-ü.F.n

Steller dezes is 25 jaar. ontwikkeld en uit gegoed
milieu. Hij zoekt werk ongeacht waar en is in bezit van rijbewijs. Ruim 7 jaar was hij in de machinebraoche werkzaam en waren zijn supetieuren over
hem tevreden, waarbij zij hem als goed werker en
vlot spreker aanbevelen. Br. I-V7618. De Tel.

bekend met het gehele manufacturenbertrijf.
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Gevr. V. dir. jong Me bediende
v. boodsch. en archiefwerk,
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m mod. talen.
Br 4-IÖS, De Tel.
Kffee lenkantoor vraagt mannelijke
aankomende
Red tem)* 1 .
Sollicitaties onder No. 4-Y7V**),
Bur. De Tel.

Werk!

Handelsbetren/
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stenojyafatte—Correspondente,
mod. taleat. b. z, tt. ■ -or dir..
liefst vaste betrek., maar ook
per
uur. e.gen schrljfrriaf h.
Telf. 307(10. Br 3-V758T.. fel.

Zakenman, binnenkort naar Frankrijk en Spanje vertrekkend.
aan\ aardt nog eenige opdrachten Br
no
1 224 Bur Telegr

(ook v. d. keuken).
inlichtingen onder
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kam.
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overleg

J. W. Brouw-et-sple in IS. bev. 4 gr. en 2 kl. kam., keuk.. 2 zo]
conciërge
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a.s. Bez. 01. en Do 2—4 uur. Revr. Makelaar O SCHMFKK
Hockh. Rn KrUMingz. d. ace.
Aangezien hei geitouw vele en velerlei technische installaties I.KN. Regulleragrarht 1». teief. 1H747—H4727.
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de
BW. i"
Br. 3h-15 De Tei.
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erktuigkundige
ge
wordt
aan
een
voorkeur
bevat
(irr.
Typiste vraagt ivpe- gev en.
Behalve hei
toezicht op bedoelde installaties behoort de
werk
aan huis. Br. S-V7308,
Bur. De Te!.
contrOle op het schoonhouden van het gebnu-v en vertier de zorg

iMH'khonduiK in orde Legen t
mlIUk urlef. Br. 3-V7397. Tel.
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Frankrijk Spanje
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direct
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rijen, parfumerieën, apotheken
voor kosme*. art, bezoekend,
Zakenman, algemeen iMilwik
zoekt verdere art. Br. 1-V74SI keld. vlceiend
Zweedse h en
Bur. De Telegraaf.
Duitser» sprekend, zoekt ÉB>
stelling cv. vertegenwoordiging
\oor Scandlnatie. i-ij vom keur
Ned. export product. Br. No
met confeetief abrikan ten van
1-3384 Bureau r>e Telegraaf.
Japonnen en mantels, he; bete
re genre. Br. met voll. ml. ontler no. 1-194 Uur, de Tel.

uitvoerige

kellner. Café

voor

zijn

a/d Amsteldijk hoek Rivierenlaan

\rnhein.

Voor een makkelijk te plaatsen (onsujnptie-ar.ikel bij particuder zaak op zich kan nelieren wonden pl*i»tN**lijke ageni*-n door heet Nt-<ler|a,nd gevr. liefst gehuwd, die tevens de leiding
Geeo boigsLortmg vereUcht, Brieten Postbox 115, Amsterdam. men. Brieven SbV76lll bur. De Telegraaf.
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HOTEL POLEN', Rokin 14.
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Hotel ISTkROON, Breda,
direct JongMe
g.g.v.. aamneldin \z vraajrt \oor
t"lia»*eur.
bij portier
Bb-75.»2 keil tier. Intern. Jaarberrekklng

in staat alt toekomstig Chef de ttureaa de leiding en
organisatie van de gehele administratie iw.o. boek
houding, calculatie enz.) op zich te nemen.
•
-natte stuOie of aceountantsopleiding zeer ge
wenst.
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Bedrijfsingenieur

Vooi speurders wotden geen bewns-nurmners verstrekt
Nummerbneven. die naai ons oordeel mei bonafide op
den inhoud der betreffende advertentie reageeren.
worden vernietigd.

<Handelsbetr.

voor spoedige indiensttreding

lonipl. uemenfc. en zeer gerief, inger. Benedenhuis

Wegens dienstplicht, gevr.
p. 1 Mei Of eerder Jonite selfsl.
■ rik.
alleenstaand Alde. in
tem. Jaarbeti ekking. Brieven
No. H 437, Bur. Telegr.. l>--n

bekend m. d. banketbakkerij,
Jaarhetr . f 15.- p. w. niet kost.
Stal ion "restauratie, Arnhem.
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Machinefabriek in N. Br.
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Woning gezocht
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SPEURDERS

Spoed wegens vertrek

O/im In in /uid :
Ken familie, waar een oudere
dame af en toe ongestoord ern t> a 8 kamers,
nabiih bul
uur piano kan spelen, op goed
zekeriniihankee
Instrument. Verzoeke adres en houw mei ceiiT
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uV
H5137 Tel.
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Zalerdag 13 April 1940

NIEUWE ZENDER
BIJ LOPIK
in Juli a.s. in gebruik.

DE

WOLF EN DE LAMMETJES.

NEDERLANDSCHE BOUWKUNST
te midden van de groene weiden.
de
nieuwe
die
BEGINbouwdJuli 1940 zalin
de
De andere
een van
t\ve<
bedrijf wordet

i

■

worden,
klaar is. wachten tot de
hij
moet, als
op 4 Maart had
golfleiic- T,oreP eun<?door
den oorlog
moeten ingaan, doch
werd uitgesteld, werkelijkheid wordt.
Welk nieuws zal die eene zender over
órie maanden de wereld insturen.' Zal
het vrede zijn buiten ons land Zal de
Dit zijn de vragen, die we ons stellen, als
»r aan den voet van den grootsten zendmast
staan Bjj is bijna 200 meter hoog Als men
langs het kaarsrechte netwerk omhoog tuurt,
ziet men het einde niet. want dit verliest zich
in de luchten
Waar zijn de luchten zoo mooi als in Nederland. Het is een gemeenplaats geworden

bevinding. Maar er zijn omstandigheden
een gemeenplaats eensklaps nieuw
jd leven krijgt
De dag waarop we de zenders in aanbouw en het groeiende zendercentrum bezichtigden, was zoon omstandigheid.
Nauwelijks een halfuur geleden krioelde net.
in de stad rondom ons. van sensationeele berichten en nog angstwekkender geruchten. Dc

me

waaronder

samen om het laatste
nieuws le bespreken: op elks gelaat spiegel len
zich angstige vragen over het lot van bevriends landen vragen over het lot van het eigen
land De -panning was bijna tastbaar Er was
rusteloosheid, onzekerheid, vrees Alles repte
zich en niemand wist goed waarheen.

menschen groepten

zenders,
gesteld. Een van

om

een

thans te Lopik getwee.

vollen dag snel

werken mogelijk te

maken

Vier tot vijf mannen bouwden den mast.
Zij moesten voortdurend hooger klimmen Z0..-als het schoolversje zegt, ..klommen niet de
jongens als katten in het want. ' zoo klommen
zij eiken werkdag weer aan naar boven.
Zii
schaftten

ergens boven. Naar beneden gaan
was te tijdroovend. En die geoefende klauteraars zouden nu die bijna 200 meter
in eeo
halfuur kunnen afleggen, hetgeen een gotische prestatie is. want een gewoon mensrh
zal er het grootste deel van een vollen
dag
voor noodig hebben, en dan is hij nóg gerad-

braakt Een paar onbekenden hebben dien IUmM
gebouw d. 60.K00 bouten door hun handen
laten
gaan. en de 160 ton metaal tot een toren verwerkt Hij staat op een perceleinen isolator en
zijn driehoekvorm is op het hoogste punt
even
groot als onderaan.
In h.-t zenderqpbouw zelf wordt op he;

oogenblik met den grootsten spoed gewerk*
Wil men over drie maanden klaar zijn. dan
mag er geen tijd verloren gaan De vorst hoef'
al te veel vertraging teweeggebracht. We
zien
dc kelderruimte, waar een gaskelder is geprojecteerd: de bedieningsplatformen. w aar straks
twee man het geheele bedrijf op hun gemak
kunnen gaande houden: de pompinstallaties.
de watertanks, het balkon voor de koelspira-

len. de opstellingsplaats voor de zendapparaten, de hoogfrequentie-ruimten.
waar speelsysteem en condensatoren gep.aatst zullen

worden.
Er komt een hal met vestiaires, een kleine

ontvangzaal, met enkele slaapgelegenheden
het z g. schakelhuisje, waar de primaire hoogen laag-spanningsschakelaars zijn ondergebracht en waarachter men het schakelstatinn
van de Pt'EM en vervolgens de drie transft.r-

matorcellen van de NOZEMA vindt
alles is nog in wording.

Doch dit

Er wordl al het mogelijke gedaan om elke
voorkomen Er zijn in vollen om
vang reserves aanwezig. Bij de kleinere nnstoring te

derderlen

geschiedt

aanbrengen

dit door het in tweevoud

van die onderdeden: hij de

groo-

tere, zonals hij de rindlampen. «elke een vermogen zullen hebben van 100 kW. elk. is voor
de bedrijfslampen per groep van twee, telkens

een reservrlamp ingebouwd, «elke door om
schakeling oogenhlikkelijk in bedrijf gesteld
kan worden in plaats van een defecte lamp.
I»e benoodigde spanningen en
stroomen wor-

den deels door machines, deels door gelijkrichters geleverd; ook deze zijn in duplo
aanwezig. De k..et waterpompen zijn gedupliceerd

en de verdubbeling is nok doorgevoerd voor
le stroomleveringen.
masten rusten

op een porseleinen

isolator.

Terwij 1 dit alles nog in ons rondwervelt.
•taan we tn de stilte van de Lopikerwaard
Het geronk van een groep vliegtuigen is verstild Aan den horizon staan de torens van

Uselstein en
nieuwe brug

steken

de contouren van

et-rt

net even boven de boomen uit.

'

Aan den voet van den radiomast komen we
«Is het ware tot bezinning. Stevig ziet hij
er
Ét die mast: vastgehouden als hij wordt door
tuien op verschillende hoogten Hij kan in
dezen feilen wind. even zwiepen Maar hre*en
Kooit Eén man staat er eenzaam sa-i
te Herken Hij is een stipje,
dat aan dien mast
«leeft Wie er onder staan, ziin nog nietiger
Als één onzer op het platform gaat zitten
en
■ ander staat bij den tweeden mast. is er
van het menschje niets meer te ontwaren.

LIET

Dat is Holland.

doodelijk vermoeiend.

is

langs.dien

1 bijna 2(10
meter hoogen mast naar noven
te kijken.
Maar het is nuttig. Want het stuurt

Jen

blik naar Hollands onvolprezen luchten en
net doet ons beseffen, dat het hier. waarachtig
stil is Geen berichten en
geen "omcv'en. geen
spanning en geen bezorgdheid
In de verte
«»nkt zacht het getik
van hamers en het
knersen van wagenwielen.
Over ons
gel. Langs de slooten tsjirpen onzicht-

bare dieren De blik
dwaalt af van den
mast. naar de jagende wolken en van
de jagende wolken
naar dc groene velden rondom. Dit is
Holland, het echte
Holland.
Het Holland,
dat bouwen
kan: ij/oren masten,
die ten hemel rei

ken:

zenders,

die

gezorgd.
Voor
alles
is
E

R kan hier "'ets verkeerd gaan. Voorts
is
er voor gezorgd, dat alles zoo zuinig
en
doeltreffend mogelijk gebeurt. Het koelwater,
dat voor het koelen van
gelijkrichterlampen
cd. benoodigd is. stroomt rond in een gesloten koelsysteem, zoodat
telkens hetzelfde koelwater weer voor koeling gebruikt
wordt. A:le
pompen zijn in tweevoud aanwezig, nemen bij
weigering automatisch eikaars werk over en
geven door signaalinrichtingen van alle onre
gelmatigheden direct kennis. Indien ondankdeze maatregelen het koelsysteem
zou haooren. b.v. door het opdrogen van de bronnen,
kan men door het omzetten van enkele handwielen terstond koelen door middel van water uit de drinkwaterleiding. In de tussrhenperiode tijdens dit omschakelen, zorgt een
z.g.

1—

hydrofoor-installatie

I

Ik Mom*

voor het rondpersen

V lluhois.
if ur der
Xozcma.

clusie

hoeft te bestaan.
Voor de verwarming wordt hoofdzakeliik
gebruik gemaakt van de warmte, die de zenders opleveren: 's winters wordt die het gebouwingeblazen en 's zomers tiet tebouw uit.
zoodat het systeem dan verkoelend werkt. Voorts
is er bijverwarming van diversen aard.
De verschillende handelingen, als het inschakelen der trappen, inschakelen van spanningen, instellen van golflengten enz , geschiedt
bijna uitsluitend door servo-motoren. welk»
hetzij op de zenderpaneelen.
hetzij op den
rcntralen bedieningslessenaar bediend worden.
Voor het geval deze apparaten niet werken,
kan ook met dc hand geregeld en geschakc! I
worden. Dc beveiliging is zeer ver doorgevoerd; alle deelen. welke gevaarlijke
spanningen kunnen voeren,
kunnen slechts bereikt
worden door het openen van deuren, frontplaten cd. welke bij opening een electrisch contact verbreken, waardoor de spanningen van
den zonder worden afgeschakeld. Zelfs wanneer dus uit onachtzaamheid een verkeerd»
manipulatie zou geschieden, is beveiliging ver-

op

bedrijfsingenieur B. den Besten, het geheel aan. Opvallend is. dat men. van het afgeschermde raam uit. geen denkbeeld meer

Als

voor het vertrek in de directiekeet
bijeen zitten, worden we uit de rust van natuur en techniek weer verplaatst naar de rau-

werkelijkheid in de onrustige wereld. Er
is een minuscuul ontvangertje. waaruit een

fluisterstem de nieuwsberichten opdreunt; er
hangt in het kamertje een benauwende stilte,
slechts nu en dan verbroken door het kraken
van een stoel. Zonderlinge tegenstelling: in de
schaduw van den grooten zendmast luistere t,
naar dit primitieve kristal-ontvangerfje. waarnaar iedereen in spanning de ooren keert, om
ook iets op te vangen.

|

1

Waarom Lopik?

heen"
lust"
'

DE

"

"

Acht meter per

F

dag.

en

als de fluisterstem zwijgt,

hangt er spanning De meeste aanwezigen kennen elkaar nauwelijks Ze zijn hierheen gedreven

door hun arbeid aan een mooi

en door hun belangstelling

wer);

voor dat werk.

..Nergens zijn de luchten zoo mooi als hier."

een.
Dat heb ik hier pas ontdekt."

zegt er

"

L

hooren

'

Ji

We

.

een

zegt

ander.

..Ik krijg nooit genoeg

van

het

staren

naar het wolkenspel." zegt een technicus, met
waterlaarzen aan en druipend van den stort-

regen.

•

tUke"

°

De

top van

den grootsten

zendmast, die
bijna 200 meter hoog is verliest ~irh in de

halfuur

noodig

Onder: zu-are

om den top te bereiken.

tuien houden

de masten

in

bedwang. Op den achtergrond het in strakke
lijnen

opgetrokken

zendergebouw.

peulvrucht

meenen, trouwens geen volkomen
capucijner. maar slechts een halve. Hij gelijkt
op een Maagdenburgerbol in miniatuur. Wei
verre van rauw te zijn, is de kleine vrucht
gekookt, vettig van gestolde jus en geel-hnuri.

De heer verschiet van kleur. Men moet bedenken dat het een heel nette, om niet te zeggen elegante heer is. Bijna een fat Nu pas
heft hij met een dreigenden ruk het hoofd op
en zoekt met toornige blikken de ramen af
ter plaatse waar hij zich bevindt.
Eerst echter heeft hij met een gebaar van
onuitsprekelijke walging den halven capucijner uit zijn hoedgleuf genomen.
Lang behoef; hij niet te zoeken. Voor een
raam op tweehoog, dat geopend is. staat een
man in sweater, met een pijp in een rood
hoofd, en een hord in de linkerhand, een diep
liord.

dat

kleine, van

klaarblijkelijk
een

nog

overvloedigen

meer van de
maaltijd over-

Meneer
u gooit de voorbijgangers met
erwten!" stelt de keurige heer bulderend vast,
vee: luider dan noodig is om zelfs op dien afstand ie worden verstaan.
..Dat! Ik!!! Dakannie-t!" zegt de man in trui
sierk van overtuiging maar voor de rest volkomen onverschillig.
..Dat kan niet?" briescht de heer beneden
te midden van een zich snel vormend oploopje.
„Alsjeblieft
hier heb ik hem
hij viel
—

,.

—

—

„üakkaniet. Het bennen geen errete maar
En la-we dankbaar zijn da-we
kapsijnders.
ten minste kapsijnders gehad hebben."
„Een capucijner dan!"
herneemt de heer
wild van woede, ziende naar het vettig vlekje
op zijn prachthoed. Een van aw vervloekte
eapucijners is In mijn nieuwen hoed gevallen
..Dakanniet." zegt de man in trui «troef. ..Ze

kannen niet van m<- veas-rbank rollen."
..Maar hier heb ik hem!" krijt de heer
krijt„Beschtaa! niet. 'k He ze doormidden g*>
sneeje. Ze kenne niet rolle. ,la, ik ga daar

eenstuift, reppen soldaten zich naar hun pos-

heele kapsijnders an dc sprecuwe voere. Ik
zal ze daar van me vensterbank late rolle.
Kom meneer, loop door."
Dit doet dc heer, half razend. Maar er zijn
lilden met wie men niet kan redetwisten en
er zijn omstandigheden
dit u in ieder geval
rie lachwekkende partij en dus tot den ver-lanene stempelen

ten. De verloven zijn ingetrokken.

(Nadruk verboden)

Hier heb ik geleerd wat stilte is

man met nerveus gelaat

*'

zegt

een

_

.uw

deren vorm. Parelgrijs, fonkelnieuw en zoo
van het beste en echtste haarvilt.
Velen zouden in zulke gevallen ruw naar
hoven gezien hebben, of heclemaal niets hebben gedaan, geloovend aan werkzaamheden
van een vlug wiekten luchtbewoner.
Deze heer nochtans bleef staan, a.d.d.b.g..
nam behoedzaam en volkomen
rechtstandig
zijn hoed af gelijk een zorgzaam Ober een
schotel oesters hoven de hoofden der l>ezoekers van zijn restaurant zou heffen, rechtstandig en langzaam, en w ierr een onderzoekenden blik in de gleuf. In die gleuf bevond
zich een capuci.lner. Men zal aanstonds begrei>en hebben, da: wij de bekende, populaire
te zien

we

we

ien*

*

heer stond stil alsof hij door den bliksem
getroffen werd. Dit werd hij natuurlijk
niet. De tijd van het jaar is er niet naar. Men
wordt hier ter stede hoogstens getroffen door
blindgangers of een stuk vliegtuig van onbekende nationaliteit.
De heer werd dus wel getroffen, maar door
een ze;r licht, zonderlijk tikje op zijn hoed.
een uitermate fraaien deukhoed van bijzon-

we met onze geleiders, ir. A. Dubois. directeur van de Nozema. die den gehcelen bouw leidt en don

blijven hangen.

bedreiging!"

DE

dergebouw bevat, kijken

heeft van de afstanden Dat gindsche zender
192 meter hoog is. dus veel hooger dan de
Utrechtsche dom. moet men klakkeloos geIooven: er is geen vergelijkingsobject in de
omgeving De verre Jaarsveld-mast lijkt een
dunne spriet, een ijzerdraad. dat een fakir omhoog heeft geworpen en dat er vergeten is

een

Wet der traagheid.

en

In de ..kooi van Paraday". welke het zen-

'

f

te rirhten

niet alleen in het uiterste Noorden en Zuiden na te meten, doch
ook in het geheele land. Zoo ontstond de
keuze: de plek hij l.npik.

zekerd.
Een van de karweien, welke nog voor den
boeg staan, is het leggen van een aardnet. Ter.
einde een goede uitstraling van de masten te

*"

beschouw ik dat als

LANGS DE STRAAT

het bouwen van een zendstation. Deze connog eens gecontroleerd,
heeft
men
door op die nptimumplaats ern zendstation

van

...

"

samen smoezen

Noord en Zuid gelijk was. doch ook. dat zij
daar het grootst was. Blijkbaar lag dus in die
streek een optimum, de beste plaats, voor

water langs de kostbare zendlampen. zoodat er
practisch geen vrees voor oververhitting be-

wonderen zijn van
p
techniek en vernuft;
'
verzekeren worden daaromheen, met een mideen gebouw, dat dellijn gelijk aan de uit te zenden
■* Ziin r-el„
golflengten,
Role s,cpn z Ü n strakke lijnen. netten gelegd,
,
nJ
welke
uit
straalsgewijs
volmaakte symmetrie, een toonbeeld is pende koperdraden bestaan Voor iedcrenuitloorust, Re
mast
Hollandsche bouwkun.i.
zal een 20 kilometer draad noodig zijn.
St3a daar alles onverstoorbaar,
al
Deze netten worden in den grond gegraven
er Normen omheen Deze
1
ultra-modemonder de groene zoden, en als zij er lisgen
?cnt ' dingen detoneeren. vreemd gezullen de koeien rustig boven die netten kunoe
£ eplema al niet in dit idyllische landnen grazen en herkauwen. Vijftien centimeter
mr>ge een radio-noodzaak zijn gewee,
onder de traag-malende kaken van het koede technici er toe bracht juist dit
plek
beest ligt dan het aardnet. dat niemand ziet
kezen.
Het is óók een beschikking
Wilt
en dat voor dc radio-ontvangst in uw huiskaPvon het doodgewone, maar in zijn
mer van veel beteekenis is.
eW onheid
harts '"ehtelijk beminde horiion
'uHolla "d zien.
met midden in de akker;
het er,lca,e
.
"pstrevende. opstuwende, bovft
C Pn herkende Holland,
eenzame plek bij Lopik is niet toevallig
ga naar Lopik
en k
naar
gekozen, doch volgens het z.g. reciprociz<, ndmasten, naar de akkers
en «i 0 0 " die
lucn,en en voel den wind om u teitsbeßinsel waarop prof. v d. Pol de aandacht heeft gevestigd Dit principe houdt in
B< Pen echte Hollander zijt. vooü
f
l
' 0'
U7e " te ZP BB en: DÜ de aarde.
dat wanneer een zendstation, met een bepaal»aar °P ik sta en
bij den hemel, waarnaar die den antennestroom werkend, een veld van
"io?t U'iist
zekere sterkte in een ontvangantent.e teweegPer e,'n vreemde hieraan met
vnia
vu
1e handen raakt . ,
brengt, men. wanneer zender en ontvanger
onderling van plaats wisselen, bij eenzelfd.-n
stroom In dc zendantenne. eenzelfde
veldR
sterkte bij dc ontvangantonne terugkrijgt Hierin dien ecncn mast 60 (ion boute,
door werd het mogelijk in het uiterste Noorp
technisch» feiten terug te kee- den en Zuiden gelijk sterke zendertjes op te
n,n
was een wonder van snelheid stellen en in het midden des lands de ontH
ln "
lp berekeningen
vangsterkte van deze zenders le bepalen
waren noor)iWrin '«t mogelijk tijd verloren te
De metingen, welke zon verricht werden,
!a>
an E """ n dag kwam
toonden
aan, dat in de omgeving tusschen
er
acht
meter
bij
hf /0 bekPkpn - dat de liften
Vianen en Uselstein niet alleen plaatsen te
Wrt* encle materiaal konden ophijschen
vinden waren, waar die ontvangstrrkte voor

Ir

De Wolf: „Als jullie

Dit is het echte Holland, vindt heel hrt toevallig bijeengedreven kluitje arbeiders, technici, journalisten: hemel, aarde en wat we op
die aarde gebouwd en bewonderd hehben.
Als de groep naar de vier windstreken uit-

*
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Het

NOG MEER MINISTERIEELE
ONJUISTHEDEN?

aan

het woord.

VGBAVKNH AGE. 12 April.
Borycn

heeft

Yerieden

wrck

—

Minister Van
dat

verklaard,

Ir waarschuwende brief van den Commissaris
der kuiiiugln in Friesland dr droppel «is.
die voor hem ten aanzien van het hoofdbestuur
der Nrderl. \ er. voor l.achthesc hrrming den
v erl. open en hem aanleiding gaf.
beker deed
zijn ultimatum te stellen aan het adren van
1..
voorzitter en lUrecleai-sei retaris der \. \

mr. H. Bogaard',
hieromtrent ook het een en ander gezegd op

de dezer dayeti vanwege het hoofdbesti air heiegde persconferentie. De minister had in ziin
ultimatum-brief van 7 Maart 11. den inhoud
van dien brief medegedeeld zonder echter te
vermelden, van welken Commissaris der Koningin hij dien had ontvangen He» hoofdbestuur heeft in zijn antwoord d.d. 16 Maart
de mogelijkheid opengelaten, dat de Commissaris der Koningin het slachtoffer is geworden van een machinatie en wij hebben goede
gronden om dit te veronder-teller.. Niet alleen
ru n. dat de heer Van Hatinxma thoe Slooten
van de
steetal een voorvechter is geweest
luxhtt>escherming. doch hij was hot «Kik destijds mof ile houding der regeering jn het geheel niet eens Zoo heeft de Raad van Toezicht onzer vereeniging, waarvan de heer Van
Harinxroa thoe Slooten lid was. op 1."» November 1837 brieven gezonden aan den minister
van HmiTPiilandacbe Zaken en aan den toenniaügen minister-president, dr. H. ('oliln. waarIn de minister van Binnenlands< he Zaken ln
gebreke werd gesteld. Blijkens een «ioor hem
geschreven brief had de heer Van llarinxma
thoe Slooten zich geheel met den inhoud van

De regeering zou in de benoeming van den
heer Klein niet zijn gekend, maar uit onzen
brief van 14 Maart en het antwoord van den
minister d.d. 21 Maart 1969, waarin de minister deze benoeming, in afwachting van de
reorganisatie, goedkeurt, blijkt alweer de onjuistheid van deze mededeeling.
De minister ontkent ook, dat eenige toezegging is gedaan om de N.V.L. in te schakelen
in den verkoop van gasmaskers. Bij de besprekingen zou het dagelijksch bestuur verklaard hebben, dat de door de regeering beoogde distributie door middel van de afdeeïingen practtaco niet uitvoerbaar was, omdat
ir. de leiding van dese afdeeïingen in het algemeen niet voldoende vertrouwen kon worden
gesteld. Het hoofdbestuur wenschte uitsluitend centrale distributie door zijn tusschenkomtt zonder echter de kosten
daarvan te
kunnen opgeven. Dfarom is de regeering noodgedwongen tot de distributie via de postkantorei overgegaan.
stellen

immers

tegenover

het

betoog

op 4 September tïl.'ÏM.
namiddags,
dagelijksch
het
bestuur telefodes
nisch opdracht ontving om met grooten sgoed
minister,

dat

distributieschema op te stellen voor de
distributie v.m MU.IkMi gasmaskers aan de bur-

een

nog

des

avonds la.it gereed. maar ter conferentie
.">
September 19:!!l. des voormiddag* te »

van

gerbevolking.

Het

schema

kwam

Avondblad

genoeg.

uur,

verklaarde de rijksinspecteur, dat er in liet geheel geen gasmaskers voor de burgerbevolking
beschikbaar waren.

tusschen <Jen minister van
Zaken en het hoofdbestuur
van de
Yereeniging van Luchtbescherming heeft de minister zijn grieven geuit tegenover de vertegenwoordigers van de
pers en aan dezen een communiqué verstrekt,
waarop het hoofdbestuur op dezelfde wijze
heeft geantwoord.
Xog vóór het communiqué der N.V.1.. werd
gepubliceerd werd door het A.N.P. aan de
bladen een nieuw stuk gezonden „van bevoegde zijde", dat kennelijk afkomstig is van het
ministerie van Binnenlandsche Zaken en waarin de mededeehngen van het MAM.-bestuur
worden aangevallen. Dit is geen aangenaam
stuk. Het is gestekt in bewoordingen, die_ de
vraag doen sijzen, of het wel in overeenstemming is met de waardigheid van de bron.
waarvan het emaneert.
Zoo zou men door kunnen gaan met geen
ander gevolg dan dat het conflict nog meer
zou worden toegespitst, en de feiten in den
stroom van argumenten en tegenargumenten
zouden worden verdoezeld.
Wij achten dit niet in *s
belang. De
uiterst moeilijke omstandigheden, waarin ons
land verkeert, maken het wel zeer ongcwenscht,
dat dit conflict, dat met eenigen goeden wil en
zonder beïnvloeding door anderen, zeer wel
had kunnen worden voorkomen, tot het uiterste wordt opgedreven.
Waar ons volk thans eensgezind is in zijn
vastberadenheid om eiken aanslag op de Inte-

—

Derde Blad.

VERRASSENDE UITSLAGEN
OP KOMST?
Vele elftallen
volledig.

niet

G.V.A.V.THANSAL
KAMPIOEN?

Belangrijk treffen in het
Oosten tusschen Tubantia

en

Heracles.

alleen, omdat het programmr enkele
wedstrijden vermeldt, wordt

NiIET
I belangrijke

komende voetha'.-Zond; g interessant,
doch ook om de ongetwijfeld verrassende
uitslagen, die er op komst zijn. Verrassend,
omdat vele elftallen den invloed van de
mobilisatie weer zullen voelen, daar er noch
gegeven
verlof
noch bewegingsvrijheid
de

wordt. Zoo zullen vele teams onvolledig den
strijd moeten aanvaarden, met natuurlijk
onverwachte uitslagen als resultaat.

Het Westen.

dezen dag twee belangrijke wedstrijden voor A fe! e e 11n g I
gespeeld en wel Ajax—D.W.S. en Blauw Wit—
griteit van ons grondgebied te weerstaan, mag V.S.V. In de eerste ontmoeting zullen beide
er geen verdeeldheid gekweekt worden ten clubs met invallers moeten uitkomen, zoodat
aanzien van een aangelegenheid van zoo groot het zeker nog niet gezegd is. dat D.ÏÏ.S. zijn
en zoo algemeen belang als de bescherming gedecideerde zege van enkele maanden geleden zal herhalen. Integendeel, de runners-up
van onze burgerbevolking tegen luchtaanvalzullen o. L bij Ajax op grooten tegenstand
len. Elk streven, ook dat van het bestuur en
stuiten, omdat de landskampioenen er niets
om
volk
de afdeeïingen van de N. V. 1...
ons
voor voelen tegen de stadgenobten dit seizoen
daarover voor te lichten en om het in staat niets
anders dan nederlagen te lijden. Daarom
te stellen zichzelf zooveel mogelijk te beveiliis het niet onmogelijk dat Ajax een kleine
gen tegen het gevaar uit de lucht dient te revanche gaat bevechten. Dat zou geheel in
en met dankbaarheid de kaart van Blauw Wit gespeeld zijn, dat
wot len gewaardeerd

IN

Amsterdam

worden

Een voldoend aantal gasmaskers zou eerst
na eenige weken kunnen worden verkregen,
wanneer de producenten in de gelegenheid
vorengenoemd schrijven ' ereenigd en deze zouden zijn gesteld om
gemobiliseerd persodaardoor lijn voorsprong weer zou vergroo".ming was niet louter vati platonisch-n neel vrij te maken en de productie op te aanvaard.
aangenomen dan altijd, dat de leiders zich
ten.
Het hoofdbt, uur der N V. L. heeft, na de
aard, doch gegrond op een zeer i>ersoonlijk
voeren.
V.S.V. van het lijf weten te houden. Dit kan.
Inzicht, De Conttoissaris heeft zich in een ln
den
minisMr. Mulder verklaarde das rop de conferentie uitgifte van het communiqué van
raaar dan moet Blauw Wit weer een vlaag van
die dagen gehouden vergadering er over beter van Binnenlandsche Zaken, recht op publidie uiteraard slechts enkele minuten duurbetere
spel terugkrijgen, want
het oude
dat
g(
de
meenten
van
klaagd,
noodlijdende
de
catie van zijn standpunt en wij stellen onze slechts
geëindigd
de V.S.V/ers vergeval
kunnen
dat
in
dezen minister evenmin iets te verwachten
kolommen daarvoor gaarne open. Daarna echslagen worden. En als dan ook A DO. nog verhadden en dat de rot-< ring doof bleef voor
ter meenen wij te handelen In het algemeen liezen zou. zou het heelemaal een succesdag
•11e vertongen op luchtbescln-rmingsgibied,
prijzen?
aan dit conflict voorloopig geen voor de Stadioncluh worden. Het is werkelijk
ook van de provinciale besturen.
Bij schrijven van lft Septemtier 1939 deelde belang, door
niet onmogelijk, dat A.D.O. inderdaad een
le wijden. Wij blij.-en
beschouw.ngen
mede.
nadere
N.V.L.
volgens
aan
de
dat
de ins[iectie
nederlaag te gemoet gaat, want de Hagenaars
een
dat
de
instantie
die
daarkwantum de hoop toegeiaan,
beschikking van de regeering,
gissingen.
zouden zeker niet de eersten zijn, die de kracht
de
heeft,
gasmaskers
beschikking
ter
van
de
van
ziel
Ml
grootheid
van
van
42.000
de
macht
toe
7 Maart
|N zijn antwoord op den brief
van Stormvogels op eigen terrein zouden ondeze
1.. werd gesteld ter distributie. In
toonen om dit g-?S"?h.l bij te leggen.
1 heeft het hoofdbestuur den minister mede- N.V
dervinden. De beide andere ontmoetingen zulgedeeld. <lat in het ach rijven van den heer medodeelingen werden wel de verkoopprijzen
van weinig invloed op de ranglijst zijn.
len
waarvoor
niet
de
de
prijzen,
Van HarinNma thoe Slooten slechts onderstel- gemeld, doch
te
meer
waar K.F.C tegen 't Gooi toch een
tember 1919 aan de inspectie een schema ter
lingen en pi-singen en geen feiten waren op- N.V 1.. de gasmaskers moest verkoopen.
tegemoet gaat. Zoo kan Haarlem—
nederlaag
bleek
de
en
Inspectie
besprekingen
detailverkoopprijzen
verdere
hand
van
Bij
gesteld
Benomen. Het hoofdbestuur handhaaft nog
waar.n
kalm pirtijtje worden.
DOS.
een
dat
de
zoodra
met
verzoek
des*
gasmaskers
zij distributiekosten,
het
om
s'e.sls deze meening en op grond van tallooze te verlangen,
zich
te
eenigszins
Haarlem
heeft
gelegenheid
brieven, ongevraagd van afdelingsbesturen me'tcruaaii door de producenten zouden wor- goed te keuren. Op dezen brief volgde geen
aderlatingen, die het onherstellen
van
de
di.
weken
aan
medeeenige
den
na
dan
een
telefonische
afgeleverd,
ontvangen, en van mededeelingen van funcander antwoord
heeft.
|ionaris» n en andere personen, in het kader de afdeelingsbesturen zouden moeten worden deeling van de inspectie, dat de minister van dergaan
vraag
distridoor
de
N.V.L.
Op
onze
om
..gedistribueerd'*
gasmaskers
de
distributie
van
werkzaam,
blijkt, dat de ondervan de N.V 1..
RFC. wedstrijd na wedstrijd bewijst,
stellingen van den Commissaris der Koningin butleprijzen te noemen, volgde geen antwoord. had afgezien. Geruimen tijd daarna verscheen
dat de goede vorm na den „ijstijd" geen
Onze vraag of door de Inspectie gratis distrivolkomen uit de lucht zijn gegrepen.
het bericht in de bladen, dat de distributie via
uitzondering is. mag het benieuwen wat deze
De minister deelt voorts mede, dat naar de butie werd bedoeld, werd ontkennend beantde postkantoren zou plaats vinden.
den
Ter audiëntie van 30 October 1939. waarbij Rotterdammers in Afdeeling II ln
Juistheid van de mededeel ingen van den Com- woord.
den stadgenoot Feyentegen
grooten strijd
Tegenover den eisen van de inspectie, dat de heeren Vorrink < n Steinmetz en de voormissaris der Koningin een onderzoek is inden leiders
gesteld door den heer A. van Batenburg, die het hoofdbestuur de betaling aan de regeering zitter aanwezig waren, verklaarde de minister oord doen Zou R.F.C. In staat ziin
Het
volgens de mededeeling van den minister van alle gasmaskers sou garandeeren, stelde de distributie via de postkantoren als een één of twee punten afhandig te maken?
zóó, dal
niet
waarlijk
Frvenoord
is
het
bestuur
de
om
de
distributie
Van
daarvan
de
snel
van
mimogelijkheid
mislukking
de
was
proef.
daarbij klaarblijkelijk niet alleen gehandeld
dit onmogelijk is, doch toch zouden we het
nister, zooals daarbij tot uitdrukking werd geheeft in zijn fune:i>- van adjunct-inspecteur centraal en tegen vooruitbetaling te doen gevoor de luchtbescherming, loch tevens in zijn schieden, niet omdat het ~in de leiding der bracht, reeds op dat oogenblik overtuigd. Deze als een groote verrassing moeten aanmerken,
functie van rijstecomroissarli van politie. Nu afdeeïingen in het algemeen geen vertrouwen overtuiging heeft echter den minister geen indien R F.C. het verder dan tot een gelijk
moet het ons van het harl. dal. indien wij stelde", doch omdat bet de secretarissen van aanleiding gegeven om de distributie nog op spel bracht. Veel en groote concurrenten heeft
Feyenoord niet vooral niet nf de nederlaag,
moeten aannemen, dat de mededeeling van de afdeeïingen, op wie het v.erk zou neereen andere wijze te beproeven.
komen, niet wilde belasten met distributieTot zoover de groote lijnen van het verweer die Sparta 0.1. morgen tegen H.D.V S. tegemoet
den minister ditmaal juist Is, liet ons onbewerkzaamheden, welker omvang het ministerie der X.V.1.. Eenige pikante bijzonderheden gaat. F.n V.Ü.C. mag nauwelijks meer een congrijpeHJk voorkomt, dat de heer Van Batenzullen wij nog afzonderlijk behandelen om current voor Feyenoord genoemd worden, ook
burg, die tot voor kort behoord heeft tot de en de inspectie niet konden begrijpen.
Om aan alle kwesties een eind te maken daarna eenige, naar wij vermeenen, leerzame al winnen de Hagenaars natuurlijk vlot van
innigste medewerkers van het bestuur van
conclusies te trekken.
C.V.V. Xerxes—H BS kan een heel aard'ge
de K.VXs zich zonder gewetensbezwaar er heeft het bestuur bij zijn brief van 26 Scpstrijd worden, omdat beide partijen niet veel
toe heelt gelijnd om een onderzoek in te stelvoor elkaar onderdoen. Hetzelfde li trouwens
len, rlat rei i 'streeks gericht was tegen zijn
het geval met D.H.C.—D.F.C., een wedstrijd,
vroegere mi-destrfiders. Dit
komt ons nog
waarin mogelijk het terreinvoordeel de bemeer onbegrijpelijk voor. indien wij bedenken,
slissing ten gunste van D.H.C. zal brengen.
dat de heer Van Batenburg dan blijkbaar een
van d<> eerste plichten van een politieman zoti
blijken te hebben verwaarloosd, t.vr. om de
Het Oosten.
pci soiieii. die van lat* worden beschuldigd. 111
AI, het in Afdeeling lIT stuivertje wishun belang te hooren. Immers, alle beschulselen blijven rondom de eerste plaats? De
digingen, die tegen het bestuur zijn ingeomdat
volop.
moeelükheid hieron bestaat
bracht, zijn buiten ons om gegaan en het benu bij zijn grooten concurrent TuHeracles
stuur is in geen enkel opzicht ooit in de geAMSTERDAM, 12 April.
Het bestuur van beide zijden van de baan ontworpen. Ten bantia op bezoek gaat. Een prachtige gelegenlegenheid pusteld zich hierop te verweren.
tien
Kt
Het
Studenten
heid voor de leiders om met Tubantia af te
landschRoeihond heeft slotte krijgen ook zij. die per boot het wedn
Hovendk n was deze zelfde heer Van Batenrekenen, maar een zelfde geleeenheid voor
burg vroeger, nog aan de N.V.I.. verbonden, bij monde van zijn voorzatter, den heer J. F. strijdterrein willen bezoeken, een plaats en
weer van den kon
Ch. Steyling. aan een aantal persvertegenwel naast de finish aan de Oostzijde van het het laatste om Heracles
boordevol rritiek op het officieele luehlbete dringen. De groote nederlaag tp gen N.E.C.
woordigers ...en uiteenzetting gegeven van de kanaal.
af
schermingsbeleid
zal het zelfvertrouwen der ITengelöers echter
Varsity.plannen. Hij releveerde de historie van
Tafeltennis.
geen goed gedaan hebben, zoodnt het de vraag
die
daartegen
de verhuizing. De tegenkanting,
De rapporten.
is of zij zirh al afdoende hersteld hebben. Is
bestond
Amsterdamsche
zijde
van
berustte
minister zegt verder. ..r let al te zeer
SPARTA KAMPIOEN.
dat het geval, dan achten we de thuisclub wel
uit de school te klap->en" door de mede naar zijn meening op onbekendheid met de
tot een kleinen zege in staat; zoo niet dan
motieven,
werkelijke
en
dit
verband
AMSTERDAM.
13
Onder
in
legde
April.
geringe
deeling, dat op het verloop van de laatste bestart Heracles met de beste napieren. Ook
hij er den nadruk op, dat de Varsity bedoelt belangstelling is Sparta er gisteravond in gespreking met de ministers De Geer en Dijxblijft op de loer liggen, vooral
A.G.O.V.V.
hoorn van grooten invloed zijn geweest de te zijn een specifiek studentenroeifeest en in slaagd het tafeltenniskampioenschap van haar
club voor een niet te
nu
de
Apcldoornsche
een
te
dank
behalen,
onderlinge
afdeeling
de
voornaamste
studeneen
daverende
plaats
zij
„vernietigende" rapporten uit groote steden
den vorm van een bein
lastige
opgave
staat
onvolledig
universieen
10—O-overwinning op
K.K.K.tenwedstrijd, waarbij alleen de vijf
omtrent de vereeniglng als centrale
orgaBoys. Enschede kan
teiten aan bod komen. Ook de traditie van de team. K.K.K , dat bestond uit G. Florin, C. zoek van Ensrhedesche
eenigszins verbeteren door Go
3 km mocht niet vergeten worden. Daar w illen Reljnsdorp en J. Hatzman, kon het 'ian o lc zijn positie
l)e minister Is ons
Ahead met ieege handen naar huis te sturen,
erhtrr op ons verzoek de studentenroeiers nu eenmaal aan vasthou;egen het homogene Sparta-team in het gehee!
•.vat zeker nog niet gemakkelijk zal gaan. Nu
om I'iten mede te drelen. steeds het antwoord
niet
hoiwerken.
hopen
Amsterdam-Rijnkanaal
zij
Op
het
den.
Hengelo zijn vorm van eenige maanden terug
Slechts Reijndorp vermocht een set te winmeeschuldig gebleven. Wij knnnen
/.onder nit de echte studentensfeer, die naar hun
niet meer weet te benaderen, behoeft Quick
nen en wel tegen J. du Buy, zoodat hij daarbestaan,
geBoschhaan
kon
ning
op
de
net
de school te klappen
hieraan toevoegen,
zich op eigen terre.n verre van kansloos te
mee de eer van K.K.K. redde.
heel te herstellen. Wel is waar zal dc accodat toen met ons In het geheel geen rapporDe uitslagen zijn fde Sparta-spelers eerst achten: integendeel, wij voorzien zelfs een
modatie voor het publiek daar niet zoo groot
de thuisclub. Zoo kan het
ten zijn behandeld, althans geen rapporten,
kunnen zijn als te Amsterdam,
doch
de genoemd): A. Scholte—G. Florin 21—17 21—15. overwinning voor
Nijmegen
du
voor
een
beste dag worden, want
Buy—J.
J.
Hatzman
du
21—9,
21—14
C.
die ons ter kennis zijn gebracht. Wel hebben X.S.R B, zal alles in het werk stellen om het
NEG, dat zich weer tot een der ernstigste
21—19
Buy—C
21—9.
J.
du
Buv—
Reijndorp
mogelijk
zooveel
gerief
te
schenken
publiek
wij waargenomen, dat de ministers in aancandidaten voor de eerste plaats heeft opgeAan het plan. om de toeschouwers gratis toe G. Flohn 21—19 21—15. A. Scholte—J. Hatzteckeningen bladerden.
man 21—IR 21—4. ,T. du Buv—C. Reijndorp werkt moet tegen Wageningen in de meerte laten kan echter geen gevolg worden gege21—18 21—23 21—16. C. du Buv—G. Florin derheid blijven, ook al wordt er dan op den
Uit deze aanteekeningen heeft mr. Mulder, ven. Daarvoor zijn de onkosten, die voorna21—9 21—8. A. Scholte—C. Reijndorp 21—16 Berg gespeeld.
die namens den minister van Binnenlandsche melijK veroorzaakt worden om het publiek de
C. du Buy—.l. Haizman 21—11 21—15.
-'I—4.
Zaken aanwezig was.
om
accomodatie
te geven, te groot. Er
voorgelezen, dat noodige
C. du Buv-A. Scholte—C. Reijndnrp-G. Florin
Het Zuiden.
..een hoofd van de luchtbeschermingsdienst komt aan d? Westzijde een publieke tribune
strijd in Afdeeling JTV om het kamvan een groote gemeente bezwaar maakte en daar tegenover aan den anderen kant een 21—9 21—15.
pioenschap kan dezen das definitief betegen een artikel In het studieorgaan, omdat ..goedkoop"' terrein. Naast de tribune komen
perkt worden tot twee clubs: Juliana en M.V.V.
dit artikel in strijd zou zijn met een der plaater een groote consumptietent en kleed- en
selijke verordeningen."
Want N.0.A.D., zoo deze ciub nog kampioensmateriaaltenten.
aspiraties heeft, zal thans zeer beslist terugWij zijn op deze aantijging het antwoord
Met vreugde herinnerdt de heer Steyling
gewezen worden, nu er een bezoek aan
maar schuldig gebleven en wij vermoeden,
er aan. dat het garantiefonds der studenten
Juliana gebracht moet worden. De leiders zijn
dat
behalve de minister en zijn \ertegenvoor morgen:
tweemaal overteekend was en dat de steun,
nl. op eigen veld zeer sterk, zoodat de Tilwoordiger
wel niemand daarop een antwoord zal hebben verwacht!
illusies behoeven te madien men van ofLcieele en particuliere zijde
AMSTERDAM. burgers zich weinig
den
in
ken.
stand aan den kop zal
Wijziging
heeft ontvangen, bijzonder groot was geweest. VOETBAL.
Olympisch Stadion: Blauw Wit
hierdoor niet ontstaan, want ook M.V.V, blijft
V.S.V.
uur.
14
Aanvang
Ajax-stadion
zullen
Van het centrum van de stad Utrecht
in de meerderheid In den gemakkelijken thuisMiddenweg: Ajax—D W S Aanvang
hooidbestuur zou voorts, zonder over14
en bootdiensten de verbinding met
autobusdie
wedstrijd tegen Roermond. Een strijd.
leg met den minister, het initiatief hebuur.
vroeger
'ot de bc' ngriiks'e hoorde, maar
ben genomen tot het organlseeren van een het wedstrijdterrein onderhouden.
KORFBAL
Van Speykstraat Blauw Wit—
thans eenigszins is afgezakt, is het treffen
koterij en de minister zou eerst daarvan kenHet belangrijkste is uiteraard de baan. Het
Oosterkwartier Aanvang 15 uur.
tusschen Eindhoven en P.S.V. Deze wedstrijd
waar
de
nis hebben gekregen, toen
Amsterdam-Rijnkanaal,
het
besluit
stuk
van
het
HOCKEY
Hockey-stadion Boschplan: Amgenu weer op het programma, maar bestaat
Ook
is
volkonomen was
deze mededeeling is kenneltjk Varsity op 5 Mei wordt gehouden,
sterdam—Be Fair. Aanvang 14 uur.
langrijker Inzet dan de strijd om de plaatonjuist, wat blijkt uit een brief van 9 Oeermmen recht over meer dan drie kilometer. BIJ
selijke hegemonie is er thans niet aanwezig.
ber 1937 Het hoofdbestuur heeft dezen hrief de startplaats van het hoofdnummer is het
's-GRAVENHAGE.
is het, dat 'en minst sterken indruk
P.S.V.
aan den minister opzettelijk laten voorafgaan water 100 meter breed, hetgeen wil zeggen, VOETBAL
V.UC-stadion: Schenkkade
van de twee gemaald heeft, zoodat we wel
vóór het op 14 December 19.17 tot de aanvraag veertig meter breeder dan vereischt volgens
VUC —C V V Aanvang 14 uur.
mogen aannemen, da; ook nu Eindhoven zich
van de loterij overging, zulks om den minister de internationale bepalingen, voorgeschreven
HOCKEY
Amonsvlakte: II D M —Victoria de baas zal toonen. Willem II moet zonder al
In sta»t te stellen eventueel van zijn bezwaren voor een start van vijf ploegen. Na een kiloAanvang 14 uur
Klein Zwitserland te veel moeite tegen Helmond in de meerderte dom blijken. Toen bovendien ter audiëntie meter ongeveer loopen de oevers naar elkaar
D.StHC—H.OC Aanvang 14 uur.
heid kunnen blijven, evenals trouwens Longa
ln April 19.18 bij de bespreking van de flnantoe. waarna de breedte van het water 70 meier
Haagsche Golfclub Amateurs—Protegen Limburgia moet doen. Meer strijd zal
cieele regeling, door een der bestuursleden Indraag', hetgeen dus nog ruim voldoende is. GOLF
fessionals
moeten bieden, te meer waar de BreN.A.C
werd gememoreerd, dat aan het hoofdbestuur
Het water is 5 meter diep en van boeivoordeel
ROTTERDAM. dasehe club een uitwedstrijd voor den boeg
verwijten werden gemaakt, dal het een loterij zal waarschijnlijk geen sprake zijn. omdat de
heeft Maar het B V V. van thans I het B V V.
had georganiseerd, antwoordde de minister: dijken
Xerxes-terrrin Wilg«-nplaniet hoog genoeg zijn om den wind aan VOETBAL
Xerxes- -H B S Aanvang lt uur.
van enkele (aren geleden niet meer. zoodat
„Ik kan de bezwaren niet Inzien, de loterij is
Feyeifactor
Is
ook
gunstige
te
keeren.
Een
een zijde
NA C. een goede ans maakt beide punten
van onsrhuldigen aard."
Feyenoord—R
C
F
Aanvang
oord-stadion
nog. dat in de meeste gevallen de wind van
mee naar huis te nemen.
Herrees DV S.-terrein Hermes
14 uur.
Ite minister zegt, dn» hij In het toekennen start naar finish staat.
Sparta
S
uur.
DV
14
Aanvang
varsity
Aangezien de nieuwe haan voor de
Tan hooge salarissen niet l« gekend, doch
Z.K.
Het Noorden.
Enk Het Zuiden—Ons Eibern de nabijheid ligt van de groote verkeers- KORFBAL.
kan dlennangantide nooit onwetendheid vooruur
OU de eerste kampioen moreen begroet
14
Aanvang
van
en
nest
Utrecht,
kan het verkeer
v egen naar
wenden, en deze mededeeling
hchoort ook naar de baan gemakkelijk worden geregeld. BILJARTEN.
kunnen w orden? De mogelijkheid daartoe
Tivoli: Kampioenschap van
bestaat, omdat G.V.A.V. d?z*n dag definitief de
Nederland cadre 45—2. Aanvang 12 uur.
hierom te «orden bestreden, omdat het den Vutoparkeerterreinen worden eveneens aan
.

—

—

—

Welke

Alleen

Naäs' kansen
tegen D. O. S.

—

eerste plaats kan blijven bezetten. Maar daartoe moet ook H.S.C. meewerken, want zonder
puntenverlies van der. club zal G.V.A.V. nog
een weekje moeten wachten. En dat H.SC.
tegen W.V.V. in de minderheid zal blijven,
lijkt ons niet al te waarschijnlijk. Bovendien
staat het ook nog lang niet vast, dat G.V.A.V.
zelf zal zegevieren, want de uitwedstrijd tegen

Sneek biedt vele moeilijkheden. Maar

met

een

eventueel kampioenschap als belooning in uitzicht zullen de Groningers toch wel dusdanig
van zich afbijten, dat een kleine zege hun
deel is. Veendam—Heerenveen wordt een strijd

tusschen twee gelijkwaardgen. die desondanks
door het voordeel van eigen omgeving wel
door de thuisclub gewonnen zal worden. Be
Quick gaat weer een nederlaag te ge moet.
thans tegen Achilles. dat op eiger veld den
Groningschen withemden zonder al te veel
moeite de baas moet kunnen blijven.
TWEEDE KLASSE.
Afde e i afg L
Beverwijk: De Kennemers—Zeeburgla.
Bloemenidaal: Btoemendaal—Kinheim.
Haariem: H.F.C.—RC.H.
Amsterdam: D.W.V —E D O.
Beverwttk: Beverwitk —A K.C.
Wormerveer: (J.S.C —Z.V.V.
'.

'sGraverhtute: Vlos—S.V.V.
Viaardtnsten: HoïïandiaaniMartlntt.
Leiden: U.V.S.—H.V.V.
Maassluis: V.D.L—Qulck.
Dordrecht: O.DS—D.C.L.
Rotterdam: Neptunus—Unitax
Dord reeh t: Fin ks—Overui mm
Sliedrecht: Sliedrecht—Emma.
Gouda—Excelsior

PROGRAMMA VAN 3e EN 4e KLASSERS.
Het programma voor
de hoofdstedelijke derde- en vierdeklassers voor
a.s. Zondag luidt:
—

Afd. K: De Germaan—DEC. JHK—AED. OWO—
WUB, TlW—Ahrends, De Meteoor—WA, TOG—
Aalsmeer.

Afd. L: Halfweg—Schinkeihaven. SAVM—Oosterpark. SDW—Swift, Madjoe—ZSGO. BPC—SDS.
Afd. M: TDO—ZRC. ADW—ODE. Sl.TO—Neerland!». ASVK—Rodi. CVE—Heemskerck.
Afd N: RCA—DVAV, Fred. Hendr k—JOS. Amatal IA C. DJK—Rivalen. HEDW—Electra.
Afd.
0: Wilh. Vooruit—APGS. Oranje-Zwart—
Gold Star, SloierdUk —LOC". SNA—Ontwaakt SDZ—
SCA.

ROODE DUIVELS-ZWALUWEN TE LUIK.
AMSTERDAM. 12 April.

—

De

—

\TJ

ontmoeting

t'l-s.-hett de Roode Duivels en De Zwaluwen
za' op s Mei a.s. te Luik plaats vinden. De wedstrijd zal bij kunstlicht gespeeld worden op
het terrein van Tilleur.

Zwemmen.

DE „VARITY” IN NIEUWE OMGEVING.

BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN
VANDE O.D.Z.
ROTTERDAM. 12 April.
De O.D.Z. houdt
Zondagavond in het Sportfondsenbad nationale
zwemwedstrijden,
waaraan vele prominente
—

krachten

zullen medewerken. Het is al weer

lang geleden, dat er wedstrijden in ons land
gehouden werden en het zai ons daarom benieuwen hoe de krachtsverhouding na deze
rustperiode zijn zal. Dat geldt allereerst voor
de 100 m school-lag en van de interessantste
nummers van het programma, omdat hierop
tle dames Waalberg. Hijland en Heeselaars van
de partij zullen zijn. De wereldrccordhoudster,
Cor Kint. komt op de 100 m rugslag uit tegen
haar clubgenoote Dtnl Kerkmeester en op de
100 m borstcrawl start o.a. Rie van Veen. Bij
de schoonspringsters Is o m. de landskampioene
Van Engelen.
Ook de heeren zijn goed vertegenwoord'gd.
Het schoolslagnummer brengt de prominenten
Smitshuvzen, Kruithof, Sc-Ton en Korpershoek
tegenover elkaar. Voorts hebben de Europeesche kampioen 100 m borstcrawl Hoving, onze
beste middenafstandzw emmers v. d. Kuil. zoomede Ramack, Metman. Geerling en Moolenaar
ingeschreven.

7

—

DE

Athletiek.
LANZI IN GOEDEN VORM.

MILAAN. 12 April.
Bij de opening van
het Italiaansrhe athletiekseizoen bewees de bekende athleet Mario I.anzi dit Jaar wederom
in buitengewone conditie te zijn. Op de 400
meter zegevierde hij in den uitstekenden tijd
van 47.8 sec. en in de Zweedsche estafette
bracht hij door een snelle 800 meer in 1 min.
58.3 sec. de overw .nnmg aan zijn club, de
Baracca-.Milaan.
—

Wedstrijddata.

—

GOLF.
De Noord» tiksche Geifclb organiop Zondag- 14 April een Sincles Vlaggenwednrijd imet overspelen >
—

seert

Hockey

—

—

DE

SPORTAGENDA

—

—

De loterij.

—

—

HET

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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SPANNENDE DAG IN
AFD. GOOI.
BE FAIR NAAR
AMSTERDAM.
II ET wordt
*

*

een spannende dag in de Wos-

nu Zondag a s de vier hoogst geplaatste ploe-

gen in de afdeeling Gooi elkaar /uilen ontmoeten.
zou

allicht

geneigd zijn ten opzichte van

het bedoelde tweetal ontmoetingen de meeste
spanning te

verleggen

Het

Westen.

Voor de Westelijke le klasse Noorj.H.i
land wordt slechts een wedstrijd 2espedt
n.l. de returnmatch Blauw Wit—Oo>;erkwar.
tier. De Amsterdammers hebben met Dost*,,
kwartier nog een rekening te vereffenen in »t.
aand met de nederlaag, die zij in Haaricm
hebben geleden (li—3>, Wjj twijfelen er r. et ém
Df Blauw Wit zal op eigen terre.n revanche
<unnen nemen, w aardoor het tevens beslag lot
.eggen op het kampioenschap var.
AfdeeUs£i£
In Zu i d-H 011 an d zullen de thui-ciuis he
alle wel tot successen weten te breneen. Rw
tos zal wel weinig moeite hebben met bet Ij,,
jockende H.K.V., terwijl Het Zuiden tem (v.
Eibernest eveneens de beste papieren heeft,
D.K.C. krijgt tegen Achilles ongetwijfeld ca
heel wat lastiger taak, doch niettem.n zuiin

Delftenaren wel meester van het terrein
blijven.

Voor de Oostelijke e klasse A kan ijt,
CA. zijn opmarsen naar het kampioenschap
voortzetten ten koste van Hellas, dat wei n.e.
aan een nederlaag zal kunnen ontkomen, bt
kop der ranglijst zal hier overigens weinig verindering ondergaan, daar Z.K.C. door een ortt«inning op Steeds Hooger, do tweede plaats
Kan behouden, terwijl Onder Ons, dat over Vu
ia ongetwijfeld zijn superioriteit zal bew: zei
wel derde zal blijven. Het treffen lus- • R .
(tracht en 't Overschotje is van belang voor ét
bezetting van de onderste plaats; w p

vers**,

dat de Lochemmers het k.nd van de rekening zullen worden.
Voor afdeeling B zal Rigtersbleek ad
wel aan den kop kunnen handhaven, daar htt
niet aan te nemen is, dat de uitwedsttijd leget
ii.K.C. den leiders groote moeilijkueden ai
apleveren. Bijzondere belangstelling verdits:
jen.

ie ontmoeting Naas—D.O.S. Laatstgenoemde I

nog ongeslagen. De eerste wedstrijd tuiscaet
iit tweetal eindigde in een gelijk spel (4—(V
x>k ditmaal verwachten wij een dergeUjk n>
-ultaat waarmede wellicht Rigtersbleek no;
iet meest gebaat zou zijn. Zwart Wi: zal hr.
ogen Groen Zwart eindelijk wel weer eens l•en overw inning kunnen brengen, waardoor cj
Deldenaren de onderste plaats «ouden kienen verlaten.
Het Noorden en Zuiden.
Voor de Noor del ij ke afdeelingA
Kan Voorwaarts op zijn overige concurrente:
?enlgen voorsprong nemen, indien het thuj
van Sic wint, een resultaat waarop aile kam
">estaa*. Club Brothers kan wellicht revantót
nemen op Hermes, voor de dit seizoen gelede
nederlaag (2—3), al zal er ook ditmaal hit:
weinig krachtsverschil zijn.
Voor Afdeeling B zal Wordt Kwiek e:
Rood Zwart wel een behoorlijke zege kunnen
Dehalen. Het is de vraag of Advendo zich tal
runnen herstellen van zijn nederlaag van Zeedag j.L tegen de Noordelijke kamp oenen. Dt
;ans daarop tegen W.W.M.D. lijkt ons niet bizonder groot. Wordt Kwiek's reserve-team c
tegen VUesse vermoedelijk weinig in te Bresgen hebben.
De voor de 7. D i <1 e 1 ij k e le klasse rte
w<ie]de wedstrijden zijn slechts van onderp-chikt belang, daar Deto reeds kampioen t.
Niettemin zal het bi j de plaatselijke ontmoeting
P.S.V.—Deto wel niet aan spanning ontbreken.
Volt wint natuurlijk van Oranje Wit, terwij'
Dna het tegen Rood Wit eveneens gemakkelijk
kan bolwerken.

Eerste klasse.

Amsterdam: Blauw-WitÖosterkwartieT.
Dordrecht: DcetosII.K.V.
Rotterdam—Het Zuiden—On» Eibernest
Delft: D.K.C.—Aehülcf.
Arnhem: E.K.C.A.Hellas.
Oosterbeek: Onder On»—Vada.
Apeldoorn: Steeds Hooger—
Arnhem: Wilskracht—'t Overschotje.
Hcnjreio: H.K.C.— Riïrtersbleek.
Uitschede: Naas— OS.
Delden: Z.var'-Wlt—Groen-Zwart.
Veendam: Voorwaarts—Nlc a.
Ineen: Club Brothers—
lïeien: Vi:es«e—Wordt Kwiek b.
Jubbega: Wordt Kwiek a—Hood-ZwartHemrik: W.W.M.D.—Advendo.
Tilburg: Orar,]e-Wlt—Volt.
Tilburg: Rood-Wlt—

Eindhoven: P.S.V.—De!o.
Tweede klasse.
Amsterdam: D.T.V.—Hercules.
Amsterdam: Luto II—Z.K.V.
Santpoort: Sport VereentBlauw-Wlt lil.
Amsterdam: Allen Weerbaar II—Togo.
Wormerveer: Groen-GeeïRobda.
Dordrecht: RegenboogH.B.S.
's-Gravenhasre: H.S.V. II—Rozenburg DL
Rotterdam: SpangenHet Zuiden II.
Dordrecht: Dectos II—(lyintiaslasten's-Gravenhaee: De KweekO.S.C.R.
Eibergen: EibergenRaptditas.
Velp:
—Nov'omastum.
Enschede: Rigtersbieek <IOns Clubje.
Enschede: Ons Clubje— Rlgtersbleeli II

door de-te tegenpartij wel niet later, verras*
■
/ou al zeer teleurstellen, indien het
Middelburg niet van de gelijknamige ploeg zoweten te winnen.
Een spannende strijd in de afd Zuid-Ot*
wordt
ongetwijfeld het treffen tussen?
E.M.H.C. en Den Bosch, een ontmoeting »'»«.';
zoin de thuisclub zich van haar beste .'Jde
moeten laten kennen, om niet door den ster
r
tweede-klasser onverwacht verslagen te
ffden. MOP —H TC C en o.N S-Venlo
tm*>
ontmoetingen, die door de gasteerrnde
gewonnen moeten worden

Breda

*°

telijke afdeeling der hockeycompetitie.

Men

korfbaldag zal worden.

Het Oosten.

Af deel Jn ■ ÉU
M T.—B E.C.

AMSTERDAM. 12 Aprii.

dezen

!

(ïravenhage: B

(louda:

Zondag waarschijnlijk
besl.ssing vailen. Blauw Wk
zal wel afdeelingskampioen worden.
De lej.
ders der overige afdeeïingen zullen hun, nj,
sitie ongetwijfeld kunnen versterken, zoo.
dat het over het algemeen wel een
kaïn*
zal

nieuw een

Kunnen

l'trecht: Ilereii'es—De V'oiewvekers.
Amersfoort; H.V.C.—U.V.V.

•s

pR

it

Culeninorjt;: Vriendenschaar—Hilversum,
t trechf: Velox—Elihckwiilt.

—

Organisatie in vollen gang.

Korfbal.
WIT VOOR

BLAUW
DE BESLISSING.

het ccmfUct

indien hij aldus bad geantwoord.

den

—

SPORT EN WEDSTRIJDEN.

JN Binnenlandsche
Nederlandsche

minister zeer goed bekend is. dat geen der
honoreer ing ontvangt.
Het had den minister dan ook beter gestaan,

Wij

DE TELEGRAAF

beschermingsconflict niet
Verder toe.

bestuursleden eenige

van

—

Men spike het lucht-

Verder verweer van de N.V.L.
Mr. H. Boogaardt

is

1940

den

naar

wedstrijd

Gooi—Hilversum, hetgeen ons echter geenszins
gemotiveerd voorkomt, omdat ook het leidende
Amsterdam met Be Fair een uiterst gevaar-

lijken tegenstander te bestrijden krijgt. Volgens
de regelen der kunst moet Amsterdam
en
bovendien in eigen omgeving
zich deze gasten van het lijf kunnen houden, hetgeen bij
een normaal verloop ook wel het geval zal
blijken te zijn
Zal 't Gooi er alles op zetten om door een
(.verwinning op Hilversum zich te vrijwaren
voor algeheele uitschakeling. Pinokkio op zijn
—

—

beurt zal de kans aangrijpen om van de onderste plaats weg te komen, een gelegenheid die
het in Bilthoven tegen SCHC moet trachten
waar te nemen
De wedstrijd Baarn—Laren
leidt ongetwijfeld tot een positieversterking
der ontvangende club.
In de afd Den Haag gaat H D M zijn leidende positie ten koste van het bezoekende Victoria versterken en zullen de Delftsche Studenten den /.wakken speelvorm van H.OC.
dit seizoen
wel ten eigen bate aanwenden
Leiden ontvangt bezoek van Togo. een visite,
die de thuisclub geen winst opleveren zal.
—

—

Het Zuiden.
Eb het Zuiden lafd Zuid-West I zal Tilburg
geen moeite hebben met het op bezoek komende Forward en ook de Cadetten, die de gasten
van hun sladgenooten Push zijn, zullen zich

HET WESTEN.
Hussum: Gooi—Hilversum.
Amsterdam: Amsterdam—Bc Fair.
Haam: B.H.V—Laren.
H .-hoven: S.C.H.C.—Plnokkio.
Den Haag: H D.M, —Victoria.
Dep Haag: D s-H.C.—H.O.C.
Bekten: ~Leider,--T*>!ro.

HET

SCiBEN

Middelburg: Middelburg—Breda.'
Breda: Push—Tade'-cn.

Ti'b-trc: Tilburg—Forwarrl.
Eindhoven K.M IJ.C—Den Bosch.
Hen Bosch: M.O.P.—H.T.C.C.
Eindhoven: O.N.l.—Venlo.
[lET NOORDEN.
lee-

T\ arrlenRap—l.HC.
Meppel: M.H.V.—H.V.A.
Groningen:' G.H.B.S —Groningen..

Ilallirv
HET WESTEN.

Den Haag: H D M.—Tojro.
Bloemendaai: B.D.H.C. lI—R.W. 0.
Haarlem: R \V Amsterdam 11.
B :-«urn: Gooi—S.C.H.C
/eist: Schaeru-vne—Gooi 11.
Hilversum: Be Fair—Hilversum.
Raam: B.H.V—Laren.
HET OOSTEN.
Arnhem: Arnhem—DevcTver.
—

N'umegen: Nijmegen—tln:en.

Almelo: Almelo—D K.S.
Zwolle: Zwolle—E.H.V.

Herenter: Deventer ll—Apeldoorn
HI T O IDEN

Kindhoven: H.T.C.C.—H.D.S.
TlPnirg: Enrward—K.M.H.C.
Tilburg:

TPbnrg—Bterln.

Breri..: T H.t i.R.—M.O.I.

BELGI×NEDERLAND.
,ekff
He V
AMSTERDAM, 12 April
-~
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strijd Bek^e—STederlan»!. die aai
vastgesteld op 2$ April, is op
Beigen uitgesteld lot 9 Mei. De o**
wordt gespeeld te Bru.ssel.
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winterwortelen f 1.50-3, witlof f 5-12 80. dunaal f 8f 30. peterselie f 10-72 selderie f 10 32. aardbeien
f 2 12 per 100 stuks.

hoost
Metwehan, 41e zóóveel
hebben, ooi hun de tijd ontbreekt
ot* veilig te rijden, krijgen vaak
maanden cadeau la hospitaal of
huls van bewaring....
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Dreaden '2.'
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220
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ACTIEVE FONDSEN.
,

—

r.-.artthond).

ENGELAND BESCHOUWT HOUT
ALS ESSENTIEELE GRONDSTOF.

Naar wij vernemen zal door commissarissen
der Rotterdamsche Disconteer,ngsbank aan de
algemeene vergadering van aandeelhouder
worden voorgesteld over 1939 een dividend uit
tv. j. 4'i I.
te keeren van

Haag

nepotfractii-ben ijlen

101

'01',

•

S VEENSTRA. boerenarbeider, Blessurn.
I' ENGELS, reiziger, Swalmen.

ROTTERDAMSCHE DISCONTEERINGSBANK.
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tUO- l*to 1
KW 1940 114

(NoordexNOORD-S< HARWOI'DE, 13 Apidl.
Aanvoer
117 500 Kg. roode kool
KKg.
gele
f 8.40-9.79. 44.400
k.»l f 5.W1-6. 253 000
Kg Deensche witte kool f 4.60-4 80. 11.60» Kg. man
l 1 68-2, grove uien f 2-2.50. drieling t l, 2000 Kg.
peen f 1.70-2.20. 1900 Kg bleten f 1.40. 1500 Kg.
eigenheimers f 2 10. Bevelanders f 2 ger 100 Kg.
UTRECHT, 12 April.
i Utraeht «m Ometr.)
Raapstelea f 0 ",0-1.50 per kiatje. radijs f 2-2 90. rabarber f 3-15. per 100 bos, knoUelder e t 150-6 10
per 100 stuk*, komkommer groen f 6 11, sla f 312 80. :,aidappe.en f 2 60*3 per 100 Kg. andijvie
-1
f 1V23. bleten t 1 40-2.10. gekookt f 3-7, gele kool
f 4660. roode kool t 7-9.70. postelein f 30-34, prei
f 3-12. rapen f 2.50-3.80. Nero f 6. Cichorellof f 26,
wlntersplnaaie f 21. zomersplnaiie f 15-21, slaboo-
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Huigen, gem. Schoor! . JaagC MODDER Si
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Den Helder.
K OOMS. ntelki undelaar. Den Helder. Spoor
gracht 37. R.C. mr II Th. ». d. Loos. Cur mr .1 P
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LOYDEN, 12 April (Per tel.J.
De minister
van Bevoorrading. Burgin, deelde heden mede,
dal 'net de bedoe'.itig der regeering is om hout
.ils een essen tiecle grondstof te beschouwen,
Idee»,
waarvoor, indien de concurrentie D U de verkrijging van acheepsruimte niet te groot J,
eeds tonnage zal worden gereserveerd. Nu
ITALIAANSCHE HANDEL MET CENTRAALScandtaavlë afgesneden en de Oostzee gesloten
is. zal hout. dat in toenemende kwantiteiten
EN
GENUA, 12 April. (D.N.8.1. Voor een betere benoodigj is. in afnemende hoeveelheden beontwikkeling van den ltaliaanschen handel rr.et schikbaar zijn. Hoe meer gebruik kan worden
Centraal- en Zuid-Amerika. werden aan de gemaakt van binnenlandse!» hout, des te sterscheepvaartmij. ..Italië" de snelle mo'orhooter. ker zai h.erdoor worden bijgedragen tot de
„Nettuni'.a" en „Oceanft" ter besv hikking geoplossing van het scheepvaartprohleem.
steld, die speciaal voor den dienst in tropische
streken gebouwd zijn en moderne transatlantische luxe-schei>en zijn.

April. KLAAS HALFWEG, caféhouder. Wie
Haukes 52 R.C. mr. J. Krabbe, Cur. mr. H
Scholten. Alkmaar.
Nalatenschap van AALTJE KRANEN BI RG
in leven echtgenoole van DIRK PRANGER, kk
woond hebbende te Breezand, gem. Anna Pauiowna
R.C. mr. H. Th. A,
d. Loos. Cur mr A W. Kam

|

Gron.G.'ÏRII 3
Haarlem 38 3
j He!mr,nd-J7
\
3*

—

AANDEELEN, ENZ.

Buitenland.

jV,-4»,

—

B.
lend worden der eenige iiitdeelingslijst.
G. MAJOOR. I.aien (M.H.i. Idem.
PH. J. D. KNoBKI.. kruidenier Amsterdam ld
C. APPELS, wed van A. BLANKERS, BREDA

83
9ü

P. M BRUIN, weduwe van T. H KLOOSTER
ZIEL, verlofhoud-ster. Den Haag. Leeuu enhoekstr
RC.
mr A. J. Paulua. Cur mr R. Stapel. Den
3.
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slecht in de markt liggen en daalde tot een
nieuw laagterecord '90". i. Over het algemeen
bleef het aanbod op de obligatiemarkt overheerschend
Tegen het slot werd de stemming echter gedecideerd beter, zoodat de 4% 1940 II de markt
verliet op 91.
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m. 13 April 1940 werden In
33 lailUasewer.'ea uitgesproken.

Ne.lerland
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—
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127
191

In de week van 8
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112 W 190
107 1
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185
101

Voor de K79 bueen
143 Senemb MiJ/P/l
544 Senembah MtJ/S/5

232 Dell Ba MU 'TL/1
310 Dei Ba MU/ TL/1A
.361 Dell Ba MU/A/1

68W

283

—

470

—
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Olies werden opnieuw beïnvloed
aanbod en reageerden na
ddor buitenlandse!»
zijn. geleidelijk 4 punten.
te
geopend
op 121
Dezf'ide tendens bestond In de overige hoeken,
j
Zoo
va- zij daar niet zoo geprononceerd
Philip» geleidelijk een paar protoetkelden
Mgl af l'nilever opende reeds gedrukt op 86
daarna vrijwel niet meer. In
te fluctueerde
je industrieele afdeeling hielden Kunstzdde|,ind-rn dcfl nog het beste A.K.C schommelde
i den vorigen koers bij zeer bescheiden om'

DeliMU/E/1

*

!

roote

401

241
205 l

16'.-17',

—

—

.stedam.

140

—

1

al nam dit nergens

278 Dell Mtj/D/Langk/1

90V4
l«5Vi

(Grom.
BROEK OP LAN GEN DIJK. 13 April.
tenvellingl. Aanvoer 70 000 Kg. roode koot f 8-1%
kool
86.000
f 5-5 80,
Kg Deen* he
152 000 Kg. gele
witte kool f 4 30-4.80.2200 Kg. uien f 1 30-2 30,
grove f 2 10. 5800 Kg. peen f 1.50-2.80, 3300 Kg.
bieten f 1 40-1 80, 500 Kg aardappelen, blanwe
th. f 270 per 100 Kg
—

16%
20'..

—

1

het aanbod,
ove'heerschte
afmetingen aan.

Lijn

De Amerikaansche markt was iets lager; den
lichten drang tot realisatie leidde men buiten
de voor de hand liggende politieke factoren,
af uit de daling van den prijs stalen platen
Over de geheele linie kwamen shares iets lager

afwachten dikwijls identiek is
zekere voor het onzekere te nemen,

..

Opgegeven door

nies. Holland—Amerika

etc. werden iets lager afgedaan.

Waar echter

-,et het

Voor de 594 bijeen
564 Dell MU/A/3
164 Senemb Mlj/K/1

123

MARKTBERICHTEN.

NAGEKOMEN

'

Scheepvaart

(

416 Del! Md/AB/1

1939

Derde Blad.

ZUID-AMERK.

was practisch onveranderd

178 DellMt| L/l

1640

A/loop
1940 183)0

<

-emen.

—

T;.jL4i.e

I I

13 April.
De laatste dag
'.
vrijwel
bracht
een
volkomen stagweek
rt de
den Effectenhandel In dezen tijd.
van
-eerinft
»aann tijdens eendanweek meer wereldhistorie
vroeger in een paar jaar.
geschreven
ÏL irdt
ook als een lange tudsweekend
een
Mfdt
de ft uren. liggende tusjiur beschouwd. In
heden en opening ochtendbeurs
siotbeurs
sen
Maandag, kan zich zóóveel afspelen, dat men
houding wenschte aan te
n afwachtende

AMSTERDAM.

—

voi«t:

—

BEREND

April.

I I

zeer geringe omzetten.

AMSTERDAM. 13 April.
De afloop der inschrijving No. 2 van 10.553 p.d.keu S*umatr.vtabak
iuidt als

Avondblad

—

KAPPEN, zonder beroep.
Groningen, Oostcrbadi.tr. no. 18. R.C. mr. \V w
Eeith. Cur mr. J. Koster. Hooue-der-A 8, Gronlr.
gen,
J. ZOMERMAN, koemelker, I|i|iggJMdaill RC
jhr mr. W. W. Eeith. Cur. mr. A T. Vos. Appin

i

Kleine koersverliezen bij

12

;

STEMMING.

GEDRUKTE

HaaK.

TABAK.

bakken stil en prijshoudend
In afwachting
de resultaten der inschrijving wilde men
zich zooveel mogelijk van het doen van zaken
onthouden. Suikerfondsen waren verlaten; het
duurde geruimen tijd alvorens in H.V.A. een
koers tot stand kwam. Op 371 bleek het minimale aanbod met de al even kleine vraag in
evenwicht te zijn. Rubberfondsen waren bepaald zwak: zoowel het hoofdfonds als de andere rubberaandeelen werden bij gebrek aan
vraag lager afgedaan en de stemming bleef
tot het slot gedrukt.
Voor
scheepvaartfondsen was de tendens
eveneens loom.
Het verslag van de Java—
kennisgeving
China—Japan LUn werd voor
aangenomen: tot verlevendiging van affaire
leidde het allerminst. De teleurstelling over
het tegenvallende dividend is nu wel kennelijk in den koers verdisconteerd: het aandeel
van

.

Dagelijksch Beursoverzicht
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Getailleerde, chique

Flausch Méle Man-

/Ongeëvenaard zijn
model en pasvorm
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garneering!
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Tailormade Mantel
de groote mode! De
prima Kamgacoupe: hoog
de
ren;
elegant; de afwerking: veredeld door ÉLW
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ir ja,
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I
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elke beurs! Onze rijke collecties toonen
U de nieuwe Mode in duizendvoudige verscheidenheid! En U zult verbaasd staan
over de prachtige kwaliteiten en zorgvuldige afwerking, welke C& A U biedt on-

Hr

I aparte

Jfm

onze strijil
de duurte

teéen
de
Mode onder het bereik
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de zo
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nog van recht kan spreken, verzonnen wordt», 'laar cle Britsehe vloot niet sterk genoeg
ua>. om zooal*. in tip dagen van Nelson. de
zeeën

den

\an

to

tegenstander

berieorscheii.

do Oost/cc verdween de Britsehe vlag.
Zelfi het bondgenootschap met «'en rousachtig tijk, als het Russisch, kon voor Engeland

rit

Duitschland en de Zee:
de beslissende factor.

de Oostzee niet openen. Dat verhinderde do
Duiische vloot, die niet gebouwd tras, om den
.strijd met Engeland op tt nenien, of haar
plaats- in te riemen. Toch sloot zij door den
slag bij het Skagerrak voor Engeland den
toegang tot de Oostzee

des*
vjA
1 N schrijft

beschouwingen

ge-! helkundige

prof. Scheel, dat een volk. dat de
taal van de zee verstaat, en de kracht bezit,
de zoe Te bcheerscheri. de toekomst heeft.
liiiils» tiland is, als geen ander land van
Kun>|ia. SMSjewezen op de /cc. Zich van de
/cc te laten verdriïiKrii en SJSSMBtSJBS te moeten nemen met een onnatuurlijk kleine en
arme Irveiisi-uiuitc.

/.oii

noodlottig

/i.jn. Al-

en land le /.uilen, de ledigheid ter
naast die in eigen land. de gemeen-

»<-en

/.ee

zee

schappelijke arbeid

van

boer

en

zeeman

erven het volle leven. Kn ie schrijver einmet de

digt

woorden van Thucj dides:

(.»-.

Is de /.ee.
En zoo vestigt dit in dezen tijd zoo actueele artikel uit ..Naulicus 1940". uitgegeven
met medewerking van het Duitsche marinecommando, al was het vóór den huldigen oorlog geschreven, nog eens met klem de aandacht op de beteekenis van de zee voor het
Duilsche l ijk.
De samensteller
van he; hoek. admiraal
Gottfried Hans en. wijst in zijn voorwoord nog eens tn het bijzonder op deze beschouwingen, waaruit wel blijk:, dal. naar de
meening van dc leidende Duitsche marineofficieren, hun land uit de enge vastelandspositie moet treden en dat de geheele ontwikkeling van het Duiisclie volk naar de zee w ijst,
waar eindelijk (le In
llllsslllf over Duitschland
moet vallen .
weldig

Nederlands

dezer dagen zwaar beschadigd.

onderschat.

Het is echter duidelijk, dat het in de eerste
plaats Engeland, maar ook den anderen machten, die belang hebben bij Oost-Azië en haar

„Nauticus 1940”Jahrbuch

fürDeutschland

vo.

Seintrs-

uitgegeven

eilandenrijk,

zijn, op

l.AdmGot-

anse. Verlag

dedigt! worden en zich tegen vijandelijke over-

Berlin.

vallen kunnen

f\V zee valt ton slotte de beslisJ?" sing over het lot van Duitschland als vrije, groote macht." Deze
woorden, geschreven in het Duitsche
stemmen

niet onverst lullig kan

welke w ijze «le Nedei landsche koloniën ver-

friedHMitle&r
Sohn.

standaardwerk

de

begroet

l -boot. die zegevierend van Srapa I-'.ow
terugkeert. Het Duitsche slagschip werd

positie

niet

„Scharnhorst"

slagschip

DE

weer stellen.

hfdnthf HUM samenstellers van
„Nauticus" zijn. ook blijkens het voorwoord van admiraal Gottfried Hansen.
van haat jegens Engeland vervuld, en wij
lezen dan verder: dat Engelands belangen zoo
ver gaan, dat dit land gaarne NederlandschIndié aan zijn zijde zou zien. Wor it deze uitgestrekte eilandengroep in zijn mach tssfeei
l>etrokken. dan zal Engeland de zeeverbindingen
van den Pa< ific
naar den Indisthnn
Oceaan beier kunnen beheerst hen. dan het
nu van Singapore of Port Darvvin uit mogelijk
is Ook voor de bescherming van Austraiie
zullen de havens en baaien van he; Nederlandsche koloniaal bezit van «le grootste beteekenis zijn en dit is nog meer het geval
als Neilerland de zorgen van tle Britsehe vloot
overneemt, om de Indische bezittingen zelf
te beschermen.

1940".

..Nauticus

ie

thans tot nadenken, want

voor de Duitsche marine zou deze
oorlog dan waarschijnlijk te vroeg
zijn gekomen. Wie het belangwekkende artikel leest over de beteekenis
van de zee in politiek opzicht, voelt,
dat in dezen oorlog een diepe tragiek
schuilt, nu Duitschland
de zee
met duikbooten en bommenwerpers
tracht te beheerschen, omdat de
Duitsche slagvloot nog lang niet op

anders

fit het artikel van admiraal Prentzel blijkt
trel. dat dr kleine zfemnchtin SMN htsfactori n
kunnen heteeki nen. welke door de groote mogendheden met 01 er bet hoofd mogen worden

voldoende sterkte is. De maritieme
verhoudingen zijn dan ook geheel
anders dan in den wereldoorlog van
1914. toen er een Duitsche Hochseeflotte was voor acties in open zee.

gezien.

V TIET

minder

belangrijk

dan

dit

artikel

over de kleinere oorlogsman nes in het
„Ki aflespiel der Groszmachte", zijn de beschouwingen van prof. dr. Otto Scheel
uit Kiel over „Das Meer im politlacbeg
Schicksal Europas".

•™

DE ROMAN VAN DE ZEE.

WAAR
afscheid

de Staten hun vlag wagen, waag
ik mijn leven", sprak De Ruyter bij
voor zijn laatste reis. Zoo was
zijn
he; in de Gouden Eeuw. Is het in tien modernen tijd ander- geworden? De oorlog ter zee
is nie; van vandaag of gisteren en reeds in de
dagen der Noormannen werden op onze stranden geroofd en geplunderd en de bevolking
gebrandschat En liet zeemansleven is door de
eeuwen ;i«>en geïdealiseerd of in al zijn realiteit afgeschilderd, steeds een dankbaar onder-

blij neurotisch
„Wees
te zijn”.
bespreking van de Nederlandsche bewerking van het boek van dr. E Bisch
Boodschap aan de nervejze wereld . uitg H. Meulenhoff te Amsterdam, is een onjuistheid geslopen De titel van het bedoelde werk in het
Engelsch luidt niet Regret you are neurotic",
doch ..Be glad you are neurotic".

In de

DH BnMsdÈs standaardwerk is hoofdzakelijk
awnengesteld vóór den huidigen oorlog. l/eslen oH dezen zeeoorlog worden dan ook niet
getrokken, maar voor later oewaard. Wel her.
inneren eenige foto's aan oorlogsgebeurtenisProf. Scheel schetst den aanvankelijken af>en ter zee. waarbij duikbooten of bommenkeer dien de Germanen tegen de zee hadden,
werper» een ro! hehlien gespeeld. zooals de de opkomst van de Hanze als Duitsche zeetriomfantelijke thuiskomst van de l'-hoot, die macht, en dan de behecrsching van de zee
ét Seapa Elow de Roval Oak torpei leerde.
door de Engelsehen, nadat eerst de Hollanwat aantal als prestaties van
ders, zoowel
*
hun oorlogsbodems, een voorsprong hadden op
lylFIRk WA ARDIG is in de eerste plaats. de Engelschen. Maar ten slotte werd Engeland
»*■ wat in het artikel van admiraal W 11- de baas en l>ehoefde het Nederland als tegenstander niet meer le vreezen.
-ielm Rentzel geschreven wordt over de

Hoewp'. de
op peil te houden.
voornaamste zorgen de verlediging van het
koloniale bezit in het Verre Oosten zijn. zoo
wil Nederland toch in het moederland s'erk

«vmaiht

fnoeg zijn om daar
polttiek te voeren.

la

een onafhankelijkheids-

wereldoorlog is \ederland met
MBMI opgetreden, oni de neutraliteit in zijn

Dan komt na de „splendid isolation"
Duitschland de wereldoorlog. Engeland

aatrren te handhaven. Het land heeft ook in
if toekomst den wil buiten een Kuropee"\im oorlog

Ern gewelddadige
■ ahreijl. „p yjjn neutraliteit van de zeezijde
ait. /.al agp niet geringen weerstand stuiten,
r U daarom niet zeer waarschijnlijk.**
te

enormen

steun

schilder.
r if\J,
die de moeilijkheden van het
beoordeelen der hedenduagsche
kunst bijna onoverkomelijk achten,
willen ons gaarne doen gelooven,
dat de kunstwaaiden van het verleden absoluut vaststaan. Zij vergeten, dat er pauzes zijn in den roem,
ja, dat deze soms een tijdlang algeheel verloren gaat (Vermeer!) De
waardeschattingen veranderen echter met de tijden: elke nieuwe generatie kiest en grijpt terug naar die
tradities, met welke zij zich verwant
voelt.
Van

de

Spanjaarden bijv.

groote

onze

stelden

overgrootvaders Murillo. onze grootvaders Vetaaquei en on?.e vaders Kl Grego boven
alle anderen. Een generatie scheidt ons reeds
van den lijd waarin Greco herontdekt werd
en men over hem disputeerde als over een
levend kunstenaar. Greco speelde een voor-

name M| in de moderne schilderkunst. Van
geen anderen ouden schilder is de invloed zoo
groot geweest. Jarenlang berie|>en de hemn euwers zich bijna evenveel op hem als op
(Y-zanne (en in Duitschland op von Marées».
Hij vond een stijl, die de realiteit slechts als
uitgang-punt gebruikte. Hij vond voor bovenaatdsche dingen den eenig mogclijken modernen vorm. De monumentale volksuitgave van
de ..Phaidon Press" (El Greco, Londen: George
Allen & l'nwinl U een bewijs, dat Greco thans
zelfs bij het publiek een vasten naam geniet
als een -ter van de eerste groote.

Ceeee
di.igei

CéflMMe'fl

was
van

nige. Er is

v<mii

den eeretitel van
Ntf dc

reden om

ganger

een

n|s

Maan/in-

kunstw eleiischap even-

dat hij waarzinnig, als dat hij astigiiiatisi-h was. Zijn
eigenaardige cmiposiiies en de ongewone ,
min

it.in

t,- urmen,

in de lengte gerekte proporties zijner figuren
hij w ilde ..hemels, he lichamen" schilderen, /oo.ils hij/elf In een kort bijschrift op
het stadsphin van 'l'oledo /eidc
/ijn s|,-< hls
t,- vei klaren
uit de bedoelingen van zijn stijl.

—

Fragment van El Greco's schilderij, waarop broeder Rufus door
Sint Franciscus overtuigd wordt van zijn dwaling.

—

ter. Hij kreeg opdracht na opdracht. Toch
Iteirf Greco, venals Kembrandt, net schulden
beiaden. den "den April ldll in hel paleis van
is te
Kunst en Letteren.
toen ..de koningin der eilanden" nog onder den Marqués de Villcna. Een «lag later werd
van Pier re du Colomhier. Lit*.:
Corot.
Domingo
S.
el
in
hij
bijgezet
Antiguo.
Ben
Venetlaansche heerschappij stond. De Jonge
Albert Skira, Paris.
..Griek" kwam dus op he: ptelier van den vriend Schreef op zijn Inml*: ..Kreta gaf hem
ï.'Kcole de Foniainebleau, tekst van Henr; BaZijn huis derou. (':tg Aibert Skira. Pari*.
bijna negentigjarigen Ttaan en leerde Tinto het leven. Toledo zijn tienserlen
Kingebung und Tal im Mu»lka!.»rhen Schafretto, diens tijdgenoot .Jaco|K> Bmmbo en den stond in het Ghetto van Totedo.
I fen. door dr. Julius Bahle. L'itg.: S. Hiegel. Letpzig.
veel jongeren Paolo Veronesc kennen.
*
Temoel en Krui«. door H. Mar-man. l'itg.:
I
In den laten herfst van het jaar IÓTO trok
ian in den tijd da: boeken over Querido l'itg. Mij.. Amsierdain.
de jonge Greco door de Porta del Populo de
Koud vuur. door Reinold Kuipers. L'itg : Balkunst nog duur wa:-rn. lievat dit werk
eeuwige slad binnen. ..Er is te Rome een
kema. Amsterdam.
le en eenvoudige :iileiding over
Slecht»
een
koi
jonge man u:t Kandia aangekomen, een leerhet kunsienaarsleven. werk en tijd door Ludling van Titiaan, die mij volgens mijn oordeel
Behind the Surgeons' Ma..k. door James Harwig Goldschridcr. die Greco een der volmaakte
uitslekend schi-nt in de schilderkunst en o.a.
uoie. I rt Ca.-.cli. London.
noemt,
schilden
dezer
wereld
en
religieuze
Hutky. Th,' -',>:>■ ..f Cap. door Frank
Ken
een zelfportret gemaakt heeft, dat opzien baart niet minde: dan 2t'.J
neth Conibear. tiuj.: Peter Davies. London.
mooie en groote platen in
bij de schilders van Rome
langende,
Met dit schrijven
Mist Ik
door Fckart von Na«o.
zwart en 13 in kleuren, die de voornaamste liltg.: Bri
Wolfgang Kriitier Verlag. Berlln.
beveelt de Kroaat Jul.us Clovius. een schilder,
werken van den mees; modernen van alle
Spanien,
door
José Bcrgamm. Uit»-.:
,«e»
K»
hem aan bij den kardinaal Aloxander Karnese.
oude meesters afl>eelden. Een honderfltal re*
Hij bezocht de Sixtina en den St. Pieter, wijlde
—AU
IMil .in sofaaiafbeu Krieg. door Kram
produceert, meestal op ware grootte, details, rheodoi
Csokor. I ,:g.: Alter: de Lange. Amsterdam.
geestdriftig voor Mlchrlangolo's P>ta en zag die zijn band van doen. zijn penseelvoering
Mai
N'ehll.
door Kar! FYiedrk h Buree. litg.:
(MeSM kolos-ale figuren. Toch heeft Greco geWoi r gang Krügej Verlas*, Berlin.
aantoonen.
duidelijk
„Mi(
zegd:
helan.tr lo was geen schilder".
wieder, door Cornlius de Jong.
Wij 'beelden hierbij af een detail van het l i:g.: Irh komme
Ksehe Verlag. Leipzlg.
met
broeder
Rufu.s"
schilderij
..Sint
Erancïscus
Ine Mui beveelt, door Maurits Dekker. L'itg.:
Spoedig verliet hij Rome en ging naar
Bruna
Zn.. I ;recht.
ui: he: Hospita] de Mujeres te t'adiz.
Het boek Josit», door Ai-nold CSerx. L'itg.:
Broeder Hufus vos een der edelsten in de Bruna k Zo.. i'tre,h:.
het gerei ht gevraagd waarom bij hier leefde,
Hf aaysterle \ar. de drie dooden. door H van
stad
Assisi. een disnipel ran St. t'ranciscus Gellecum. lig.: Sljthoff. loeiden.
antwoordde hij: ~Ik ben niet gedwongen er
De
moord op de fdmsfer. door Gcorge Haren een man ran groote htUtghtlÊ,
ln de
rekenschap van te geven, waarom ik in deze
mon Coxe. Vertaald door
..Finrrtte" van St. Francixcus wordt verhaald, Ph. Kruaeman, I)en Haag. A. A. Humme. l'itg.: J.
stad gekomen be:i." Was hij toen reeds naar
De hoogste kaar:, door Jackson Gregorv Verhoe rte dnvvil meermalen aan broeder Hnlus
taald door J. G. H. van den Bovenkamp. L'itg.: J.
het katholieke geloof overgegaan en was
verscheen in dc gedaante ran den gekruisigde
Ph. Kü..eman. Ben Haag.
Rome voo: den fanatieken renegaat wellicht
Kruit besünt, door K. B Mann. Vertaald door
en hem :eide. dnt hij het goede hetwelk hij I
T. Franse, l'lig.: J. Ph. Kruseman. Den Haat.
L.
lii)' . vergeefs
(<r
I
nog niet streng genoeg en te wereldsch?
daar
toch
niet
tot
hij
deed.
I>e man. die niet hes'ond ,ioor Geoffrey Hoe1
anes. Vertaald door J. A W. van Hacht. l'itg.: J.
De akten van het nonnenklooster vermeiden uitverkorenen vim hei cenuige leven behoorI Ph. Kruaeman, Oen Haag.
laconiek: ..Mij kwam bij ons. urn he; altaar van de. St. Franciscus vrrnain dit donr Cod's opt n
dwnlmg.
deed
broeder
de
Historie
Politeik.
Santo Domingo te schilderen". Dit hoogaltaar lioring en
RuftM
isme en Nationalisme, door J. Huizinga.
van 1577 was zijn eerste Toledaansche werk. una man liij t/rlmiUl had. ('icirn. öif Is de I i-e. Patriot
TJeenk Willink
Zn.. Haar enFinland, zooals ik het zag
Zijne Katholieke Majesteit Philip- II merkte inhoud der voorstelling van het schilden).
door mr. dr.
G.
van
.1.
Heuven Goedhar. 1 ! g.: J. H. Kok. Kamhem op en bestelde het 'euzenschildorij met
Er zijn verscheidene \ananten van dit doek pen.
de mar'.elie van den Heiligen Mauritius, maar bewaard gebleven, o.a. een vroege versie
Fadure of a Mission. door Sir Nev.le Hender*

Ontvangen van 5-11 April.
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«

—

—

"

:

—

—

ANI'EHS

—

—

:

—

—

*

—

-

—

—

—

—

en

—

&

—

de koning weigerde he; te aanvaarden. „Het
schilderij bevredigde Zijne Majesteit niet," zoo
bericht Siguënza, „en dat is geen wonder, want
het bevredigt weinigen, ofschoon men zeg;, dat
er Veel kunst in is en zijn maker veel kan
en er uitmuntende d ngen van hem te zien

van
had

van

Zelfportret

van El

Zoo

Greco.

ontgin-;

te

compositie
Titiaan. die alleen in houtsnede bestaat
detail doet het rhythrnisehe van dit werk,
eigenaardigen. stroomenden vorm
als
spiegelingen in bewegend water, en het
Bergamo. afgeleid

van

sende, fosfoi«st ecrende

Greco de loopbaan van een hof-

een

—

door

Europélacpe Dokumente aua fiinf Jahrhundet-ten. door <;erhard Geissier. l'itg. K.-che Verlag,
—

Het

Leiuzi*.

den

China's Kampf. door Marschall Chiang KaiShek.
In het Daltscb vertaald door dr. Konrad
Kran'z. I itg.: V.ta Nova Verlag. Luzern.
De .Monarchie, door Dante Alighieri. L'it het
Lattin vertaald door Jan Asser. l.-.g.: Wereldbiblio—

van
flit-

licht, goed zien.
KASPEK

—

theek, Amsterdam.

NIEIIAVS.

—

het,

Fry

oorzaak dat

en

niet,

meende

von

De KngeNi he regeering benoemde hem dan
ook als leeraar voor de jongens, die het harde
zeemansleven als Uvensdoet gekozen beblien
en jarenlang is Fry de jeugdleider geweest
van de jongens die bij de zeemacht dienst hebben genomen. In de ...N'avy" Ik lij een even bekend als populair man.

Ribben-

trop.

Z«m» groot was de roep die van Kr> uitging,
dat toen Adolf llitler aan het bewind kwam,
de Duitsche regeering I. K. Kr> uilnoodigdc
ton

naar Berlijn

te komen

om

eens

van ge-

Neder-

trad, heeft oen merkwaardig boek geschreven. hetwelk als titel draagt: JLife worth
Living" lEy re te Spottiswoode. Londen).

ning le op|>eren. ..dat de wereld er heden ten
dage andeis zou uitzien als de Duilschers het

meer dan

tos pagina's

kiemen

....

1

•

I

instrucert de

„The Royal Navy”.

voor

I

In tlenève was hij tijdens de groote ihternationale vergaderingen van den Volkenbond een
der voornaamste journalisten. Zijn naam heeft
over geheel Britsch-lndie vermaardheid verworven Hij is dan ook een globetrotter, zooals er
in Engeland geen tweede ka aan te wijzen.
Ondank- zijn i,7 jaren, staat C B. Fry nog
midden in het Engclst he sportleven en neemt
hij nog een actief nandeel in de opvoeding en
ontwikkeling \an de Engclst he jeugd.

Nimmer heb ik de beide heeren kunnen overcricket een van die halspelen 7.0
kunnen zijn om heide volken dichter bij elkaar
te brengen, vooral von Ribbentrop niet. die van
meening was. dat cricket een Duitscher niet
tuigen dat

V

I

C.

er

ware te

wenschen, dat

meer geschift

werd

en

minder gebundeld.

Vaderlands-ene

geschiedenis,

Wetenschap

„lag "1

..Doch om thans in technische bijzonderheden
te treden, nu de woorden Westwsj en Maginotlinie op ieders lippen liggen.
is
nutteloos.
I-ater

...

later, misschien eens."

warmen al deze dichterlijke
woorden werkelijk? Zijn zij wel echt?
Is dit geen schijii|>ocz!e? Is dit veel meer
warmen.

Maar

spet!
Laat ons een willekeurige strofe kiezen. He!
lot valt op Mok. Hij beschrijft de ratten var I
ei

I

«.:

—

dan aanzek-erd

Hameien, op hun

Ne

en Techniek.

eil in de lucht, door ('. H. G. M. Zonafartlmn N'ijhoff. Den Haag.
IK' bijzondere strafgevangenis te I-eeiivvardea,
dooi tlr. 11. Wever, l'itg. v. Gorcum
Co. te Assen.
—

dag, l

*

Onderwijs en Opvoeding.

t'vol DeVaud . ver ie nieuwe school. Vertaald
I door F S. Hombouts. L'itg.: R.K. Jongrnsweeshu's,

ast:

—

Tilburg.

Hou ren aan de jeugd, door dr. Jeanne StepnaDe kinderen vluchten seh reiende naar binnen:
ni—Cherbuiiez. Vil het Fransch vertaald door Anvan ratten uemelde èn straat en veld.
driei Sternbetm. t iter.: Aodrles Blitz. Amsterdam.
zij fcframes gnlzig in- en uitgesneld.
om nog een bete voor hun hek te tcinnen.
Geestelijk leven.
Augu-Snus" belijdenissen, fit het Latijn verHun donker ruischen deed het zonlicht irijken.
taald door dr. A. Sa». l'itg.: W. D. Meinema. Ile '■
htm sjntse koppen stortten zich dooreen
De Genade, door prof dr. H. van Rooijen
en knaagden alles aan tot op het been.
n.s.r, 1 ,tg. : He; Spectrum, ft recht.
sleepten het voort of renden in gelijken
hartstocht de blinde ra tote tegemoet.
He: ZweeiJ.rhe volkskarakter, door Rolf VorDe tnenschen. door den grijzen vloed he- denstreng. l'itg.: Kluwer. IWenter.
Mieren I. Dcci IS van ..Wat ieeft en groeit',
door prof. dr. Albert Ralgnier. l'itg.: Het Spectrum,
—

|tOÜWÏNK*<
**

eerste

beste. Een latere
Blauwe Engel" (ui'g

renen blijven zijn
bundel als deze. ..De
11. M. Holland), valt.

—

—

te nauw genomen. Moeten wij
in tijden als deze, met zulke kleine bundels, waarin de gevoelens maar ten naaste
bij in dichterlijke woorden omschreven worhet

Op onderhoudende wijze vertelt Fry dan van
de ontmoeting met Hitler en von Ribben ' op.
die in April l!'o4 plaats vond. De gedachtenwisscling werd door Fry geopend door de mee-

cricketspel zoude!! hebben beoefend en cricket
druk ligt voor ons, een uerk, samengesteld als een nationale Sport in de rij 'ler Duitsche
door een ond*i>ortsman en journalist met een «porten opgenomen zouden hebben."
„Voer cricket in Duit-chland op tot testmatrhhoogte." sprak Fry, ..hierdoor worden dan tegevoerd heeft met Aüolf Hitier, Rudolf Hess.
van den Rijksiji esident ver\voii Ribbi ntrop rn Bolttur von Schirach. den vens de gedachten
die zoo gaarne een uitwisseling van
wezenlijkt,
I leider van de Duitsche jeugd. Doch ook beeft de F.ngelsche en Duitsche jeugd zou zien."
president
Erg gesprcl.-kcn gevoerd met
Doch von Ribbentrop vond cricket veel te inKmger, Von Bradman, Marg Astor, Mariene
gewikkeld voor de Duitsche jeugd. „Dat spel
Dietrich. WtHtUfn Churchill en vele andere perloeren wc nooit." i iep von Ribbentrop uit.
soonlijkheden uit het vroegere en hedrndaagsche leven.
..CT» nan.om don SMi UUun Ummttf vrtirg
„In UW» lIMWII heeft Dvitschlnnd toch
Fry.
te
C. B. Fry is even bekend in Fleet Street
een groote hoogte bereikt. Een natie met
reeds
Londen, als in Collins Street te Sydney, hij is
zulke
uitstekende
discusuerprrs moet ook
Zuiden
NoordNieuw-Zeeland en Australië.
Afrika kris kras doorgetrokken. In Canada en goede fasthoirlcrs naar voren kunnen brengen.
New Vork kan men volstaan met de letters
Als de Duitsche jeugd zoo knap li in liet sim„C. B." uit te spreken om te weten dat men gereii van handgranaten, u elaan. ging Erg verFry bedoelt Van zijn bezoeken aan Hollywood der, dan moeten rr sok goede fieldcra :ijn."
maakt Fry in een apart hoofdstuk melding
Een boek van

jeugd

Het

dachten te wisselen omtrent de lichamebike
opvoeding van dc jeugd.

n ieze plannen niet vereenigbaar achtte
■W. een Volstrekts neutraliteitspolitiek.

B. Fry

Poëzie in schijn en wezen.

—

pleitte voor toenadering op het
cricketveld, maar cricket „ligt” den

Duitscher

*

stellen,

Geïllustreerde

niet al

het,

voor lief nemen? Mei deze zingzangerigheid. met dit epigonisme? Het is een pijnden,

op andere w ijze, bij I»uis de Bourbons „ln

Ballingschap" (uitg. De Gemeenschap. Bilt-

Zou het niet goed zijn als. bij de honderd
bundels poëzie van den derden rang. die jaar-

lijks verschijnen, de beoordeeling eens onverbiddelijker werd? Er is weer evenveel dichterlijke en weinig zeggende taal in omloop als
vóór de tachtiger jaren. Het is als met onkruid, men kan wel blijven wieden. Overigens
moet men dien zonderlingen en onbekenden
onkruidwieder en bloemenplukker. den Nederlandsehen lezer van poëzie, in dezen een compliment maken: hij figureert vrij aardig als

meedoogenloos criticus.
Zou hij de woordenrijke en gemakkelijk
rijmende Mok. die de oude historie van Hameien op maat heeft gezet, werkelijk voor lief
nemen? Een dwaas die het gelooft. Er is van
die historie een gekleurd teekenfilmpje ge
woest: daarvoor kan men dit gedicht cadeau
geven, het was geestiger en aandoenlijker
(Zulk een vergelijking van film en poëzie mag
mei)
overigens in zekere moderne litérair**
kringen niet eens maken I

Wat is er overigens «gen zulk werk als
deze drie bundels van dichterlijke gemoede
ren? Zij houden w it gevoeligheid in de wereid, een minder eriusch hart kan er zich aan

Diversen.
—

—

rerteerden in het krtortscn van htin bloed.

—

I van

Gedenkbladen
Nederlandsche

1914—1940 R.K. \ereenisHlg
Drtikker.patroon*. 's-Graven-

Waarbij men aanteekenf: schreèuwt een hage.
Jeugdlectuur.
kind als het duizenden ratten ziet. of schreit
het? Is „in-en-u i t g e s n e 1 d" etc, en de vier- I
Kinderen mozen i>enn. door A Viruly en
Ken ter. lilt*;,: Andries Blitz.Amsterdam.
de regel niet zèèr zwak voor een plaag als .1 at. de
Vipe:-. door H. P. van den AardAvotßarca
deze?
I «es. l'itg.: Goede Lectuur, Amsterdam.
Hoe kan. wat voor ruischen dan ook. van
ratten, het zonlicht doen wijken? Zijn ratten
vliegende gedierten, tussc ten de zon on ons?
Zijn zij overigens grijs, behalve als ze opgezet
Ken straffe ophouw moet men in ..Een nieuw
zijn? En wat is dat voor beeld, dat de menModel van het Heelal" door P. D. Ouspen?ky
sehen door „den grijzen vlood besprongen
(l'itgave ..Servire". Den Haag), niet zoeken.
.
„verteerden in het koortsen van hun bloed
N.i een paar hoofdstukken over droomen en
Alles behalve dichterlijkheid, mislukte veren ..proefondervindelijke mystiek", die
hypnose
gelijking, schijnschoone geweldigheid.
met het wat occulte fantasterij doorschoten
I- het vitterij, een strofe zoo op de keper te
de
zijn. volgen enkele reisschetsen, waarin
bekijken? Ja? Probeer dan eens zoo op werke
(„de hoogte er van is een
.Groote
Pyratnide"
ltjke poëzie te vitten, en g ij staat beschaamd .
.luizend milüoenste deel van den afstand van
Robert Browning heeft het ook eens over
aarde tot de zon, zooals de weienschap
de ratten van Hameien gehad. Maar hij schreef' de
heeft vastgesteld"!) een groote rol speelt en
Rats!
!e Mowlew i-Derwislien van Konslantinopel heThrg fought the dogs. and killed the cats.
ser reven w orden. ../.ij v. 'en de ziel van de
And bit the habics in the crndles.
stad, hoewel niemand het v.ist." verzekert de
And ale the cheeses out of the vats.
schrijver. Dan volgt een lang hoofdstuk over
And licked the soup from the cook'.i min ladlcs. ..Een nieuw model van het Heelal", dat dit
Spit! open the keyv of salted sprais
boek. het tweede deel van oen grooter geheel,
Made iir.W.s tnsiilc men's Snnday hatx.
den titel gaf.
And even spoilrd the uomen's chals.
K-nt' n.rh van inhoud, is het stuk
over
Hi/ droiriting their spenking
den eeuwigen werirrkee.' en de wetten van
—

—

■

C. B. Fry bij Hitler
von Ribbentrop.

mus admiraal Prentzel. eenige jaren geleden,
leek. alsof de verdediging van Indië betrokttJU worden in de sfeer van de Britsehe
jw.aneen n het Verre Oosten, wat afgeleid zou
Kunnen worden uit de we ieizijdsche bezoeken
'■'
i'espiekingen van Britsehe en NederlandW admiraals te Singapore en Batavia, zoo
*'.in 'och. tijdens het Chineesch-.lapansoh conde Kngelsch-Fransche entente en haar
Plannen, om dc belangen ter zee in he Verre

>osten veilig te

.•

doa* I. Lonnerse. Bewerkt door J. J. Moerman.
I itg.: Van lloikrma He Warendorf. Amsterdam.

Ook aan de verdediging van N'ederlandschIndië wijdt de schrijver een lieschouwing. In
net trerre Oosten zal Nederland een strikte
voeren. Terwijl

&

—

"

*

onafhankelijkheidspolitiek

en Lectuur.

Romans

—

bereiken. Toch is d.t doel niet bereikt. Voor tbblokkade moest een nieuw zeerecht, als men

blijven,

De meest invloedrijke der oude
Meesters was te groot voor hof-

—

Europee
noodig
sche en overzeesche landen, om zijn doel te

een

Volmaakt religieus
Sentiment.

—

~

den

EL GRECO

\

De uiterste inspanning onder ern vlootvoogd
als De Rui/ter. aldus prof. Scheel, en ern dapperheid, welke aan dm vrijheidsoorlog herin
nerde, n aren vergerfseh. Engeland had e< <■
toriinialigcn gevaarlijken tegenstander teruii
gedrongen. Stiel steeg torn Engeland* macht
ter zee. .Vn ern inzinking t'jdrns den Amerkaansr'i
onafhankelijkheidsoorlog, bleek vn
den slag bij Trafalgar, dat niemand tegen de
Engelsche vloot was opgewassen.

kleinere marines. In Nederland, zoo schrijf:
hii. i« men druk bezig de sterkte van de

Vierde Blad.

—

<

..Zeemansleven", dat onder redactie van den
onlangs overleden pref. dr. H. Brugmans bij
CaHstlbaeh te Nijkek verscheen, bevat bijdragen van Hen v. Evsselsteijn. Heiman de Man,
dr. Caltenbach, Johan M. Palm e. a. over „de
roman van dc zee van den Vikingtijd tot den
huidigen dag". Nu wij in deze dagen de tragiek
en de gevaren van het zeeleven zoo intens meemaken, vormt het een welkome afwisseling
zijn hart weer eens op »e balen aan ds romantiek en de gebrachte offers van de Hollandsche pionier*.tot-zee tijdens tien Graventijd en
den bloeitijd van de Oost-Indische Compagnie,
toen de driekleur Itapperde op veur zeeën en
in onl>ekende landen, en rr nor geen tnrpednliooten en magnetische mijnen liestonden. Gelukkige tijd

.

Het

Avondblad

—

7

•

EEN TROEBEL HEELAL.

"

With slirieking and sguraking
In filtg dilierrnl sharps and flati.

Waarna ik u de keuze laat tusschen de raleen dichter en een man. die verzen
schrijft
len raai

...

Manoe. terwijl een troebel hoofdstuk over -e\usliteit en evolutie het geheel besluit. Het werk
loet aan als een qua<i w eten-chappelijk t orndat een sterk eclectisch karakter
pendiuta,
Iraagt.

Zaterdag 13 April 1940
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WEEK.

met

geven dd violist Thomas

Mugyar en Willem And dessen een
sonaten-avond in de klpine zaal Concertgebouw. 1)
DINSDAG zingt Oda Slobodskaja in de
grooti '.aal Concertgebouw 2)
WOENSDAG geeft het Kerkkoor van de
Herst. Evang. I.uthersche Gemeente, onder leiding var. zijn dirigent
Piet van Egmund een uitvoering

HETschap

Delftscta

tweeden avond van den

VRIJDAG

geeft Theo v. d

Tooneelgezel-

heeft in Den Doelen aldaar op-

—

Mengelberg den

cyclus.

Studenten

..Winterse!". Het is een gangster-stuk. waaiin het evenwel niet om de avonturen te
doen is. doch om de verschillende min of
meer w hsgeerige opvattingen, door enkele
want ik wil hier liepersonages i>eledeu
ver niet van moraal spreken.
Een ui.ik huiaige is indertijd veroordeeld en
geëxecuteerd. Zijn zoon heeft nu slechts een
levensdoel, de onschuld van zijn vader te bewijzen. De rechter, die d-n man indertijd veroordeeld heeft en die aan het malen tl geraakt, omdat bij maar steeds bezeten is door
angst, dat hij zich vergist heeft, een getuige
a décharge, die nooit is opgeroepen en niet
durft te spreken, de eigenlijke moordenaar,
du- iedereen terroriseert, loopen eikaar in de
vijf tafercelen van het stuk voortdurend voor
de voeten, er geiieuren eenige moorden, door
den laaislen bevolen. De varier van den bevreesden getuige, en de zoon van Cs-n onschuldig
veroordeelde spreken hei meest, de eersle
wijsgeerig en berustend, maar toch met een

van Bach's Matthaus Passiori.

[KINDERDAG dirigeert

Beethoven

Pas een Cho-

pin-avonri in het Muziek-Lvceum. 3)

Jazz-festival.
ZATERDAG spelen Peter Kreuder en
diens ensemble jazz- en dansmuziek
in de groote zaal Concertgebouw

Variété.
DINSDAG wordt in Carré een nieuw
variété-programma ingezet.
li Onder auspiciën v. <!. Cnncertdlrectie Koning.
2i ln het kader v. d. concerten v. d.
A'damschen Kunstkring ..Voor Allen".
3) Onder auspiciën van de concertdirectie dr De Koos.

bedenkelijke scepsis,

de tweede is opstandig

met een opgewonden rhetoriek, en de tekst
Is, wat hun rollen betreft, soms niet oninteressant. Het stuk maakt den indruk, ten onrechte naar het schijnt, van geschreven te zijn

naar Boston treedt
hor-wel op deze iaarlljkdoor een heel jong beginner, die «rel iets b»sche tournee nog nooit een outsider toegelaten
Het is naïef en onhandig, mar heeft
looft.
Furtwangler
is
dat
onder
te
een jongniensch.
stellig
literaire kwaliteiten
Bayreuih geassist. erd heeft, als dirigent van
Men kan evenwel een stuk als dit. dat niet
Wagner» meesterwerk ..Tristan" op. Bij de
kunstzinnige en materieele problemen van de realistisch bedoeld moet zijn (want de eigenlijke moordenaar, een allergevaarlijkste woesMetropolitan wordt thans nog een ander, een
er kalm htj. t'rwljl iedereen theoreethisch probleem gevoegd: kan men namelijk teling, zit
tiseert
recht en onrecht) niet beoordeelen
over
het publiek om financieelen steun vragen en
naar een vertooning als deze. waarbij velen te
dan een middehnatigen koor-re|>etitor als Wagner-dingent aanstellen, wiens engjgement door zacht of te onduidelijk spreken, siechts enkelen zich natuurlijk bewegen, en alles te zeer
niets gerechtvaardigd wordt dan door de wengerekt wordt. Bob Oosthoek, die de regie voerschen van een diva?
de, wist deze gebreken niet te ondervangen,
ook niet in de rol. die hij ze!f voor zijn rekeDe zangeres Marjorie Lawrence.
ning nam.
PvK leiding van le Metropolitan schijnt zich
Het beste van de vertooning werd gegeven
niet bewust te zijn VHn haar artistieke
in een ruzie van een politieagent, die een
kracht en niet te begrijpen, dat In een tijd.
draaiorgel verjaagt, en het publiek, dat zich
waar n Wagner :n Amerika zoo in de mode
daartegen verzet, in het spel van den ouden
rabbi, die berusting preekt, en van den jonis al» thans, elke goed bezette opvoer.ng een
gen
kampioen voor de onschuld van zijn vahuis
neteektnt.
Zij
vergee:
uitverkocht
der, ofschoon men in zijn type moeilijk den
voorts, dat
in Marjorie Uawrence een uitidealist kon zien en In de décors, die zeer
stekende
Brunhllde bezit, die over Jeugd,
goed het armelijke en sinistere van de plaats
weergaven en knap waren uitgevoerd.
temperament, schoonheid en een stralende
OORN'EUS VETH.
stem beschikt en in Frankrijk en Amerika
reeds veel opzien verwek: heef;. Zij vertolkt
—

—

zich tot haar patroon, tot het publiek. In
allereerste plaats tot het comité, hoewel dit
reeds aansprakelijk is voor het gewone def:

de

De artistieke leiding van de New
Yorksche Opera laat te
wenschen over.
v

nen genieten van de opera-uitzendingen
Steun werd verkregen van kunstenaars en
groote handelsondernemingen. Doch de tij-

(Van een hyzonderen correspondent.)
TEW VORK. April.
Bij de beschouwing
—

huidige seizoen van de Metropolitan Opeia komen !e administratieve technische kwesties ln de allereerste plaats in
aanmerking. Het is niet van het allergroot
■

cit, en vervolgens tot den kleinen burger. De
radio spoort elke week iedereen aan de opera
met een klein bedrag te steunen, opdat de
luistervinken ook in de toekomst zullen kun-

»

van het

ste belang,

lat de reproe van ..Figaro

",

die

twee en twintig Jaar niet meer
opgevoerd werd. uiterst geslaaid is, dat de
heropvoeringen van Debussy's Pell'-as et

hier sinds

Mélsande" een groot succes brachten voor het
Fransche gezelschap, of da: daarentegen Montemezzis ..Liefde van drie vorsten" door de
gebrekkige bezetting een fiasco werd. of dat
„Salomo" en „Elektra"
..Falstaff" en ..Don
Glovanni" van het repertoire verdwenen. Op
den \oorgrond staat evenmin, dat men voor
de rol van Pel'.éas den Franschen tenor
Geut-ges Cathelat uit Parijs liet overkomen
en da* het ten gevolge van den oorlogstoestand In Europa mogelijk geworden is hier
ln Amerika een ensemble bijeen te brengen,
•da: nergens ter wereld zijn weerga vindt.
In normale tijden zou dat aanleiding gegeven hebben tot breedvoerige beschouwingen
en gevolgtrekkingen. De leiders van de Metropolitan zouden wellicht ingezien hebben, welk
een groote cultureele taak zij zouden hebben
kunnen vervullen, wanneer zij met Europeesche muïlek en Europeesche kunstenaars iets
meer Europeaansch leerden omgaan.
Doch het is thans niet het geschikte oogenblik voor kunstopvattingen en idealisme. De
Metropolitan worstelt mei zware actueele pn>blemen. Het sfeheele seizoen werd beheerscht
door tien plotselingen dood van Bodanzky en
het afloopen van het huurcontract van het
opera-gezelschap met het opera gebouw.
Het is wellicht niet algemeen bekend, dat de
tooneelgezelschappen
geen
Amerikaansche
eigen theaters bezitten. Wanneer zij een stuk
ten tooneeie brengen, huren zij voor korteren
of langeren tijd een gebouw. Omdat de grootere ondernemingen gewoonlijk in hetzelfde gebouw terugkomen, maakt het practisch niet
veel uit of zij huurster of eigenares zijn.
Het gebouw van de Metropolitan Opera lag
vroeger in he: centrum van de theaterwtjk.
Maar door de uihbreiding van de stad New
Vork naar het Noorden, welke in een snel tempo plaats heeft, wordt het zwaartepunt van het
mondaine leven ook naar het Noorden, stroomopwaarts, verplaats:. De Metropolitan ligt tegenwoordig aan den rand van dc theater- en
bioscoopwijk en het geliouw is omgeven door
vervallen huizen, de bei Je ingangen worden
belend door kantoorlokalen, die in hun nadagen zijn en eerst als men in dc voorhal aangeland is, wordt men omvangen door de weelde,
welke door de elite van New Vork geeischt en

kapitaal bijeengebracht. Een millioen dollar is nu juist zoon enorm bedrag
niet voor een land als de Vereenigde Stater.,

noodigie

voor wien een beiets
onbereikbaars is.
zoek aan
de opera
van
de
noodzakelijkheid, de Me
schijnt zich
maar de

radio-luisteraar,

Toscamni en is eenige keeren voor Liodanzky
ingevallen. Toen deze st.erf. was men gedwongen zich aan iiet opgestelde repertoire te houden, omdat men door het uitbreken van den
oorlog bovendien reeds vele moeilijkheden had
met de bezetting en alles in het werk moeai
stellen om complicaties te vermijden. Voorta
wierp de flnancieele situatie reeds haar schaduwen vooruit. Het zal dan ook wel voor een
niet gering deel uit materieele overwegingen
geschie-J zijn. dat men den jongen Leinsdorf
als eersten en eenigen dirigent voor het Duitsche repertoire benoemde, in stede van de
opengekomen plaats van Bodanzky door
iemand van zijn kracht te bezetten.
Bovendien was het een gemakkelijke oplos-

en alles

Metropolitan gekomen door tusschenkomst van

Geestdrift voor

te maken hebben met de ..fauves" of met
aanhangers van een der ..ismen", die meestal door vreemdelingen in de Parijsche schooi

een groote klaarheid en openheid, bij wien
de compositie iets is dat men niet opmerkt,
ransel spreek:, en de vorm bondig
omdal
en zonder nadruk gegeven. Men ziet hem dichter bij dc Fransche schilders van de eerste
helft der negentiende eeuw dan bij latere voorgang, rs. z- lfs de impressionisten, maar in zijn
uit kleur er. toon opgebouwde schilderijen is
het toch vooral het licht, waardoor hij weer
moderner blijkt. Hij Is een schilder van het
licht, maar van een zacht, mild licht, zelfs stJti
zonnigs;,
schilderijen geven een bescheiden,
warm zonlicht te zien. dat de kleuren noch fel
noch bleek maak*.
met

/.

,

:-

bI(J

—

CORNELIS \*ETH

PROF. HUIB LUNS
OVER RUBENS.
Voordracht voor den Kath.
Kunstkring „De Violier”.
Prof. Huib Luns heeft Vrijdagavond voord»

I»' a en genoodiaden van den Katii Kune.
kring ..De Violier" te Amsterdam, in de gro-r»
zaal van hot American-Hotel. een voordracht

■

met lichtbeelden gehouden, die getiteld »T<:
..Peter Paulu- Rubens, t 1640—19 tn. Herdenking en huidje**.
De ernst der tijden, de tragische gebeurtenissen, waar wij getuigen van zijn. lijken
een hinderzoo ving spieker zijn rede aan
paal voor uw aandacht en voor de mijne, f*t
dezen avond, waarop ik u spreken /al over b*
genie, dat 300 jaar geleden, na een machtig
leven, ter ruste werd gelegd in de H. Jacobskerk te Antwerpen.
Maar 't is misschien juist tijd een broederlijken groet te brengen aan de Zuidelijke Nederlanden, nu de gebeurtenissen van deie dagen ons er toe brengen, ons nog eens huldigend te buigen voor het België van 1914. dn
nog geen 24 uur geleden door den !<nder vto

schenen. Men kan z:th in leze stadsdeelen en
na!tmr als wandelaar of bezoeker
plekken
denken, men ademt er de Sfeer. Beziet men
de msnler. waarop alles gedaan is, die geen
geheimen schijnt te hebben, dan bemerkt men
dat dit aspec: veelal bereikt Is door het fijne,
stille geel dat ;vpisch schijnt voor het palet
des schilders.

RIJDENDE LANDSCHAPPEN.
V TAAK wij vernemen, is een twintigtal
schilders uitgenood ïgd. om voor dverfraaiing van de nieuwe Dieseltreinen.

IN

wi/lke weldra zullen proefrijden, aquarellen te vervaardigen Deze aquarellen,
voorstellende landschappen of stadsgezichten, zijn gereed en zullen geëncadreerd een pltats krijgen in de compartimenten van de wagens Te voren heeft
bv de keuze van de schilders prof Goudriaan overleg gepleegd met prof Huib

—

—

Ook de stillevens en biOt-m-"jkke-n. waar.n
een gratie is, welke d- zen kunstnaar is aangeboren, ontl oenen hun mtlmite.: aan het licht,
dat hij er over spreidt. Men heef: den indruk,
da: hij naar het licht gezocht heeft, er op gewricht, dat net een leleCtjt is. zoowel ais de
voorwerpen en de sch:kkln-g en da: hij er, bln-

Luns. voorzitter van ..Arti".

groot volk als hoogste eerbetoon over
heldhaftig gedrag der wereld werd voorfs
houden.
Maar ook, spreker haalde een aardigen lis
aan uit den proloog van Wenimeu'- Run!!*
voor Arti's eeuwfeest geschreven: ..De zuaa"ste oorlog is de kunst, en haar soldaten vechten voor God en niet voor hun klein lot"
Inderdaad, de kunst is een zware oorlog w
zeldzaam ziin de groote strategen Fin «pr»lw
noemde Rubens een groot kapitein, dl» til**,
vocht voor zijn klein lot. maar heel duidelijk,

Ik vond het wel bijzonder aardig, dat mj
fellcrtatieteU-grammen weiden gezonden door
Wi-liem Mengelt», g tn namens het bestuur
van het Concertgebouw door Rudolf Meng< :
—

Brussel zelf.

voor God.

Dit laatste had prof. Huib Luns reeds cm
kleine 40 jaar geleden in ..De Violier" mognt
zeggen, in den tijd dat Rubens nog een feekw
van tegenspraak was 't Is een van sprekers
bijzondere satisfacties, te mogen beleven, dat
dit nu anders is.
Immers, er is een meer verspreid begrip
omtrent de Contra-Reformatie, een heter I*
grip omtrent de beteekenis van dt barok er.
er is nieuwe vereering voor den exponent tM

groote traditie”.

JLÊAMJU

I.OK\ K.NSOHN ts fru milde glin

hij mij beschrijft, hoe mooi
hij het Concertgebouworkest te Brussel heeft
gevonden:
Het speelde hier op meer dan
volle kracht. Kr bestaan nog orkesten met
lach

en

van com-

'Vnn onzen correspondent.)
De
cellis! Maris Locvensohn, die in Brussel verblijft, is Zondag jl. zest ; g jaar geworden. Het is voor hem
een jubileum gewonden naar zijn hart: het
Concertgebouworkest
concerteerde
het
in
Palets voor Schoone Kunsten, de door hem zoo
zeer vereerde Willem Mengelberg dirigeerde
en de cellist, die zoovele foren in het succes
der executanten deelde, bevond zich langs de
andere zijde der barricade en juichte toe als
het enthousiaste publiek

DttFSSKL.

-

befaamde'

"

....

wnjroeer

prachtig materiaal, mnar het is niet genoeg
uit-tek' nde instmmentali»ten te hebben, er h
een groole traditie noodig en een groot lei-

der.

Celoot

mij. Willem

orkest

zijn hart heeft weggeschonken.

Aan het Concertgebouworkest en aan den
grooten Mengelberg, was zijn iachend antwoord, want in den grond van mijn hart ben
ik dir-p aan het Concertgebouworkest gehecht.
Men heef: mij gevraagd om hi het begin van
—

volgend seteoen te Amsterdam als gast op
te treden in het Concerto van Absil. den Brusselschen componist. Ik behoef u niet te zeggen, dat ik weer met vreugde voor het Am-

het

details bekend
en met de gedragingen van de solisten. Hij zou het verder sterdamsehe pub'iek za! spelen.
te druk hebben
dat dacht mm ten minste
Ook de vereeniging de Maneto vroeg mij om
om bepaalde eischen op den voorgrond te
een programma van uitsluitend Nederlandsche
stellen.
com]>onisten te spelen ln welk geval Je'ty BasLelnsdorf veroverde zijn publiek in een ommans. Willem Pijper, Henk Badings e., anderen
mezien; het g ng stilzwijgend aan zijn tekortkomingen voorbij en bewonderde hem om zijn ir aanmerking komen. Uiteraard maak ik alles
geestdrift, moed en onweersprekelijke!! artistle- aan de wenschen van het Concertgebouw ondergeschikt. Toer, ik vier jaar geleden om
ken aanleg. Doch het kwam tot een oneeniggeschokte gezondheid vervroegd met pensioen
heid tusschen hem en de solisten Kirsten Fljgstad en Lauritz Melchior en hoewel Leinsdorf ging. was men te Amsterdam zeer goed voor
mij. Ik vergeet dnt niet.
door den intendant van de Metropolitan in het
Maar waarde Jubilaris, gij doet toch nog
Melropolltgn heeft als elke andere kunstinstelgelijk gesteld werd. blijkt het. dat mevrouw
ling aanhangers en tegenstanders, goede en Kirsten Flagstad. de almachtige Brünhilde. meer dan uw hart aan het Concertgebouwslechte opvoeringen, tijden van bloei en crisis- daarin niet wenscht te berusten en voor de orkest wegschenken?....
Ik leid cellisten op. Ut dot- vondsten in
tijden. Maar over het algemeen had men niet opvoeringen een anderen dirigent wenscht, een
tt klagen. De Metropolitan was gedurende het koor-repetitor, die een groote Wag.iei-vriend bibliotheken. Ik geef hier en daar een concert.
Ik he+> zelfs een Nederlandsche lezing gehouwinterseizoen het mid lelpunt van de New is en meer in haar smaak valt
Yorksche elite, men engageerde de beste en
Hieruit blijkt, dat de benoeming van !>eiiis den over het onderwerp: WereldTeis in de muduurste krachten rri.Wt 5 in staat den schijn dorf een waagstuk geweest is, dat wel te verziek, die door Israëlieten werd gecomooneeri.
te wekken, dat het operagebouw in alle opontschuldigen was door de groote begaafdheid Ik kan l de verzekering geven, dat dit een
zichten het beste van de heele w ereld was.
l>elangrijike wereldreis Is. die gaat over Neder
van den dirigent, doch zulk» experimenten zou
den. als zij regel werden, den zelfmoord van de land. Italië. Frankrijk. Amerika. Spanje. RusEen millioen dollar huur.
instelling
-1 nd en ze'fts over Duitschland.... Det-e lezing
Doch nu is er pen millioen dollar ttTrlttfig
werd gehouden voor de Nederlandsche .loodDe Metropolitan is meer dan ooit op de Wag
ner-ui(voeringen aangewezen en waag! het niet sen" Vereeniging te Brussel, die 120 leden telt
voor rle nieuwe huur vin het gebouw De rede proef te nemen of Wngner zonder mevrouw Ik he+> die lening met cellomuziek geiJUi«-treord
geering doet niets om den culturrelen rang
Flagstad een even groote trekpleister zou zijn
er zal ze thans ook In het F'ranoch houden voor
van het land te handhaven, zij stelt geen geld
Er is nog ste.- is geen oplossing gevonden! Doch een krirtg van Russische inte-Uectucclen.
ter beschikking en de Metropolitan wendt 'op de voorjaarslournée van de Metropolitan
En bovendien ~jubileert" gij?
—

—

—

—

—

beide: Peter Paulus Rubens.
Met groote stappen en aan de hand van *w.
zeer fraaie verzameling lichtbeelden, ging
schrijver van „de Rubenssj mphonie" door n*
leven en het oeuvre van den grooten lamme
den laatsten volledigen meflsch ln den zin eer

<*

Mengellierg Is de

laatste «lil in<-iil vnn een heroïsche ft I logt
der muziek. Ken rol». Wat mij bij hem en
aiju orkest steed* heeft getroffen, het is. dut
niet Hlleen noten worden verlolkt. maar wat
er achter

■taart! de nare

muziek,

\

llarix Lotvcntohn.

de Kre«t

van dc muziek en op de7.e openbaring komt

het aan.

Fromentin schreef lets als dit: dat de
schiiderkun-st ais object heeft het onzichtbare
te schilderen.
Juist, .-ter* aan Rembrandt.
Ik denk aan uw- zestigjarig jubileum.
Ik werd voor mijn verjaardag we! erg verwend. Ik kreeg een nieuw werk van Absil, een
Concertino, een Suite Espagnola van Espla.
een Andante Allegro van Bartok's leerling,
foza Frid. een Sonate van den Franschman
Robert Darey. een O>neerto van Badings. een
Concerto van Paul (ïitson, een Suite van KarJrnjski, een Piece van Illiashenko. een werk
voor twee eeHi van Jongen, een Sonate van De
Vries, en Willem Pijper schreef mij. dat hij
een Suite voor cello voor mij -whreef terwijl
Hindemitjh mij het monopoo] opdroeg om zijn
Concerto in België en Nederland te spelen.
Daar hebt gij veel studie en veel concerten voor den boeg. Dat komt er van als men
zich een heele carrière opwerpt als de verdediger van de moderne componisten.
Zwijg rr van. Ken groep Belgiscl.e vrienden netft mij onlangs aan het werk willen zetten en het was noodig, dat ik overzag wat ik
in mijn gebeele carrière haj geïntroduceerd
aan sol; en kamermuziek: 36 composities van
Duitsche componisten. 19 van Italiaansche. 49
van Fransche, 17 van Russische, 9 van Zwitsersohe, 4 van Roemeentsche. 4 van Engeische,
4 van Pooische, 5 van van Oostenrijksche. 17
van Hor.gaarsche en last not least 48 van Nedcrlsndsche. Dat is de trots van mijn carrière.
—

—

—

Wij hebben den jubilaris gevraagd, waaraan
hij sinds zijn afscheid van het Concertgebouw-

sing; leinsdorf was tot in de
met de repertoire-opvoeringen

te stemmen

:

wordt in den Hollandschen
noem da; zeer fijne, innigs sne- uwgezicht, het
Schouwburg te Amsterdam de 25ste opvoering
pleintje met dc visehmarkt. dat zeer chargegeven door de Fritz Hirsch Operette van mante,
mei bel kerkje, gedompeld ln de rosse
Der Graf von Luxemburg" Heden- en Zonzon. He; herfstlandschap met den breed uitdagavond beginnen de voorstellingen te 8' 2
staanden boom niet zijn brune bladerkroon
uur
zijn mees: bescheiden van formaat, de dingen
zijn er van ver gezien, gul over de ruimte ver-

„Een

ponisten.

Marjorie Lawrence in de rol van Rrïinhilde

t

nen de grenzen die zijn temperament stelt. •«>
kens iets nieuws in wil geven. Bij de aluemet
is dit een enkel maal uitgeloopen op »en k.arht
van tegenstellingen, die hem niet natuurlijk
genoeg afgaat, hoewel een schilderij als zomer,
bloemen veel delicaats te zien geeft. Bij i e
aantrekkelijke klaarheid van de meeste jtillevens, waarover bet licht zoo vr:;. .
is het opmerkelijk, da: hij in een daarvan, wat
grootcr dan de andere, een treffende s-emmiai
bereikt door 'n invalli nd donker, da: den kleuren in het licht en .n de nog doorzie
duwen een bijzonderer. glans vette • ii
eenvoudig-gratievolle kunst, soo trrrantansiJ
in haar luchtig aanzien, vermag al» at.r.

Hedenavond

berg uit

verjaardag

opdrachten

ontworpen

met evenveel recht het theater voor zich kunnen opeischen. Washington is wel de zetel der
regeering. maar in geen geval de stad van het
groote publiek. New Vork is de Amerikaan
sche kunst-metropolis, waar een dergelijk ge
bouw onweersprekelijk thuishoort, maar New
Vork is niet de hoofdstad van den staat, waarin de stad ligt-en kan theoretisch dus geen
aanspraak maken op den voorrang.
Op die wijze bleef men overgeleverd aan de
goede luimen van de privé-onder.iemers en
bleef ie onzekere basis en was mer. telkens
genoodzaakt compromissen te aanvaarden. De

•■

DE JUBILARIS LOEVENSOHN.

cadeaux: stukken

critl-

onoverkomelijke
moeilijkheden gepaard te
gaan. Elk der acht en veertig hoofdsteden zou

f'rfdrrir Peshaues: St'll> i

Deshayes

in den kunsthandel Ma
-rt
te
Haai? een aartal sch ■ nis I iernu-D
gestild,
is een van die
derljen zijn ten toon
modernen,
d
• _•■
en en
e zeer weinig meer

een

Muzikale

den
te ontkomen, dat een zoodanig theater
smaak van het betaalkrarhtige publiek volgen
moet in plaats van deze te leiden.

dikwijls plannen

schilder Frédérlc

wien

—

opera's
schikking gesteld
seert. beïnvloedt en bestuurt. Er is niet aan

Er zijn reeds

opn.euw op te bouwen op een gezonden, artispeken grondslag. Doch daartoe is veel
moed. veel idealisme en meer zelfopoffering
noodig dan men in dezen tijd verlangen kan.

Mengelberg en
ons orkest.

bende komt en dat dus de enkeling van zijn
loge uit. die hij zichzelf in zekeren zin ter be-

voor een operagebouw met staatssubsidie. Maar
dat schijnt in het democratische Amerika m-»t

zou het

oogenblik i» thans gekomen, waarop het raadzaam zou zijn het systeem grondig te verande.
ren, niet meer op uiterlljken schijn te letten

De jonge Weener

Het innerlijk en het uiterlijk van het gebouw
zijn in even groote tegenspraak met elkaar als
het uiterlijk en het innerlijk van de kunstonderneming zelf Het immoreele bestaat hierin, dat een groot gedeelte van het publiek niet
als toehoorder doch als financieel belanghebhoort,

Ortruri.
wag-n.

met haar

men

is
eenige jaren geleden als kooirepeuior aan de
sistent Erich

Vijf en twintigste „Graf von Luxemburg”.

—

Wanneer
het
durfde
blijken, dat zij een groote
aantrekkingskracht op het publiek uitoefent.
Behalve
Marjorie Lawrenee hveft de Megrip gevormd te hebben.
tropolitan een reeks jonge talentvolle krachten, die onder goede leiding een uitstekend
op een
Interne aangelegenheden hebben
ensentOie zouden uitmaken en een waardiger:
geworpen
licht
op
uiterst ongunstig oogenblik
achtergrond zouden kunnen vormen voor de
de kunstzinnige leiding van het huls. De enprominente gastrollen. De leiding is niet ftleCht
groote
zijn.
naïef
het
zoo
nog
dan
keling mag
de zangers, doch
de artistieke
publiek heeft een fijn gehoor en reageert op en evenmm
geest ontbreekt, die alles samenbindt en op die
elk geluld, al Is liet ook nog zoo zwak.
Door den oood van Artur Bodanzky in he. gemeenschappelijk» basis breng;, waaruit een
logisch en organi3<'i ontbegin van het seizoen is de verzorg.ng van het kunstinstelling zich
Duitsche repertoire toevertrouwd aan zijn as- wikkelen kan. Het ligt aan het systeem en het.

geschapen is.

heeft,

Sieglinde.
want zij is zeer veelzijdig
Biünhilde. Elisabeth en Venu». Isolde en
—

DE venF-an«ehethans

I

VELE FINANCIEELE
EN MOREELE
ZORGEN.

Het Metropolitan Opera-qi óotcu' te
New Vork.

VAN

ANDERSO.

plaats.

Brünhilde.

Vierde Blad.

—

—

—

nen een geweldige herrie g( weest. waardoor
de

uitvoering

moest worden stopgezet. Te Ber-

lijn werd het een reuzen-succes.
ik herinner mij ook met ontroering, hoe ik
met den pianist Leo Kr-sterïberg, thans leider
van de Fni'Harmonische Concerten in Telaviv,
en met den N. <!erland--chen violist l-ouis van
uit l'trecht. het eerste concert gegeven
heb in 1907 voor de syndicaten der metaalarbeiders, huisbedienden en houtarbeiders Wij

speelden Frarwk. Rchumann. Rrahms. Bach en

het succes was
groot, dat wij opdraoht krete
gen om concerten in geheel Duitschland

eren.
In 1914 hebben wij toen 8000 concerten georganiseerd. Jonge kunstenaars werden daardoor te werk gesteld.
Kr werd vaak In
„Bravereien" gtspeekl, in een heilige stilte.
Dc oorlog kwam. U>en ook. Het werk was uit....
oi gani-si

Ik heb altijd geoordeeld, dat de merisch vóór
den kunstenaar gaat. In Sederlnad heb ik het
ook geprobeerd, moor met minder succes. Het
moet echter ironie» erkend, dnt hel Concertgebouu met zijn Volksconcerten een weg is
opgegaan, die met het Xcdcrlandsrhe volkskarakter overeenstemt. Vaar elanr spreek ik
opnieuw van liet C'inrertnrbnuir. Wat wilt ge
er aan doenf Ik voel mij in hart en nieren nog

een ('oncertgebouwman.

TOESTAND VAN ISIDORE ZWAAF
ZEER
ERNSTIG.

strijdt

Concerten.

ZONDAGAVOND vindt het eerste concert van den door Willem Mengelberg te dirigeeren Beethoven-cyclus
MAANDAG

—

VAN EEN DE ZONNIGE SCHILDERIJEN
GANGSTER-STUK
FRÉDÉRIC DESHAYES.
VAN
Opvoering door het Delftsch
Gratievolle Fransche kunst.
Studenten Tooneelgezelschap.

PODIUM DER KOMENDE

De Metropolitan

Avondblad

—

PREMIÈRE

.

KUNST EN LETTEREN

DE TELEGRAAF

—

De toestand van den revue-artist Isidore
Zwaaf. die verpleegd wordt in het WilhelminaGasthuis. is nog hoogst ernstig Hij heeft een
Het was vechten.
ooroperatie ondergaan welke goed geslaagd is
•tvMNVEKR 'k opmerk, .lat daar veel strijd
Doch er deden zich complicaties voor. die op
vv mee (tfHOCil ïcweest moet lijn. lacht meningitis wijzen Hedennacht is de patiënt
even bij kennis geweest De grneesheeren achMarlx l.nrven«i>hn /l|n herinneringen toe:
bedenkelijk, al is er nog kans.
Het I- kratWft dikwijls vechten geweest, maar Ik ten den toestand
dat deze vitale H6-jarigc de crisis te boven
heb er ihm\ mooie hcrinnci Innen aan bewaard.
komt
Te Berlijn heb Ik 24 avonden uitstalt end ge—

wijd

min

de eerste uitvin-ring ran kamermuziek
tongeren
die nu erkende

van vrijwel alle

meesters /.Ijn In Europa

Eén voorbeeld: rond het strijkkwartet met
een zangstem van Sohon-berg wae er te Wee-

Renaissance.
Met den volgenden zin besloot prof. Huif
Luns zyn voordracht: ..Zeker, er ware:; er 1*
hun grond dieper uitgroeven
maar die tn*een weidscher gebaar breeder hebben
naar alle winden, waren er niet:
heeft als Rubens met zoo zwierige buiging W
w
goud opgeraapt van de blinkende aarde
het zoo onbaatzuchtig kw istig gestrooid •
—

TENDENS-LITERATUUR.
de maandelijks*-

I.EIDEX. 12 April.
In
vergadering van de M latsehapnij der N*t**
landsche letterkunde, alhier, hield «W ■
A. komcin—Versch'ior hedenavond eer. voor—

dracht over: ..Tendenz-literatuur".
F.en definitie van het begrip tendei
r
wierp «pr. als tii'gnngspunt van haar n<l '
w ing, omdat definities gewoonlijk of plsu™...
zijn of in de nevelen van liet wetenschap!"" i
voorbehoud gewikkelde orakelspreuken
De begrips- en spraakverwarring, die j*_
zen tijd ten aanzien van de
heerschen, meende spr. ten deele te moeten
schrijven aan een steeds scherper
ook van de literaire wereld, naar eonfession;;
de
le en politieke normen, zoodat we via ■»•
der inzichten in de 19e eeuw weer op een
gekomen zijn. waar de literatuur zich at»
niet-literaire norm onderschikt met *t si
schil echter, da: dia norm niet iHnger
meen, maar een groepsnorm is.
r
Spr. eindigde met zich te verontsrhui«*r
conclu
"L.
dat zij aan het slot evenmin een
bieden had als een definitie aan het w
vpor* e
,e
Zoo er bij haar een tendenz had
dan was het slechts deze: haar hoorde.
doen beseffen, dat de alomvattende
de kunst Is, het ontroerende en gevaarlij J
zen, dat mensch heet, ook steeds hiertoe
f
zijn kleine daden te meten aan eer. V
norm.

i*Jrl
"

*

ROTTERDAMSCHE Jaarhoekje
JAARBOEKJE.

*

Het ..Rotterdamsch
s
.
redactie van den gemeente-archivar •
C. Haze winkel, maakt, evenals rflt»
gangers. weer een bijzonder verzorg
2 6
druk. In dit werkje treft men allerlei
f
aan.
de
stad
Rotterdam
over
Expositie
Ensor's werken.
,f^Ci
.<'
lagelljksche kroniek over he '
•%,-t
Ter gelegnheid van den SOsten verjaaren een overzicht van de voornaamste
dag van len Belgischen schilder James Ensor. rullere werken welke tot stand k ' ,;,n,^nf[?t!
worden in de vitrines van den kunsthandel lijst van straatnamen en o.a. de '^„jtr-e'4
Sciicrjon te Amsterdam enkele schilHuinck
van de archieven. Het boekje U 2'
derijen van den meester tentoongesteld.
met uitvoerig en zeer geslaagd foton»

van

'

"

&
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FINANCIËN

DE TELEGRAAF

EN ECONOMIE.

TOONEN
RUSTIGE ONTWIKKELING.
woestijn.

dige

kapitaaivluehl

opgehouden

is.

in eigen

7WITSEHI.AND.

met

GOUDBEWIN.

DELEN

-

—

—

*>

—

—

„

I

—

-
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FINANCIERING.

£

ertsen uit Zweden is eveneens een
groot verlies. In normale omstandigheden betrok Engvlund ongeveer
M '■ van zijn erts uit genoemd land.
In het geheele jaar 193* werd op een totalen
invoer van £ 10.753.000 ijzeren- en schroot een
•uieveelheid ter waarde van £ 2-938.000 uit
Zweden en Noorwegen geïmporteerd, ln de
acht maanden voor het uitbreken van den oor! g was dit cijfer £
1.715.000 op een totaal van
£
fi.524.000 en in dezelfde periode van 103*
ro«p £ 2 33".0<JOen £ 9.1(15.000.

Behalve de kwestie der tcheepai

DEPOSITO'S.
btnkiviL
J

'

Dunne markt speelt bais-

'

'

*

van zijn totalen invoer van feraanzienlijk hooger percentage van zijn molybdenum en zekere andere
ba3ismetalen uit Noorwegen.
Een ander groot Invoerartikel uit Scandinavië is houtpuip. De voornaamste leverancier
hiervan is Finland, gevolgd door Zw-.den. Beide landen te zamen leverden ongeveer 2/3 van
den EO£elaYhen invoer. In de eerste a'ht maan-

*
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-

*

-

'
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BEURS VAST.
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GELDMARKT.
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.
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GEEN KAPITAALVLUCHT.

'••<»>
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Denemarken 1928.

Coupons niet in Nederland

betaalbaar.
Naar wl) vernemen, zullen de reeds

ver-

vallen coupons rn de per 1,1 April a.s. ver'< Denemarken
vallende coupons van de

1928 niet in Nederland betaalbaar njn
De fiscale arent der leenlnf te New Vork
heeft loestemminr gevraagd om deze coupons te New Vork te betalen.
De beslissing op deie aanvrage Is nog nlel
verkregen.

POSITIE DER RUBBERMARKT.

IMPORTLICENTIES IN
ENGELAND.

12 April (R.B.D i.
Niet-ijz-r-houdende me;a!en en alliage*. Inclusief koper,
lood en zink, doch exclusief aluminium zullen
onderworpen zijn aan <1» n:euwe regeling omtrent ïmportlieentics van het ministerie van
Handel, die 15 April in werking treedt.

LONDEN.

Vrijdag b.eek. dat het Noorsehe
avontuur nog geenszins tot een einde was
gekomen, maakte z'.eh een nieuwe druk op
het Engelsche devies merkbaar, die de noteering tot ƒ 660 a ƒ 6.H2>4 terugbracht.
Vanz?'fsprekend vormde het pond sterling
het centrale punt. waarop de belangstelling
bovendien

der wisselmarkt zich concentreerde.
Toch waren ook nndere valuta's duchtig in

beweging.

Scandinavische wissels.

—

gen op de Turfmarkt werden aangevraagd en

verkregen.

In de koersen der marken-soorten was
hoe zou het anders kunnen
vrij veel fluctuatie. Vrije marken waren tijdelijk zeer mo;i-

—

—

lijk

te plaatsen, zoodat de koers reageerde
van ƒ 75'/» (het tegenwoordig normale peil)
tot f 74H laten: later trad een herstel In tot

ƒ 7ÖV Registermarktn raakten haar prijshoudende stemming volkomen kwijt en boekten
een verlies van ƒ 15*4 tot ƒ 14»4. Evenzoo

daalde de noteering van

handelsmarken

van

54 tot ƒ 4H.
De prijzen voor gouden munt en dollarbankpapier hebben onder den druk van den
oorlogstoestand een stijgende richting Ingeslagen. Toch bleef het avans binnen beperkte
grenzen; wij hebben althans In vroegere gelijke omstandigheden van oorlogsdreiging wel
eens veel scherpere rijzingen gezien. De gouden dollai kwam van ƒ 3.36*4 op ƒ 3.39, de
sovereign van ƒ IK.OO op ƒ 1<».02H- het gouden tientje van ƒ 13.50 op ƒ 13.52. Dollar-biljetten trokken nog de meeste belangstelling:
zij apprecieerden van ƒ 1.90 tot ƒ 1.93*4.
;

|N <le
*

eerste plaats moeten daarbij

lijk

de

Scandinavische

genoemd, die alle sterk

wissels

natuur

worden

aangeboden waren.

In Heensche en Noorsehe kronen werd de
handel k< staakt wegenis volkomen gebrek
aan koopers en met het tnig op dr mogelijkheid, dat een afwikkeling der transacties
niet te verwezenlijke * you blijken. Zw.cdacne kronen werden wel verhandeld, aan-

nl. circa
ver
van
minder
dc vroelegen
gere al w ijkende koersen nl. f 44.50 a f 44.60.
vankelijk

op

belangrijk lager p-11.

ƒ 4.1..V1, latei

-

"

•

handen gevallen is.
(Vadruk vertalenl

De tegengestelde prijsbewegingen, welke men
heeft medegemaakt, ztjn hetzij door oorlogspsychose veroorzaakt, dan wel door een verkeerde distributie der wereldvoorrade- eveneens uit den oorlog voortspruitend.

—

'""

loopen slechts zeiden hun thuishavens aan,
zoodat h-et overgroote deel niet in Duitsche

dat het Interna*ionab Rubber Comité den toelaatbaren uitvoer roti dienen le verminderen.

-

«

nationale vrachtvaarders bevinden de meeste
schepen zicfi gewoonlijk op de wereldzeeën en

productie en derhalve moest de prljstendens
onder normale omstandigheden lager zijn. zoo-

°°

«

lijke N'ocrsc'ie koopvaardij- en tankvloot. In
overeenstemming met hun karakter van inter-

der prijzen.
Aan den anderen kant reduceert de bezetting door Duitschland van andere landen de
totale potentieele absorptie met het verbruik
dezer bezette landen. Er bestaat bij de huidige tfttot» van 90*!; een definitieve surplus-

'

"

Ken groote aanwinst is natuurlijk, dat het
thans .le beschikking krijgt over de aanzien-

&

(

°

I»e noodzakelijkheid van de iiitvoercHinpagne
wordt hierdoor nog meer onderstreep*

—

—

°

!»

LONDEN, 12 April. (Per tel.).
ln bet
weekoverzicht van de rubbcrmarki van Je
firma
Kraay wordt
Mitchell. Hymans
opgemerkt, dat het intensiever worden van
den oorlog hij de consumenten en speculanten
steeds de vrees verwekt van een onderbresmg
van den normalen aanvoer. Derhalve zijn. wanneer de oorlogsberichten ongurstic of u geilst ijdig lijken, de koopers tot grootere activiteit geneigd, terwijl de verkcopers ger serveerder zijn. hetgeen leidt tot een aantrekking

—

■sSo~r
ulaUe°
H-'eru■•
Sm

het

markten le vinden voor de goederen, die het
10l ilu-ver aan Scandinavië geleverd heeft.

.umangaan en een

"

~

—

ligde betrekken kan. Dit I»
n
hoofdzakelijk een kwestie van organisatie.
Moeilijker zal het wellicht vallen nieuwe

Ongeveer jO%

"

*

>..-».

ratttat
—

wegvallen van
ijzetalliages uit NoorEngeland tot dusver

[

Heftige fluctuaties
van het Pond.

'

Engeland de
heeft hei. /....al» gezegd,
lukkina over alternatieve brunnen.
het
/Ij het tenen hoogcrr konten

de nnntUndlghrhl,

m

Kven ongelegen moet ook het
den invoer van zekere
wegen zijn. Zoo betrok

--

—

de

erts veranderingen in de sterk gespecialiseerde
smcltinstallaties noodzakelijk maakt.

HOEWEL

DZ»

I'

zeeën beheciswht.

uturne brengt

LANGLOOPEND CREDIET.

°!

2.750 000 beiiep.

Alternatieve datbronnen.

hei wegvallen van deze ui (voeren ook het ernsig inconveniënt mede. dat de vervanging wegen» de -peciale kwaliteit van het Zweedsche

—

"*

£

Ertsen
uit Zweden.
De stopzetting van den invoer van

—

ZEER NERVEUZE WISSELMARKT.

Engeia-id uit de drie Scandinavische landen papier, carton enz. ter waarde van hljna
5 millioen. terwijl de invoer
uit Canada en New- Foundland. die het grootste deel van de rest leverden, iets meer dan
£

—

'

te keeren

ui-

den van 1939 betrok

Deze hoeveelheden kunnen natuurlijk ook
van elders betrokken worden en inderdaad verklaarde de minister van Voedselvoorziening,
lurd Woolton, Jat het wegvallen der Deensche
aanvoeren althans vooiioopig geen verandering zal brengen in de rantsoeneei ing. In de
eersta plaats zal men er naar streven meer uit
Je Dominions te verkrijgen. Dit beteekent evenwel, dat hiervoor scheep»ruimte beschikbaar
gesteld moet worden voor vrij groote reizen.

—

IJ™**

de gewone aandeelen

£

I

-

De direct.< der Stoom Chocolade- en Cacaofabriek ..Kwatia" le Breda, deelt aan aandeelhouders mede, dat de resultaten over het
afgeloopen jaar gunstig waren en dat een
dividend van 6 pCt. over het preferente en
Cti over het gewone aandelenkapitaal zal
w orden voorgesteld aan de aanstaande algemeene vergadering van aandeelhouders, die
op 15 Mei a.s. zal plaats hebben.
Teven» zal worden voorgemeld uit de onverdeelde dividend-reserve nog 5 pCt. over

Import uit Denemarken.

«"»

—

UIT.J

een groote afzet-

Wat den Britschen Invoer betreft, deze is
sedert het uitbreken van den oorlog reeds
drastisch afgenomen, maar in de' eerste acht
maanden van 11)31' was Ie waarde van den
import van veeleelt- en zuivelproducten uit
Denemarken b.v. ongeveer
11 millioen
De helft van den Engelsch»n Invoer van
bacon was uit dit land afkomstig, verder een
derde van den invoer van eieren en een
kwart van de boter.

„

\.

KWATTA
KEERT 11 % DIVIDEND
(V.

markt vond.

:»

POLITIEK.

Scandinavische landen

hi de

De helft van baconinvoer.
een derde van eiereninvoer
en een kwart van boterinvoer kwamen uit Denemarken.

door de toenemende politieke spanning direci
een schei ;'e koersdalng ;n Dientengevolge gingen de in 1937 en 1938 behaalde w insten
weer verloren. In het najaar kon de koersdaleen van zijn gnndstoffen als voor den af
ling weer toi staan gebracht worden De bil
fabrikaten bijna geheel op het
tere zekerheid van den oorlog werkte tegen
m van zijn
vermindering
>rj-en!«nd aamt-wezen is. ondervindt den las:
Goederen handel Goud- ei, dcv. over de martelende onzekerheid gédurende
barrière», die •sedert he; begin van den
den laatsten zomer welhaast als een opluchting
Invoer Uitvoer Sal !o voorraad
(Vaa MM flnanclei-leii correspondent).
pgilj usschen de naties In Europa verrezen
en zoo werd een oude regel opnieuw bevestigd
149
120
—28
—22
Augustus
mm, op wel zeer sterke wijze.
I.ONDKV 12 \pnl
Hoewel sedert hel
Aanmerkelijk gunstiger nog dan de alge
—4.3
3
9R
55
geweldige l Idh. hoeftr van den September
index, mm door den slechter, stand vat;
Ondank*
merne
gea
v.m
aithrekea
i» tkatisalisr dr
aartan;
October
95
—7b
—19
171
de bank- en verzekeringsaandeelen gedrukt
,taa( rn de moriiyke positie van hei bedrijfshandelsbetrekkingen tu.ss.chrn Engeland en de
November
—34
227
111
II li
werd. heeft zich de groei> van 1e industrleele
224
120
—104
—28
hal* aaaa4 r<-htei hat Zw itscrscïie geldwezen December
■M-atuliitiivische 1an.1.-n ree.N ernstig geleden
waarden kunnen ontwikkelen. Eind 193» hei7s
99
—79
Januari
h,H,|t«t opmerkelijke slablllt. lt. die In de
hebben, zou hel nutteloos zijn le ontkennen
resten
panieren
hr-oglereoord
deze
een
van
i Wrdere gegevens kunnen niet gepubliceerd 332%. dat zelfs het mveat' van het topjaar
ar e«t verschillende vormen lot uiting koim. worden,
d it dc »BI WBltltlag van de «fgelo.pen week
aangezien de Zwitsersehe handelssta1928 met meer dan l/i ove-irof.
iifrit seaefi Augustus l.i. geen noeiiu-nstistiek sinds Februari 1940 niet mcci gepubli
.
ecu zw.iien slag beleekenl.
«aardiKe ka|>ilaalvliiclit meer pl.i.ils gehad.
De kortstondige ..oorlogshau-se". welke an
Wel
waar had men de dingen sedert gerui
d°rc beurzen voort! gedurende de eerste we- I
/,w i;-ei tan.)
geea eakeic aeettara»
k rM ,i
men
min of meer zien aankomen en dien
tijd
I
Zooals bet bovenstaande staatje toont, heeft ken van den oorlog kenmerkte,
Na aanvankelijke opvragingeti
valt in den to ! overeenkomstig zijn maatregelen getroffen. Zoo
• trktir kent
de buittnlandschc handel van Zwitserland setaai-index der Zwitsersche beurs, haast niet te ! hadden b.v de I.nnclensche banken haar Scan
i,n binnenland vloeiden «l<- middelen van
clct l den oorlog een sterk* passiveering ondereonatateeren. Dtenovereenkomitig is ook de re- j dlnavische rredteten reeds zoov«el mogelijk he
wMtak nyatean naai dc banken. <-n n- gaan. Du weegt de» te zwaarder, omdat belang- actie, die elders zeer sterk was. in Zwitserland perkt, doch desondanks had de handel nog een
rijke aanvullende patten van de be al.ngihaaan dc geldbehoefte van den Staat
' i- «e i minimum l>eperkt gebl'>ven. De totaalmu
aanzienlijke beteeke iis. d;e men door speciale
lana, zooals b.v het vreemdelingsnvei keer. bij
r.dev we ke ui Augustus op 154.77 stond daalvidda.in
worden.
overeenkomsten. dateerenU van het begin dei
.Iwang
i.-nder druts
na tot verdwijnen* toe geslonken zijn.
de in October to- zijn laagste n veau nl. lot vijandelijkheden, heeft trachten te veigrooten.
Opmerkelijk t.o.v. het ophouden var. de ka14\77 Door het hers-M kon hot koer-nlveau
Hieraan is nu door de Duitsche invasie een
pitaalvlurhf. Is het beeld, dat de direct opeisch
i-i Maat; 1940 weer tot 153.18 ctljgen. De iets plotseling einde gemaakt. Den-marken is thans
sterker schommelende koers van de groep der ln techn;«chen zin vijandelijk gebied. Zweden
Indien wij naar de oorzaker hiervan zoeken, bare saldi in rekening-courant en de biljetten
circulatie hij de Nationalbank geven.
piet allereerst het polit.eke element ln aan■ndustrieele aandeelen steeg ln September van is vin 'ie Noordzee afgesloten en. zooals de
253.12 tot 307.«0 en werd door de in October Zw eerlsche gezant v.-.or enkele dagen mededeel
nrfkiaf genomen worden. De door den oorlog
VOORNAAMSTE PASSIVA-POSTEN DER
v ''sr-ide resette weer tot 25C.19 gedrukt. Se
leiuuHtakte onrust onder het publiek is in
de. de handel tusschen beid" landen ligt op het
NATIuNALB ANK lUti», 194(1
Zwitserland betrekkelijk gering, omdat dit land
dertdien kon men he koersniv<>jii van deze aagaaMUi volkomen stil. Noorwegen is evi-n
(;n millioen frs.l.
zooals b.v.
t.». minder dan andere naties
eens. hoewel men hoopt slechts vuorloopig ge
groe.i o* 303.3 brengen, waarmede he; me:
Rek
in hel onmiddellijke
pl m. 8% boven het vooroorlogsfhc r.ivenu uitdud en België
heel Uitgeschakeld. Sedert het uitbreken van
Bankbiljetten
crt.
i»re k van de oorlogshandelingen valt en het
den oorlog tusschen Rusland en Finland is het
steekt
t'lto Januari 193»
1651
1725
handelsverkeer met laatstgenoemd land reeds
Bja neutraliteit dienovereenkomstig minder
Zoo weerspiegelt de Zw itse' sche beur« de r'
n;i9
Februari
In6.'
acht.
komt
Hierbij
is" afvaren blootgesteld
17(i.",
geheele IlllltWtng van het bedrijfsleven tegen
Maar1421
i : Zw itsersrhe volk in ai rijn
geleziin zal. dient afgewacht te werden. Ofschoon
1239
rotsvast,
177*
April
een
haast
blind
vertrouover
'ife(MN
den oorlog mei zijn mogelijkheden en | net verkeer met Finland via de Oostzee natuur1
Mei
1737
1137
wd,
in zijn goed geoutilleerd leger bezielt!
cansequemltfs. Men wist in Zwwserlanri nog ! lijk zwaar geleden heeft, heeft bet thans na de
1147
tyri'. Per.oden van onrust heeft Zwitserland
Juni
1729
; oniruimirg
door de Russen weer ie beschik
tijdig af.st.md te doen van de Illusie, da: deze kiag
Juli
1106
1741
gekregen o' tr de Ijsvrije haven van
|
MatN Rlel gekend Het hehoefde deze ook
2(124
S2B
Augustus
oorlog een ..big uusiness" voor de neutraler, Pei»amo
iet te kennen, omdat het althans voorloopie
2U82
802
September
van
den
zou z(jn Daartegenover vindt men echter ook
practisrh nog slochts
a ..de luwte
Tut de EngeLiciie takken van nijverheid, die
2(i36
Octobar
BSt
tatschen Engeland en Duitschland woedenden
den slag liet sterkst zullen voeler, behoort in
geen
ng.
aanle.d
het
vertrouwen
ie
verliezen
828
November
2012
oorloe ugt,
de eerste plaats de katoennijverheid. Door de
in eigen kracht. Voorzichtig en kalm afwachten
December
20Ö0
789
Bovendien erenst een groot gedeelte vsn
staking van de publicatie, van statistieken omen: het paraat houden van alle midrtelm op trent de handelsbeweg ng met afzonderlijke
Zwitserland aan het non-belligerente Italië, termilitair evenals on economisch gebied is der landen zijn over de oor! igsmaanden gen
si;: voorts de natuurlijke 1 gging het land hegegevens beschikbaar, doch in de
halve de leuze, waaraan Zwitserland z;ch in nauwkeurige
e:>r»te ..ebt maanden van iie: afgeloopcn jaar
De maanden Januari t.m. Juli 1939 werden de tegenwoordige verwarde lijden houdt.
voerden Denemarken, Zweden, Noorwegen en
gekenmerkt
door een teruggeng van deze
Finland te zame.iui' Engeland meer dan 75 milEen meer technische factor, rite echter ook rek.-crt-verplichtingen en wel met rt2l mll (Nadruk verboden).
lloen vierkante yard katoenen goederen in. alsttt groote psychologische heteekenis geacht
Hoen.
ncde iuun 11 tb*, garens ter waaide van bijna
Hiertegenover Maat niet fis. 90 millioen een
BOrt worden, is. dat sedert het hegin v»n den
3 millioen. Ken andere belangrijke bedil)!»noemenswaardige «tijging van de geldcirvan Narvik.
niet
De
ertshaven
,1e koleninJustrie der Noord-Oostkust, die
de
kt,
corlog
Bund er in ge»laagd
ir. samenculatie. Sinds Ajguj.Us 1931' wordt liet beeld
de
Nationalbank
«riting met
en de particugeheel anders. Sedertdien is (tot Jan. 1940) 'Ie
|l*:t banken en zeer soepels en weldoordachte vermindering van de rek.-erf-saldi nog slechts
frs. 261 millioen. Daartegenover staat een
Ipulpoütiek te voeren.
stijging van de circulatie met frs. 22b milHet co-I van de
flnancieele mobilisatie,
lioen. Hier heeft dus blijkbaar een binnenlsnd[«aarvan de technische details op deze plaats sche omzetting van ..fluchschuld" ln biljetten
weui zijn besproken, is. de lasten van de landsplaats gehad. Het is opmerkelijk, dat deze v:-r«rdedigir.g
aileen voor 1940 Z» frs. 2.500 -schtjnselen zich hoofdzakelijk In de maand
stelsel
van
liülaoen bedragend
door een
leeAugustus
dus vlak vóór den oorlog
voor•.r.gen en belastingen zoo rechtvaardig mogegedaan hebben. In Augustus Immers verminN te ttidttlta en deze tevens tot éen enkele
derden de rek .-crt.-verplichtingen der Na'lonalnneratie te beperken.
bank met frs 278 millioen. terwijl de circuEr doemde echter het probleem op. hoe de
latie van biljetten met frs. 248 millioen toeptrtode tuj-schen het van kracht worden van
nam. Sedertdien ondergingen d» belde posten
deze maa-.regelen en de onmiddellijk optretot eind Februari 1940 geen belangrijke verandende geldbehoeften van den Staa; te overdering meer. In dit tijdstip zijn de zlchtvera~agffO, d.w.z men moest op groote schaal
plichtingen me; frs. 13 millioen gestegen en de
Cssnclerir.g op korten termijn toepassen. De circulatie is met frs 34 mllloen verminderd.
■fat waarop dit is geschied, was zeer kundig.
t«xla: on.iank, den geweldigen omvang van
(t door fa] Staat opgeeischte
middelen zoowel
in', betalingsverkeer als de geldmarkt geen
hei vertrouwen van het publiek
e.Ktle ver-ioring heef: ondergaan
om het geld bij de inheemsche banken te
ian te voren werd reedt in Zwitserland aflaten staan, ongeschokt gebleven is, heerscht
onder de Zwltsersche kapitaalbezitters een om
imen van het plaatsen van kortloopcnd schat'atpsper op de open markt, omdat men de ■ ter de gegeven omi'arvligheden Itegrijpelijke
l."ftarionl«t.srho gevolgen van eer. dergelijk •ifkeer. verplicht ingen voor tamelijk langen tijd
>rocéde rreetde, In plaats .laarvan werden de aan te gaan De kapitaalmarkt toont derhalve
wiken hTlgsri lnifl.l welker kasmiddelen in de
in tegenstelling met de geldmarkt een met onaanzienlijke verstijving. Het meest gewilde obItSÖte Jaren een abnormale hoog'e bereikt had«n. Bij deze particuliere instituten plaatste ject voot belegging op middelmatig langen terBund verledin jaar wel geen kot iloopende mijn is de door de groote particuliere en kan?™*nessen. maai een nieuw tyne ..Sehatzschei
tonale banken aangeboder „Kassa-obligation"
me: ten looptijd van één to- drie jaar en met een looptijd van drie tot >ijf Jaar Deze
Wittend» var 2»« tot B%fc%. Het bedrag van bereiken tegenwoordig een renteniveau van
deze bij o> banken geplaatste
Schatzscheine 3.02% tegenover 2.90 vóór het uitbreken van
•mZw. frs 200 millioen.
den oorlog. De uiteraard hoogere rente van de
Oaarmeie werd een IWttlulhj doel nage- beltggi.igen op langen termijn, t.w. obligaties
ra °ercikt. F.enerzijds kon de Staal van den Bund en de 5.8.8. stond medio AugusIdellijk. zonder de koopkracht van het tus 1939 op 3.G4Tc- Zij liep eind September op
aan te usten. over aanzienlijke bedraen is sedertdien tot 4.16% in Novembtot
Aan den anderen kant gaf er teruggeloopen en tot midden Maart jl.
jPn beschikken.
,en vanken door
deze onverwacht gun[~~ '
n? van 1 ar kasmiddelen de mogj1 'ie deposito's van haar klanten een
wel zeer opmerkelijk, dat de laatste staatslee00li eerin 8p
rente re betalen
"•annede had men tevens een stimulans ning van het Eedgenootschap niet alleen geDaarom zou ook de koers van de vrije, zoo
>i':en. om de particuliere oppo'.ting van slaagd,
maar volkomen vrijwillig overteekend
buitengewoon
„dunne" markt nietszeggend
«I*ll te gaan.
is. hoewel de leening=voorwaarden 13' '■• —4"*-)
zUn en wat het pond sterling, aldus de minister, nog steeds een begeerenswaardige valuta.
niet aan de verhoudingen op de ohllgatiemarkt
voldeden. Technisch heeft het een rol gospeeid.
Uit het koersverloop op den dag. dat deze
"batting
~'
der Zwitsersche finanverklaring werd afgelegd, valt nochtans weiexperts was tot het begin van den oorlog dat men. door den looptijd op tien jaar te benig instemming met dit optimisme te con5 een bedrag van
niet minder dan frs. 500 palen, een gemengd type van leen ng op langer,
stateeren De algemeene meening was volkoP art cu iere n in den vorm van en middelmatig langen termijn creëerde. Van
men tegengesteld en men wilde
althans in
-'""er. ..gehamsterd". Hoe sterk de uitrelatieven zin
Belga's
niets var pondenbezit tv eten.
veel grooteren invloed was echt-r ongstwljV n den
siers
parten.
genoemclen stlmuians voor 't
De wiselkoers, die Maandag
•tn'met een
va n opgepot geld was. blijkt feld het psvchologlsch belangrijke feit. dat de
til- n ')' e6ren
in mineur.
iling van ƒ ti.75 tot f 6.71 teekenen van
v
r
uitstekend
k>op
van de depositorekeningen emi-sie door een propagandistisch
ui
z.vakte had vertoond, liep Dinsdag sprongsr\i Btgatteche regttrlag hoeft DiMÉhg
Ut,rBChe banlt en. In het laatste kwarWJ gewijze verder teug. totdat op een gegeven
op de vaderlandsliefde der
taal
opgezet beroep
zijn deze rekeningen met
mende van tien ÉMUIHI"I vun dr wimwt
f.,
moment een niveau van circa f 6.47ii bereikt
Zw tsers voorafgegaan werd.
m ' lllot' n gestegen, terwijl tevens b
v
*itan onaie Dan
haai
ten
van
was. Eetst toen werd er weerstand tjehorien
kiM
houding
opzichte
ile
flucDe dooi deze leening verkregen middelen
l«en
met haar veel rustiger
jsne v '
•enig -erstel tot ƒ 6.03 tot stand ko•li kon
tuaties
vvlje
minst
liet
,ak n
IM
graag
gezieputti
Sterling
fctrgrheeft
men
om
den
gebruikt
k wn sl 'Jg ng. van frs. 2»
men.
de financieele structuur van den
lic lil. Ken gc-chikt.r tijdstip daarvoor hal
*•>
? constateer en viel. Deze toevloed nen post in
De Duitsche coup tegen Scandinavië heeft
d» P sl!o
Bund. en wel de ..vlottende schulden" le vermen moeilijk kKMN 'Inden. w.int het Ba' S V nd Dl ats zondrr dat d cir
c
pond steriing dus niet onberoerd gelaten.
het
de
schatNatlonalt>ank
vermeerderde. minderen. Dientengevolge vertoont
gelvehe devies heeft deze week
IHgl tIMÜ
MHI
81 mpn er in gesiaa ? d ,;s meer kistpromessen-portefeuille van de Nationalbank
Dunne markt.
»>n fra
0
per 15 Maart fL een vermindering van frs 1G7.4 groote koersschommelingen ondergaan ata
>e
opgepot geld weer in circubj-j. T m
■ I OCH
deze leening en de wjjze waarop
reflex van de uitbreiding van den oorlof 10l
i... ei aafbeJd in de in het LafCrm.» s ren en resp voor productieve doel- millioen. Met
zij aangewend werd. is in het kader van de
te
maken.
Seandlna
huw
vli'.
gewin beweringen, in het bijzonW r,
k «'aren de frs. 200 millioen. die financieele mobilisatie de eerste stap naar conder watxr het de ..dunne" markt betrof, want
In deze regeerir.gsverklaring word o.a een
nd opgPhomen waren, niet
solidatie van de schulden gedaan.
voltweetal problemen behandeld, die veler aan
»»s*fci001
nadat Woensdag met verhoudingsgewijs geeheeU
' -lusschenfinanciering
ut
dacht hadden en waaromtrent men thans een
derhii!v'e toch nog voor frs. 224
ringe schommelingen was voorbijgegaan, volduidelijker inzicht heeft verkregen. Intervenkor!loo
end
de
trok zie Dondf riag een hoogst merkwas'papier bij
Cl
NattoP
Het spreekt haast vanzelf, dat de veelvulHe op de wisselmarkt, ten einde den vrijen
-ibank i
dige eischen, welke aan het kapitaal gesteld pondenkoers te steunen of op andere wr'/. te
dig herstel.
worden, niet nl te veel plauts voor de beurs en manipuleeren. behoeven wij niet te verwachMen h elln no ?t dek, dat dien dag tal van
haar bedrijvigheid laten. De omzetten op de ten en evenmin zal er in het Engelsche betadc
voor de geallieerden gunstige berichten
AN, N
EER "H d« uitwerking van deze Zwltsersche beurzen zijn dan ook sedert het lingsverkeer worden ingegrepen door eeniger* ronde deden en het cesnltaat daarvan was een
uitbreken van den oorlog aanzienlijk geslon00
lel blokkeering van buitenlandsche sterlingallosoverhrcrsrhemle vrnag naar ponden sterverschulvin 8 v «n middelen op de
ken. Het moet ech'er opmerkelijk genoemd saldi.
ling. Met recht kon hier gesproken worden
ader besenouwen kunnen wij vast worden, dat de Zwitsersche beurzen en met
Het
eerste punt maakt op afdoende wijze
»'«!l.a
van ..de baissier!* op de pijnbank", want *cl11 d,;
dMf practlsch nihil Is. Het offl- name de grootste markt te Zürlch. ondanks het een einde aan de veelvuldig opgedoken geruchden was hef moeilijker om vrrkoopers te vinvan de omz?tten et de vele beslommeten over s eunaankoopen door de Engelsche den.
' Wt ' nt Van de N «»«nalbank is sedert slinken
ringen van den tijd meestal een opgewekt controle en zal sterling-bezuters het besef hels
-1937 onvfr,
De .dunheid" der markt overtrof iedere vermlerd gebleven, nl tv»* Naasi beeld vertoond hebben De koersen staan dan
fc,
ben bijgebracht, dst verdere verliezen niet
wachting
Men opende op ƒ O.H.'i maar al spoeo*** liscomo van 1% Is het ook geenszins slechter dan bij het begin van uitgesloten zijn. Amierzijds worden zij bedig bleek dit niveau nog veel te laag. Er
ls:' !
den oorlog. Hiet kon zich lijdelijk een eigen
;er wereld liet particuwaard voor een bevriezing hunner vorderinvolgde een stijging m"t niet minder dan 20 et.
s
a ttg><o
tendens ontwikkelen, hoewel Zlirich vroeger
Te allen tijde zullen rij de viijhe | tot ƒ fi.Bs. waarvan he» me-k waardigste wel
gen
is
Septembei
van
1 tot \Si<% meestal de stemming van de g -oote beurzen
lw
hebben zich van hun bezit te ontdoen, zij was. dat zij practisch zonde: .-enigen nmzet
p vlflk
niveau hei zich sedertdien in Europa en vati New Vork overnam.
het oo'<, dat de lage vrije f>ondenkoers daartot stand kwam. Ook
was daarmede niet
De bovenstaande graphiek toom ons üe ontbij een onaangenaam element vormt.
slecht» het verl'es weer volkomen ingehaald,
!■* Zündt!l schommelingen gehandhaafd
wikkeling van den Zwitserschen beursindex
Overigens werd deze lage pondenkoers evenm.iar men was tot Wl boven het niveau Af
sinds 1 r\> Vien ziet. dal de koersen, nat hun eens besproken. Uiteraard heeft men getracht laatste weken gekomen.
„trend" betreft, absoluut geen ongunstig verzijn beteekenls te verkleinen en er op gewezen,
Eans heeft dit enthousiasme niet geduurd:
loop genomen hebben. De gevolgen van de dat verreweg het grootste deel der sterling. daarvoor was het te slecht gefundeerd. Spoe•
'an
jv gevolg zoowel groote internationale crisis leken in 1938 natransacties via de eontróle en tegen de door dig vond een reactie tot I (1.77*4 en later een
genoeg overwonnen. Het Jaar 1 Drtn zette echter
va-igr-teble koersen w-otdt afgewikkeld
verdere afbrokkeling tot ƒ 6.70 plaats. Toen
—

een
Engeland.

voor

verliest een
groote markt.

is

kracht.
Terugslag kleiner dan in
andere neutrale landen.
ZWITSERSCHE BUITENLANDSCHE HANdat zoowel voor het betrek-

Vertrouwen

Vierde Blad.

Katoenindustrie

waar moest de Natn-nalbank in den loop van
de laatste zeven maanden belangrijke hoeveelheden goud afgeven, maar deze goudbewegings»n kunnen tur.üer meet doo: de omwikkeling
van dan buitenlands» hen
handel verkiaaro
w orden.

—

zware

van Zwitserland als van de voorzichtigheid,
waarmede de financ.eringsprüblemea toi du»
verre aangepast en opgelost zijn. is. dat sedert
hei begin van den ooi log elke nuemeiuvvaarWel
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Verder was de belga aan verknopen blootstéld. Zoo geleidelijk als deze valuta in de
afireloor.>er. maanden heeft kunnen apprecieeren. zoo snel is zij thans weer teruggeloopen.
Merkwaardig genoeg was in den beginne de
tendens uitermate gunstig, getuige een stijDinsdag sloeg
ging van ƒ 32.10 tot /
de stemming echter volkomen om: het aanbod
nam voortdurend toe en bleek hoe langer ho?
moeilijker te plaatsen.
Woensdag werd ƒ 31.80 ln benedenwaartsche richting gepasseerd. Vrijdag werd ƒ 31.63
waarmede een peil bereik; werd.
bereikt.
waarop de Nationale Bank van België tot interventie onderging om de daling te remmen.
Dan hebben Fransche francs
een groote
koer.svariatie ondergaan, die echter, waar zij
volkomen parallel aan dit van het pond sterling liep. minder aandacht trok. Dit devies
daalde van ƒ 3>2 tot f 3.67. steeg toen tot
t Vs en onderging daarna «eer een reactie
je

•'

tot ƒ 3.75.

De eenige

vrtfe

Furopeescite valu-

Termijnhandel.
De termijnhandel was zeer beperkt. In ponden was iets meer aanbod, waardoor het dis-

agio toenam

3-maands tot

voor

1-maands tot 2 et. en voor

si et.

Verder was er vraag naar termijndollars,
vooral op 3-maandslevering. zoodat de premie
hiervoor aanzienlijk hooger werd en thans 1
et. bedraagt.

Discontomarkt.

itET asppct der discontomarkt onderging
■ door de
oorlogsgebeurtenissen een grondige verandering. Maandag nog waren 3maands-bankaccenten te plaatsen op %%,
gold schatklstpspler per Juli «i 4*4% en per
October 1 a IH%. doch Dinsdag waren al
deze koersen onmiddellijk verdwenen. Dien
dag ••erwi«sflden 3-maands bankaccepten
van eigenaar op Vjk%, adviseerde men Meipapier op 1%. Juni op
en jaars op

een constante verhouding tol den
dollar handhaafden, waron de gulden en de
Woensdag was er zelfs aanbod van bankZwltsersche franc Hei is evenwel duidelijk, itesptan leg (in 1%%, maar daarna werd de
dat dit niei zonder officieel ingrlj)>en moge
-temming gemakkelijker en uiteindelijk is er
lijk was Toch kan men niet zeggen, dat ons op dezen koers wel vraag naar 3-maands wisEgalisatiefonds deze week voortdurend heeft sels Srhatkistpapler met gelijken looptijd nomoeten ingrijpen, want veelvuldig kon
de teert 1 V%—lS% Papier met lateien vervaldag
markt zichzelf bedrul[ien Er zijn echter ook valt huiten de belangstelling.
perioden geweest, dar zeer groote dollarbedi'? (Nadruk verboden).
'ii's.

i

.

resving.

'angen in ruimere male dan verleden jaar
verhoogd, ten einde de te betalen belastingen
uit deze reserve te voldoen.

ln bet vorige verslagjaar dode»
gedurende 193» de gevolgen vaa bet JapanschChiaeesche conflict zicb gevoelen. Viettemio
koe de regelmaat in bel bevaren van diverse
diensten behoeden blijven en in het («vrede
halfjaar eenige aitbreiding itaa dr vaart op
China worden gegeten, aldus het jaarvrrslas
over I*3B der Java hina Japaa In»
In den loop van hot jaar herstelde zich net

Het

jaar. als gevolg van dc

toestanden
m China, beneden het normale: tegen het einde van het jaar was evenwel een kleine verbetering in het vervoer van Chineesche pas-

sagiers

te bespeuren.

de winst
1Ï.1.W4».

i>p assurantie eigen
de wiusl op verkoop

ri.ZH.7M) .
risico I tVJHkf
tan

«.s.

..

1 jt-

■uiudari" rn s.s. ..Tjike inhalig" f 87.57 H ( —).
Het nadeelig saldo der intert'strekenini! be-

Invloed
De :a Europa

uitgebroken oorlog heelt
naluurlijk niet nagelaten zijn invloed op ons
bedrijl le doen gelden EenerzijJs waren wij
in staat ia verband met de algemeene stij
ging van de wereld-vrachtenmarkt de vraev
binnen zekere
passagierstarieven
grenzen te verhoogen. anderzijds; werden wii
voor verhoogdt ixploita li f kosten gesteld.
De a.gemeene toestand slaat niet toe zich

en

aan eenige voorspelling met betrekkine tot i<toekomst te wagen; ofschoon d, gans» van za
ken op hei oogenblik nie: onbevredigend .s

biijft de grootste voorzichtigheid-geboden.
In December 1039 werd aan de Nederland
fcche Sehee[>st)ouw-MadLsahappij le Amsterdam de bouw van een nieuw moior-passagicrv
vrachtschip opgedragen, waaraan
de naam
.Tlikini" zal worden gegeven

Hoogere loonen te wachten?
).

Nieuwe Nederlandsche
Ned.Indië.

"

»

Compagnie begint resultaten

opde

Jm.i.Vj

17

si.ii

/.ihmlml ern lirulo-

winst overblijft van I .1.171.202

:

:

—

i.'W).

Na de door ons bepaalde afschrijvingen: op
schepen f 1.524 391 (1.369.6241. op etablissementen. kantoren, huizen enz. f '54.993 (TJA) ?'.H)
op deelnemingen in andere onjern -mm.'en
f 52.775 (105.328). resteert f 1:389.00 (1.0649901
Wij achten het *enschelijk de winst op as
surantie eigen risico ad f 39.042 naar de assurantie reserverekening over te brengen en
aan de reserve voor diverse belangen tot te
voegen t 700DOO i4UO.OOOi.
De winst- en verliesrekening sluit na voren-

genoemde
met een
(onv.).

afschrijvingen en reserveermgen

saldo

ter

verdeeling

f tüMiOOO

van

Het dividend bedraagt, zooals gemeld. 6

%

(onv.).

—

Balangscijfers.
De verlies- en winstrekening staal
Debet
\oor Interestrekening f 3MB (47stf)>
afscHrijvn»* op schepen dei Maatschappij I 1.524 391
U JbO.iati. afschrijving op etablissementen, k.inw.
ren. huizen en/ f 254.993 1220.794). afschrijvitiii op
deelnemingen in andere ondernemingen f 32
1106 .32). assurantie reserverekenina f 39 t>42 (—)
re=erve vooi diverse belangen f 7U0.00U ■ 400 0001
winstsaido ter verdeeling f moflt» ion»
en
Credit voor: exploiutlerekeniae f MM.833
■2.787.734). assurantie eigen risico f 39042 (23 824).
ivin-t op verkoop van s.> ..Tli-ondan" rn
Ti:
kembang" f 87.957 i
per 31 December 11*38 vermeldt ai»
De
Activa: Scheper der maatschappl) f 9.410.021
• 7.248.430). schepen in aanbouw f 20.01 5 (2.62 b .448).
etabllssemenien. kantoren, huizen enz t 1.(365.031
jr.Js.Hi
n.aga/unvooiraad ' 273.631
: •»24
kantoormeuuilair te Amsterdam en in Azië t 2
(onv). kas en banksaldi f 3 286.48! (5 .186.184). gel
den uilgezel ;>p prolongatie. Jeuosito enz f : 702 920
)

«

#

—>.

f212.829). deelnemingen In andere

ondernemingen
f 1.503.1H3 (I 504 til"», elfecien f 65.130 1227 üüüi. dl
verse debiteuren I 346 579 1.311.301). uitgaven op 100
pende reizen I 378.043 (427.307) vooruitbetaalde kos
ten I 213 038 i 19-1.382) en als
Passiva: Kapitaal f 9 000 000 ioiiv.). reaerve
ingevolge artikel 13 der statuien f (110.277 I TA5J777)
• es.ive voor diverse belangen f 2.000.000 iI..:O0 OOOi
aaauianlW reserverekening f 1.038.042 iI.OOOiiOOt
reparaue- en survev 10.-al. f 'IS2 332 (332 880). issu
rantie eigen risico i reserve voor onafgedane scha
deni

1.12.506 d5.273).

randjong Hriok amortisatie
fonds f 1:14.5.078 (1.358 187). cleelhebl>er« spaarfonds
t ma.Mt .<>:a.iS)7i. -lichting
..Pensioenfonds voc.r
personeel
hel
der
Java—t'hioa—JapanDJn"
77')
f 2.927
f2JJRS.tBS). nog niet .vpgekmnen dividend
bewijzen f 4 560 < 7.390). diver>e
credielen f 1 204 477
onu angsten i>|) loopende reizen f 534 921
( 1 :üJ7.9;»>.

1831 f 74), rekening van undeeling f
dividend en tant bel nihil ((M.MO)

-54(10(10 (onv

—

Koers-

en prijsfluctuaties.
ERON
DER
hei
votgi
fatwa- en ptrff verloop
jy/
van

i

nkele

der voornaamste goederen en

fondsen:

GROOTHANDELSPRIJZEN.

)

Begin

Einde

Tin 11.intden cash 1

CULTUUR MIJ. „WILIS”.
ƒ

50.613

Dividend 2

j. ƒ49.678).

(v.

Aan liet jaarverslag van de Cultuur Maatschappij ..Wilis" over 1939 ontleenen wij het
volgende:

Geoogst werden: thee 318.300 (v. j. 316.184)
h.K.G. tegen een raming van 287.000 h.K.G.;
Kinabast 86.345 81.940) K.G. (raming 75.700
KG). De thee-oogst bestond
voor 301.286
(296.024) h.K.G. uit ondernemingsthee en 17.014
(20.160) h.K.G. uit opkoopthee.
De netto-opbrengst der producten bedroeg ir,
tlusief de raming der op 31 December 1939 onverkochte voorraden: thee f 121.485 (108.418).
kinabast f&L3B7 (46.1021.
De uitgaven ten behoeve van dit oog-tja-u
bedroegen inclusict afschrijving op de boek
waarde der onderneming (125.946 (105.5511.
zoodat de exploitatie» inst voor 1939 is te stel
(

len op f 4S ■>_'»; (49.1201.
Oogst 1940 wordt geraamd op: ihee 278.215
(287.080) h K.G : kinabast 81 750 (75700) K.G
Het saldo winst bedraagt f 50.613 (49.6781
Voorgesteld wordt, zooals gemeld in ons Avond
blad van 12 dezer, uit te keeren aan houders
van preferente aandeelen 15.6% (v. j. 17%.
waarvan 4 % achterstallig over 1937) over het
preferent kapitaal. 5.6% (v. J. 3%) over het
gewone kapitaal en f36.— (19.25) per oprich
De ba-

;

r 31 December 1939
..Wllis" vermeldt als

der

Cultuur

Activa. Onderneming- ..Penampean" f225.000
(231.166). kas en kassiers fl 793 (3869). bankiers
f87.666 (v J. Tiedeman en Van Kerchem. Soerabaja f6.473). effectenrekening fl4 096
(32 50-11.

prolongatierekening u g f 60.000 (SS 000). diverse
(283).
f4.743
voorsehottenrekening
debiteuren
(2.314). ongerealiseerd
product
f2.373
f 52.630
(70.973). exploitatierekening oogstjaar 1940 f 7800
(6.938): en als
Passiva:
Preferent kapitaal f230 000 (onv i.
gewoon kapitaal f 66.000 lonv
reserverekeningen
f34.743 30.0001, onverdeeld dividend fllB (30),
dlverga crediteuren f11913 (11817). Tiedeman en
Van Kerchem. Soerabaja f 1 810 (v. j debet f6 4731
exploitatierekening oogstjaar 19:59 f20.730 .9019)
dividenden 1938 fl6l (—). winst- en verliesrekening f3O 613 ( 49 678).
De winst- en verliesrekening staat:
Kxploitatierekening
voor:
Debet
oogstjaar
J939 f123946 (105.331). koersverschil f223 (208i.
administratiekosten in Europa f4.392 (4.2821. bijzondere reserve f 4 743 (—F, saldo winst f .10.613
(49 0781: en
Credit voor: Voordeclig saldo cxploitatiereke
ningen voorgaande jaren f4.985 (—). produrtiere
kening f 174.873 (134.321). Interestrekenlng fl3lB
(1 730). diverse ontvangsten f1743 (1613).
'.

(

CONSERVEN BREDA.
HERV.
ln aansluiting aan het in ons CX-htendblad

vat.

heden gepubliceerde jaarverslag van de Herv. Om
serv en. laten "ij hieronder de jaarcijfers volgen
De balans per 31 December 1939 vernield! a'Activa: terreinen f 269 594 (onv.). nieuwbouw
f Ï638 ( —). gebouwen t 676.843 694 134): maehi
nes en installaties f 336.261 (323.898): vervoenmd
delen f 1 (onv.). \aat\verk f 1 (onv.). spoorweg
aansluiting f1
t
dei plan-age
1 (onv i. aanleg
(onv i. fabriek Reverw-iik f 10 000 (1). pand Sar
(

%

(v. j. nihil).

250%

2.Ï0%

21b*

Rubber islieets loco) . 11
11
7\\
Koffie f Santo» Mei) . 587
,5.5«
.ï.74
Suik. f contr. no.4Mci) 1.4 H 1.48% 7.2.5
Tmmm /Chicago Mei) . 10-)** 107%-% 69%-%

Katoen

(Miéttl.loet>)

.

io.ss

Aan het verslag over het boekjaar 1939 van
KOERSEN NEW
1940 1940
de Bank voor Nederlandsche Gemeenter onteenen wij het volgende21
29
In het geheele verslagjaar kwam geen ennele
Mrt. Mrt.
«emeenteleening aan de markt hoewel toch in Anaconda
28% 29%
de eerste helft van dat jaar de ruimte der midBaltun. Se Ohio .4%
.7
delen, om zulke leeningen te doen slagen,
Bethl. Steel
75
70%
eoortduurde De gemeenten, ook de grootste
Chrysler
85%
die vroeger vrijwel uitsluitend met bank-con
54
sortia werkten, waren mitsdien aangewezen op Gr ncreil Motors 54
leeningen op onderhandsche schuldbekentenis, Intern. Stekel . .7.5
32%
waarvan op ruime schaal gebruik gemaakt V. V. Central
15% 15\
werd
Sorth. Am. Av. 21
24%
Wegens voortgaande extra-aflossingen ten Radio Corp.
i;%
0%
kevolge van plaatsing van door ons verstrekte
Shell Union
tt7%
leeningen elders tegen een lagere rente dan
Un. Aireraft
47
17%
wij konden aanbieden, in verband met de renï
te, die de bank zelf voor de leeningen te haren United Corp.
f.'. S. Rubber
laste betalen moest, waren wij ook in de eer:u% 11
v sste helft van het verslagjaar eveneens genoodW*
zaakt tot extra-aflossing van of op door ons
(Nadruk verboden!
....

...

$«

..

..

...

..

..

..

iu.s9

YORK.
1940

5
Apr.

30%

5%
80%

88%

B.GB

1940
12

(Hf

14
Apr.

Apr.
.70*4

een (>eriode van tien jaar van moeilijkheden
en gevaien overwonnen, waarbij niet alleen

de structuur der industrie onaangetast
bleven, maar zelfs is versterkt.

is ge-

RUBBER GROWERS' ASSOCIATION.
LONDEN, 12 April. (Per tel.»
Blijkens
het jaarverslag van de Rubber Qrowert' Association over 19.19 zijn 601 producenten met een
geplaatst kapitaal van C 117.102.109 en een
beplant areaal van 2.116.062 acres lid der vereeniging. De heer T. Tailor zal den heer F. E.
Maguire als voorzitter voor 1940—'41 opvolgen; de heer G. C. Denham zal als vice-voorzitter ftmgecren.

22»»

5% 5
90% 54%
«7*4

J7T»

54%

39%

lj%

ie%

13%

2.1%

24%
fi%

13%

12%

12

n>t,

4b

4!)

.15%

32' i 44%
;7j

2»,
3*i\
'il%

J«

JtjJ

.14%

';.7',

i9%

4C%

opgenomen leeningen
Toen de oorlog uitbrak veranderde de toestand ingrijpend Van groote ruimte dei vlottende middelen was geen sprake meer. alle
„UDENHOUT”.
mogelijke conversies hadden plaats gehad De
Aan het jaarverslag over het boekjaar 1939
rente ging mitsdien stijgen en wij moesten der Maatschappij tot Exploitatie van Steenfaweer trachten leeningen fe verkrijgen npdst
brieken . Udenhout" v h Weyers & Co. te Udenivij aan de aanvragen der gemeenten voldoen
hout. wordt het volgende ontleend
konden
Aan de aandeelhouders zal worden voorgeHet gelukte ons twee leeningen van een milsteld het dividend vast te stellen op 10*7. (v.
lioen op te nemen, de eene tegen pari en 3H * j.
6' 1 i of f 25 vxrr dc aandeelen van f 250
en de andere tegen pari en 3-\ %.
en f 12.50 voor de aandeelen van f 125
GeOp 31 December 1939 hadden 223 gemeenten stort wordt in een
te vormen reservefonds s.
waarborgsommen, als genoemd in art 79 dei van de overwinst, zijnde
f 625 Ter beschikLO. Wet 1920. bij onze instelling belegd tot king
van houders van oprichtersbewiizen wordt
een totaal bedrag van f 1 490 868. tegen een gesteld s. van
de overwinst, zijnde f 625
laar te voren 213 gemeenten met f 1 483 916.
waaruit een uitkeering zal worden gedaan van
Op 31 December 1939 waren bij de bank van f 631 per oprichtersbewijs
Het restant ad 31
kracht 635 leeningen met langen looptijd, tocent blijft ter beschikking van de houders der
taal '35 330 078 tegen op 31 Decembet 1938
99 oprichtersbewiizen Aan commissarissen ge552. totaal f 32.251 069
zamenlijk komt toe 10. van de overwinst is
In 1939 werden aan nieuwe leeningen afgef 1250 Na toepassing van de gebruikelijke afsloten 108 83' ad f5 071 807 1 698 790'
schrijvingen en na uitkeering van een bedrag
Op 1 Januari 1939 had de bank verstrekt aan van f 27 500 '15.000' aan de Maatschappij
tot
(3
635 161 In 1939 werd ver
liasgeldleeningen
Exploitatie van Steenfabrieken
Udenhout'
strekt (24 4675 300 en terugontv '27 860 46'
v.h. Weyers Sc Co. en een dotatie van f 5000
toodat op 31 December 1939 ten laste van gein een fonds voor ouderdomsvoorziening, sluit
meenten enz uitstond I 250 000
de verlies- en winstrekening
van
de N V.
In 1929 betaalde de .staat bij de bank ten be- Steenfabriek .Udenhout". waarvan de
N. V.
(
nocve
van de gemeenten
422 909 228 tegen de alleenbezitster is van alle
aandeelen met
403 511 875 it 1938 c n betaalden de "emerneen voordeelig saldo van f 46 717 '12 8491. welk
ten ten behoeve van den staat ( 78 712 325 tegen bedrag op nieuwe rekening wordt overgeschrei 96 119 550 in
1938
ven.
De winst bedraagt f 421 401 '387 591) Af te
Dc verschuldigde winstbelasting over 1939
schrijven op gemeente-obligatien uit syndicaat moet nog ten laste
van dit voordeelig saldo
en dienst der geldleeningen f 271 424 - 440 779'
worden voldaan
'oodat de nettu-w inst bedraagt f 149 976
De verlies- en winstrekening van de N V.
Het dividend bedraagt 2 'v. j nihil i.
Maatschappij
Exploitatie

STEENFABRIEKEN

VERKOOPEN VAN DE NIVAS.

-

-

SOERABAJA.

13 April. fAnetal
De prijzen
van dc N.I.V.A.S. verkocht voor consumptie 883
ton superieur en 555 ton bruine suikers. Voor
—

-.

perieur.

Tweedehands rxportsuprrieur
aanbod. De mark; was flauw.

>

tot
van SteenfabrieUdenhout" staat
Debet voor: rente ,V; hypothecaire obiiActiva: Kantoorgebouw .lavastraat 72 t 20.000
phatisiraat. Amsterdam i SO.OOu (1:1000), goederen:
ïatieleening
f 7 f 62. saldo winst, te bestemmen
(onv.).
leeningen
langen
078
aan
enz.
1.006,206
(1
SIS),
gemeenten
op
fabrikaten f
halffabrikaien en
grondstoffen f 004.911 (718.727). verpakklngsina
ern.Un f 35.3.10.078 (32.251.009). debii. f 20.148.122 als olgt: uitkeering 6. dividend fl5 000
gemeente-ohlltratiën
te-taal f 334 659 278.2601. bedrijfsmiddelen f 50 107 . Ld.060.1771
synd'ca-u
uit
ivcrw.nst f 12Ï00 te bestemmen reservefonds
(65492), effecten f 28.813 24.802).
debiteuren (96.965 (185.177) .inventaris f 1 (onv.) d'énst der f 625
houders
van oprichtersbewijzen 5'
(492
315)
(f
f 660.0'
255.984). en alt
postcheque- en girodienst f 8.951 geldleeningen nihil
(8.262). kas f 2 354 (1 364).
nihil
Aandelenkapitaal f 10.000 000, aanverllessaldo
f 625. commissarissen
Pllllri;
f 1250. 4'; dividend
f 346.903) en als
deelen !n
porfouiHe f 3.254.000. dus f 6.746.000 flO 000.
totaal fl2 500:
totaal
debetzijde
(orv-.i.
Pastlva: aandeelen kapitaal f 3.000.000 (onv
reservefonds f260.549. bijschrllving
uil f 35 462 en
6*5 r eerste hypothecaire obligatieleening f 800.00(1 «dnat 1139 f 14.997. of samen f275.547 (260.349)
(900.000). crediteuren f 243.883 (v. J
langen ter
«cidleenintren: 3M% schuldbrieven 1937 f 3.610.000.
Credit voor: winst, intrest en vergoeding
mijn f 163 900 en crediteuren
107793). kassier-chiidhrleven
1938 f 7 555 000,
S'ë
of -amef 35 462
beheer
(151
618).
coupons
f 7.429
30.030.000),
verpllehtin
te betalen
f 22.593 r 13.165.000
andere
De balans van dc N. V. tot Exploitatie van
(25 047). winst 1939 f 404.483
211.436). af ver
gen op iangen termiin :
(17.338.684):
lies van vorige Jaren f 346.905. bPlft een win-t
Steenfabrieken Udenhout" luidt als volgt:
f20.491.477
betalen
coupon*
te
De balans der Bank v Ned fleineen'en vernield-

ken
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NED.-INDISCHE PRODUCTINMARKT.
Rubber, op
BATAVIA 1! April (Aneta).
besla van een uitvoerrecht van 2.17 et. per h.Kp.
—

sheets 31 3

I et,

30 1 4
n..teering
De
voor rubherliceniies-A bedroen
Kl 1 2—41 1 2 et. per Kg.
eerste Sjotten Bain
Peper: Zwarte
via: April'Mei f 9.30 nom . eerste kosten Telok
Hetons: April Mei f 81,0 aanbod: Witte Ifuntok
fob Hanka: April Mei ongen: April f IaVM gedaan
SOKR ABA.IA. U Am il. <Aneta>.
Koffie
f 17 gedaan Dc markt was stil.

cisSpe

—

(.

«

(

(

(

saldo van f 57.578.
De verlies- en winstrekening, slaat:
Debet

voor: onkosten, reclame, interes:

enz

(942 396).
afschrijvingen gebouwen
f 1.146.120
f 21.:14S (21.751). iiand Sarphatistraat. Amsterdam
f 20.000 —). fabriek Beverw i.ik f 3000 —). ma
ehinea en Installaties f 59.170 (54 754). vervoermiddelen f 7.385 (10.710). meubilair f 1 886 (2402.
winst in 1930 1 404.843 (211.456) en
Credit voor: bruto-winst op goederen f 1 657 184
(

(1241829)

f100.592 (125.337). uitgelote en aflosbaar ircstelde
(31 389),
schuldbrieven f1.').015
koersverschillen
f1597 (— >. dividend f 134.920
vidend f5B ( —).

(

effecten

f 6211

(1652)

ENGELSCHE SCHATKISTEMISSIE.
LONDEN, 13 April (Per tel.)

-

Hij de van-

daag gehouden inschrijving op Jt 30 millioei
90.575.n(>('
•chatkislwlssels Is in totaal voor
Ingeschreven. Het geheele l>edrag werd toege
wezen tegen een gemiddeld disconlo van 20 sh
8,16 d. percent (v. w. i_-0 sh S-38 d percent I
Aanstaanden Vrijdag zal weer ii ö(i millioen
aangeboden worden.
£

(

—).

onverdeeld di

SPAARBANK TE DORDRECHT.
Blijkens

drerh! over
'

he! jaarverslagder Spaarbank le Dor
19:19 werd In hel afgelonpen hockjaa,

I4SI-8W <v.

werd
->
P".1

/

J. i TIM Jijt) ingelegd. Tentgoelaald
2.43:1.152 C' .194.12(1).
Aan inleggers w.<7.845 "60 <5.225.:!':2) ver
Decemnei 1919
(

-chilldlgd.

He:
:ddo van de reserve voor belege-ogen ■ .
'IIS 29.7 moe-; wezen* nadeel;*- koersverschil ad
- (142.770. op elfden, welke gewaardeerd zijn tegen
den k"ers van den laatsten lieur-dag in Decembe-19.19. geheel worden afgeschreven.

BEURS VAN KOPENHAGEN.
KOPEN HAGEN, 12 April. (U. P >.
gen« ..Ekstrabladot" zal t> beurs van

VolKopen-

—

hagen zoo spoedig mogelijk heropend «orden

Activa: aandeelen en liquidatiebewijzen in
Udenhout f loonoo
Steenfabriek
Steenfabriek . Udenhout" en voorschotrekening gezamenlijk f 100.000. Steenfabriek ..Udenhout" en voorde

gezamenlilk f 350 000.
Passiva: aandeelenkapiteal f 1 millioen. nog
portefeuille
in
f 750 000. restant f 250.000. reservefonds f 625. Sr:5 r : hypothecaire obligatieleening
f 142.000 interest nog verschuldigd f 3.253. Steenfabriek
ITdenhout" v h Weyers *Co f26 407
mg te betalen coupons f 200 nog te betalen divi■lenden ' 272. nog verschil Idigde onkosten I 365
dividend 103!) f23 000
iltkeering oprichtersbe
wijzen f 624. tantième commissarissen f 1250
De verlies- en winstrekening van de N V. Steentabrlek
Udenhout
v h Weyers A Co. te Udenhout loopende van 1 Januari tot en met 31 December 1939 luidt als volgtActiva: interest en vergoeding lieheer (7 962
8 287' reserve I 6000 mnv I, saldo winst bestemd
voor afschrijving gebouwen f 3750 tonv.i. afschrij'13 374', afschrijving
ving dronginrichting f 6414
aansluiting
Staatsspoorwegen
aff fito lonv I
schrijving arbeiderswoningen f 789 'onv
afschnj,'.

(RB.D.)

Soanle
Moot re» i
Holland
Belsi*
Zwii-en
Italië
HcnemK

Zwerten
Noorw
Hel>u.i!i

a
'

38.50*
4 43-4.47

Boeda,,
Relsrad-

Z3ÜS-2S.M
i"S3-179ö

Sofia
BoekaB Urn
Batavia

68 75'

door

,

ü

—

i«
sJ

w>it'

,7^7.
T2

HT.

mZT 1*

«ï ■

■•

' 1

de bank eatstestei-i:

"'

woonhuizen f 800 (onv ). afschrijving auto's
f 2919 .3594>. afschrijving effecten f 1800 (nihil.,
ouderdomsvoorziening f 5000 -nihil».
uitkeering
aan de Maatschappij tot Exploitatie van Steenfabrieken
Udennout" f 27 500 .15.000.. saldo onverdeeld f 46.717 112 8491
Passiva: saldo AP f 12 849 11415.. saldo exploitatie-rekening f 97414 '65.4471.
De balans van de Steenfabrieken
Udenhout"
per 31 December 1939 vermeldt als
bezit
aandeelen
Activa : eigen
f 2000 (onv.).
gronden fabrieken met spooraansluitingen. drooginrichting etc f 193.449 .207 413'
machines, ketels, werktuigen en gereedschappen electrischc installaties wagens tuigen etc f 6 10nv... deelname
en effecten f 50.262 .33562. kantoormeubilair fl
wiv.i. klein spoorwogmaterleel f 2 ionv.l. automobielen en motorlocomotieven f 1 lonv.i, paarden f 400 . 800' kas en kassiers f 121 795 (99 3331.
f2l 637
leen ing
debiteuren
f6l 130
122 3051
.43.714.. NV tot Exploitatie van Steenlabrieken
Udenhout' 1 26 407 .J2.747.. ' voorraden steen,
puin enz f 99 437 .86.595. en als
aandeelenkapitaal f 102 000 .onv.
Passiva
reserve f 58 000
ouderdomsvoorziening
.onv
5000
1
1 nihil-. Maatschapi,
i tot Exploitatie van
..Udenhout"
Steenfabrieken
voorschotrekening
!
(11 854.
f 14 83.3
iinooo fenv.l crediteuren
winstsaldo f 46.717 (12 849).

f

u;^,

officie*'

•

lt'**
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Praag

7 .13-7.58
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AM. AND FOREIGN POWER.
Volgens door liet Adm.Kantuur Bruej.

tic

üos-

sSS*oii
lm**

GOEDERENMARKT.

man c.s. uit Ne» Vork ontvangen telegram ia
op de $ li.— preferente aandeelen der American
and Eoreign Power Company een dividend van
S 0 ttO gedeclareerd, betaalbaar te New Vork op
15 Juni a.>. aan houders, die op "25 Mei in de

WERELDPRODUCTIE PLANTAGERUBBER.

t)e wereldproductie van plantage-rubber
ver»,
volgens Wijnand & Kepuler's
\ol;jciide
he:
April
beeld:

lioeken der Maatschappij zijn ingeschreven.

BETUWSCHE
STOOMTRAMWEG MIJ.
De Betuwsch** Sioomtramweg Maatschappij

een reorganisatie

Het

\oor.

algemeene begint!
volgende :

RubberberictaiS

Jan.

stelt

Kebr.
Mei
Juni

terug

ontvangen.

thans levensvatbare kleine tiedrijt geop de puinhoopen van het verouderde
Moomtrambedi ijf moet met de tegenwoordige om
-tandiglieden rekening worden gehouden. De volgende voorstellen dienen hiertoe ,d»M>r de daarbij
t>et rokkenen te worden aanvaard :
Het kapi aal van ' «29.000 wordt tei-uggebrarhi
tot ƒ «2900 door afschrijving vu 90.
De aandeel houders genieten niet minder dan 50%
v
de tot ultkeering komende ne'to-winst, met
dtal verstande echte;, dat indien meer dan 4'ó
dividend kan worden uitgekeerd, de
overwinst
wordt verdeeld op de wijze als ln art M der nieuwe
statuten zal worden l>epaatd.
Van hei renteloos voorschot van flen Slaat der
Nederlanden vin t 445 tOO en het idizonder voor-ehot van f 51.806. te zamen / 497.204i. wordt 90%
49 720 wordt omkwijigeschcdden: de rest van
gezet in een recht op 40' \ \an de tot ultkeering
komende nettivwinst.
Door de belanghebbende gemeente werd in den
loop iler jaren een t>edrag v*»n j 982.789 op grond
van de verleende rentegarantie betaald
Voorgesteld wordt, dat de gemeenten te zamen
.'5% zullen genieten van «le lot uitkeering komende
winst, zoodra aan hel Rijk en de provincie Geldergeheel is
land het restant hunner
terugbetaald, mits zij zich bereid hebben verklaard
90% van haar vordering kwijt te schelden en afstand te doen van haar Ihans bij liquidatic komende vorderingsrechten.
Wanneer die I»ereidverklaring niet vvordr gege\en. behouden zit haar recht op terugbetaling uit
de overwinst. nada f aandeelhouders in ccnig jaar
een bedrag van
22.015 zullen hebl*en genoten.
Voorstel aan aandeelhouders: Het
aandeelenkapitaal wordt van t 629 000 teruggebracht tot f t»2.900 door afschrijving van 9b% der
nominale waarde.
Nu

het

groeid

is

69.674

.18.836

90.92(1

99.361

.62.1
«3.303

77.567

S 7.782
92.4.31
101.968
102.S20
103.130
100.112
89.374

...

...

Oct
Xov.

...

Uec.

.

76.779

9B.S63

Tot«aI

- .

69.714
72.002
73.678

S29.36S

1938

1939

81.278
86.6.17
«3.032

75.132

w
>'(7,

8:j.u -,7

74.718
1.078

US.057

SÜ..176

Aug.

Sf pi.

7:

inj.i

;">

73.261
69.59»
63.734

«5.0.1.1
7,1.403

71

»-.

73.84» 89.47)
69.062 84.33.-,
72.44M 111.841;
66.47.1 82.034
«2.982 84.1»;

1 106JMM 872 033 96S.7«!
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KOFFIE.
AMSTERDAM 13 April.
OtffcteeJc M
Loco super Santos 18 et. in transito lïobuau Kg
et ir. transito
Gemengfl
13 AprJ 12 April U ApnJ iv Aart
contract
Ochtend Middag M ..;i|
-

14S
lPi
14S

Aprt'

Mei

14**

14H

|4%

December

MS

UH
1 ft*|

Stemming

kalm

kalm

isepember

itOTTEKDA.M.

MS
MS

irt

MS

u\

kirrr

u\

13 April.
Offkieele nolera
i-oco
per. Santos IS et b tianMto Robu&ta fit
17 et in tran>ito
13 Ar>i il 12 April 11 Apr!! 18 Aart
Cemenßtt
Och-md u;dday
contran
Middag Hxfca
14' a M*j
Mi
«ei
T*S
MS)
IIS
H\
September
14S
HS
14»»
U\
14Sj
December
14S
MS
l«fc
Maan
Stemming
kaiin
kalm
kalnr.
kali

'

'

.

Juli

schreven.

1937

1936
.19.632
60.936
63.720

...

\pril

het
Alle op de balans voorkomende fictieve activa
rn bet verlies van vorige jaren worden geheel afga-

Zulks is eerst mogelijk wanneer aan de pa»ietzijde van dl balans geen (tosten tot hooger bedrag
dan de reëele activa behoeven tt verschijnen.
Daartoe moet 90%
van alle daarvoor in aai.
merkiug komende vorderingen worden
even
of kwijtgescholden, en icn a-m/.ieii van de i-esteegetroffen.
rende 10% een regeling worden
Het bestuur betreurt, dat het thans een zoo, ingr«Jpw»de at-ichrijv ing moei voorstellen, vooral omdat het in 1920 een liquidatie heeft trachten door
waarbij alle belanghebbenden hun kapite voeren
taal en voorschotten /onder verlies zouden hebben

...

Maart

reorganisatie ia

van dt

—

MARKTBERICHTEN.
BOTER KAAS
EN EIEREN.
April.
Groothandel-prils

ALKMAAR. U

a>

—

f 3 ."iO-a.7."). eendeneieren ( .'7j. Hista
matig Groothui
■ _l»piij» ouier 7.VSÜ <t. p. p. kk»
bandelafeth n 1 290 et. p. i>. Handel niaüj
I.OOSDt INK\. 12 April.
Eieren
Kievitseieren f 17. beide per 100 li kf.
peneieien

CSO-ijJ

—

AARDAPPELEN.
AMSTERDAM. 13 April.
Aaidappelmarkt la
232. 000 Kg. De prijzen waren onvcreMM

RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ,

—

„HAMBALANG”.
De Centrale Trust Compagnie bericht, dat door

..lla.nbalang"
haar ter onhruikbaar.Tiaking
bij
werden ingeleverd beneden pari Ingekochte obligaties der 5
le en 2e hyp. eonv. obligatielening.
Lw, f 18.000 ob! der eerste ieening cri f 6500 obl
leening.
der tweede
Daar het effectief liestede bedrag voldoende was om In mindering gebracht te
worden voor de geheele per 1 Juli a.s. verplichte
aflossing zullen geen obligaties ter aflnssjntr per
1 Juli a.s. worden uitgeloot.

BUITENL.BEURZEN.

•<"•<•

GROENTEN FRUIT EN BLOEMEN.

AMSTERDAM. 13 April (N. V. XcderL Veil
van l.anu- en Tuinbprosl Adam" Bloeme.ive.li!
12 April: Seringen: Marlc Logiayr lr soort 7-10
5-6. Step.nai. le 10-12. 2e 6SS. Spatli s-li per ü
lak. Kozen: Madley 33, Kdith Helen 34, Rosenai
35, Better Times 3-5, Queen Matje 5-6. Briard
3 4 net ÏOO «tuks Diversen: Tulpen In ili\erse M
ten OMI 50. Anjelieren 3-7. Calla s 6-12 per II
stuks. Fresia wit 8-12. geel 10-15. Anemonen IM
-nllgroen 10-30 per 10(1 bos.
Ki iiit veiling 13 April: Appelen: go.Hirelr*»
22-38, bellefleur 20-25 per 100 Kg ('eren: Kamai
(tenen 6-7.
winlerjannen 7-10, Oie-. w ildercaii
11 iK-r 100 Kg
Pottenveiling 12 Aprit: Cineraria's 15-21, Pri*
la. 10-24. Azalea's 0 30-1 10. Hoi trn-ia's 20-80. Cl

ü

BERLIJN.

laiuen 15-20. Clivia's .50-85. Ncphmlepis 4048. ÏS
0.70-1 IM. sjpt ingerie 20-25. Pluinou 8-W. *■
VEie.is 10-20, cactus 20 55.
Kleine poften: Adianfhiini 3-7. vetplantM
ciamen 515. Plumoza 4-6. Varens 4-6. PrißU»

.

nas

tendens.

Onregelmatige

Aan het
BEBXIJN. 13 April. (R.8.D.)
slot van de week kon de handel op de aandeeienmarkt ïich ninbreid"n. Wel is waar liepen er nog kleine kooporers van de bankcüéntèle. doch anderszijds bestond er eveneens
aanbo<l. Bij kalmen handel toonden de noteelingen ren onregelmatige tendens.
Op de montaanmarkt flucteerden de koersen
in bei.ie richtingen binnen de grens van '■•V*.
In de chemische afdeeling steeg Ruiger mei
\ r
.r, terwijl Schering evenveel prijs moest geven Conti Gummi daalden bij geringen omzet
met 2*£. In de electririteitsafdeeiing stegen
Xkkuinulaloren en l-ahmever daarentegen met
t%. Bij de tililities bleef de daling be;)erkt tot
—

-

3-7.

Croentenveillng 13 April: bloemkool 254_
.VIUSO. komk.groen 59 50 [>er WO ItukS,
Holl lof 8-12, spinazi- 14 28. waschpeen 5-9 ™"
kool 5.50-8. gele kool 4 0. tclKMatneer«a 44.
50-2 4(1
1 30 2.4(1. andijvie 6-14. breekpeen
•
Kg., rabarber 12-16. peterselie 4-1 ta.
raapstelen 1-2 50. radijs 2-6.50. kei\e! 3-5 50 P
100 bos.
»

1

PJJ

Butterfly 70-92 per
12 April
00-75. Aug Noack 40-80. Pink «an ng
Cabau 11111 l 111lII 40-55, witte amandelen
Apuliis 40-50. Azalea f 2-2.70. Seringen .V5-.0.
10-45. Andiomeila 22 20. Mahonia 111*
llUak.ua f 1.80-2.20, Pronus triloha 40.
(..Keniiemeritni
BEVERWIJK, 12 April
Spinazie 12—90 per J-'
..Vide Veiling").
Sla fll —1.5 per 100 V.%: Rabarber tft-1
tan 1%—2, itailijs I—6. Selderij .". •;.
1
per
Prei 6—1214. Uien 1% —2.8°. i
.f.
'-r.
\V.'iseh|>eeii
7
alles per kg:
J- n
stuk: Bteekpeee 1%—2 et.. fleic kool
"

BOSKOOP.

—

Teehiold

J

—

"

Op dc heleggingsvmarkl noteerde rijks
bezit 1173 tegen 117.» gisteren.
B 1) l
Fenri gele
Part disr
A F. C

Bembetc

Bert Ham
Com PBk
Cont Ruik

Datmter \1
Anl AuslftOed' Ba*
Deut K'd
D Idnol
ORBahnP
nresd Bk
FeldmOh't
neiehshnk

13-4

I

12/4

IBn-8i l*k-%
28*

139 1
152.
121..
115.
.

244

143»,

145'

128%

-

115'/

216.
14Ti
It7

oud

:'.—

_

'~

!*>-:

('..

beide per kg.

15..

117-',

1(7

I31»j

1818»

112".
IH'i
129

•

129.

?

.

ISO
—

237

Itn rx

z.eüWaldb
rr \

18881
—

2:18

113', 11381
162* 163

V Stsh'w
Wint hg»
Ve-

163'<,

9 69
170 1
ii.:i'.
1SJ 1
IBSS
13114 131
100.70 100'i
129
129
««'67*4
(i

Vordl.tovn
Rheln<tah'
«eheker!
Siem Hab

112
Its*i

124
166

106
160

\lannesm

123-.

152'y

18 I

PelUkGull
desfürel
Hamb Pan
Hainenet
IC. F thei
K'oex knet
Fr Krupr

2'«

UO'i
15:!- 1
121».

«.

—

146
_

.

HOVE.VKARSPF.I.. 12 April (..De Tuial»"* J
per
Biet.-n fl 50. idem kleine f 1.70. beidr e ■
Uien grof f 0.65. tdem groote f 0.65. Be ' v lf
Voorioopitr wordt hier cenmaai per tt
-i
gehouden en wel op Woensdag, aanvansmApril.
17
fj

3

'*

HOOGETZANTJ—SAPPKMEKR.

12 AP»

I

komkommers le soort f 3 30-5 70 pet l°j" ~■ a
f 4.70-5.10. bloemkool le f 14-3.:. ton»ie
LmA
O.SO-i,
per 100 pond. C f 31-34. peen f
f 5107 90. w itlof f 620-7.1(1. kt'>ten 1
Dw
*

sla f 17-19. kropsla f 6.7(5-7.7(1 per 10"
f 3.00-5 40 per ICO bos
LOOSOI IMA. 12 April („Da U
ling")
Ka-komkommers le art.
-rt. f6—8.50. 3e »rt. f4.30 —1i.70. «lies
v
ft nei
Schorseur ren -_'e -i
-0.74 i>ei 4 kg: Salade le srt. f»I»
2.70—5, beide per KM) krop: Peen le

'

J

??~£&*i
igncjiW

-

'"'

'

t

'io

lt ■'■

-

i

BUENOS AIRES.

j n—s

fV '.-„fi

ge
Radils f2—3. Raapstelen fl. Rabarber
"7",
tno bos: Prei f 5.40—9.80. Andiiv r !
s
100
ks
kuinmersiek f2—ll. alles per
i
1.30 per 6 kg: Dunsel (7 per 100 kg.
[Be°« ;0 jffH
NAALDWIJK. 12 April.
„

-

.

Medegerleeld door rle

Hollandsche Bankllnie NV
Kantoor-Amsierdam I
12 April 10 April

4v>«s: Créduo Argentino Int 1934
4 1 F.niprésüto de Repatriaeión
5 r 't Prov. de Buen Ai.es SeIH« Munelp de B Aires 1937

96 9
86.0
91.5
rir. 7

5

<5

Cédula Hip Atijeni Serie I
54k3 l'nlon Telefóniea Rio Pla'a
(-i'j'7. Tall Met S. Martin Ta met
Comodoro Rivadavla
Pieeardo ram
ex coupon.

com

96 9

85.8

103.3

91.3
5«.7
102 9

108.0

106

~\

Alpargatas com.

ving

ISB>,

de Bank van LngeiarKl

*

(f?

t'aketv

tv

13 April

13 April
4 02'a-4 03'
i:r, 50-174.78

N Vork
Frankr
Duitsc.il

BINNENLAND.

»

(

is:

"

;

ƒ 8.10

April

BEURS VAN BATAVIA.

mam vn

;

iss'.

#

\

-

"

,

.:

—

-

*Jas

(100

SPANJE KOOPT TWEE SCHEPEN VAN DE

KOLONIËN.

1 .88.

vastgesteld dooi

lieinvloeden.

AM.LINES.

NEW YOHK. 12 April. il .P.».
Vertegenw Oordigera der Berge Co. le Bilbao kochten an
de
American President l.mes de ..Presiden'
Lincoln" en de ..President Wilson". welke sclic
pen l>eirie ongeveer 12.600 tons groot zijn. De
schepen, die momenteel le San Francisco lig
gen. zullen worden gereviseerd en eind Mei in
dienst w orden gesteld voor het passagiers- en
vrachvervoer (u-schen Spanje. Italië en ZuidAmerika.

42.24.
....

'B

7.V",
3.77
31 s.",
42 ->4

LONDEN.

1 085.0001.
In het jaarverslag wordt medegedeeld, dal
58 n van de ontvangsten van het stelsel van
de (Jatineau Power afkomstig was en dat het
feit. dat Canada in den oorlog betrokken is. de
winsten van de Oatineau ongunstig zal blijven

—

55%
34%
7

tenzij er zeer dringende redenen voor beVerder zeide hij. dat sedert het beiin
van het nieuwe jaar ue diamantverkoopen zeer
bevredigend zijn geweest. In I*3B verbeterde
de diamantmarkt aanzienlijk, maar het uitbreken van den oorlog verootzaakte een algeiieele
stopzetting der vei koo|>en. welke eenige maanden duurde. Niettemin loefde de handel tegen
het einde van het jaar weer op.
Sir Ernest wees er op. dat de financieele positie der
verschilende maatschappijen der
groep sterk is. Door hard werken -aan de natuurlijke stabiliteit der industrie, heeft men
staan.

3.74

31.HK'i

LONDEN,

|

PRESIDNA

JAARVERSLAGEN.

BANK VOOR NEDERLANDSCHE
GEMEENTEN.

IDJ9

14 April

schappij haar productie niet verder zal beper-

ken,

12 April
6.65

a

75.37'

Partl»
Brussel
Zürlch
\ew Vork

De International Hvdro Electric en dochter
boekten over 1939 bruto-ontmaatschappijen
vangsten van S 68.737.000 (v. j. $fi4 078 000i
(v.
$22.252.000
exploitatiekosten
j.
ad
I 18.254.000» en een saldo van $1.200000 (v j.
$5:10.000». dat naar het surplus wordt overgeboekt.
De balans per 31 December 193!» vermeldt de
adgende posten
Kasmiddelen
I 9.354.1KK» (v.j. $ 8.G66.U00»
S2l 975.000 (v.j. $20.904.000)
Vlott. activa
Spoedig opeischb.
verplichtingen S 1n.227.i5k» (v.j $ 13.800.000•
siirpl. $ 1 9.!ti.00t) (v.j. $
Verdiend
155.000)
De International Hydro Electric zelve leed
over 1939 een netto-verlies van I I iH.'fMD» (v |

—

der veel:

Winst

—

6.60

Berlijn

Electric.

Hydro

LONDEN. I_' April (R.B.D
—De groote
vraag naar arbeiders in de katoenindustrie zal
wegens bevoegde kringen wellicht tot hoogere
loonen leiden. Sommige arbeiders zijn van de
afzet-organisatie voor
katoen- naar de bewapeningsindustrie overgegaan in verband met de tijdelijk aldaar te verdienen hoogere loonen.
yOOALS men in ons Ochtendblad van gisteren
Ondertusschen heeft het ministerie van
heeft kunnen lezen heeft een drietal XeArbeid
de katoenfabrikanten aanmerkelijk goflerlandsche fabrikanten van verschillende artikelen een nieuwe ,V.V. opgricht onder den holjien door den leeftijd, waar beneden de arnaam. van ..Vereenigde Xederlandsche Export- beiders in deze industrie van direclen militaifabrikanten". De Mij., die met een nominaal den dienst worden vrijgesteld, van 30 tot 2~>
kapitaal van f200.000 en een geplaatst i injaar te verlagen.
stort kapitaal van f 100.000 werkt, heeft den
export van fabrikaten tiaar Kcd.-Indiè en naBRITSCHE STEENKOOLEXPORT.
dere buiten Europa geleyen gebieden ten doel
in kan ooi: deelnemen in andere vennootschap
pen die een dergelijk doel benogen.
I-ON DEN. 12 April (Per tel I.
Deze Mij. heeft
In een rede
naar wij vernamen
haar
te Cllasgow heeft de minister van Handel, sii
ontstaan aan de tijdsomstandigheden te danken. Diverse Xederlandsche fabrikanten toch. Andrew Duncan. betoogd, dat er teekenen zijn.
dat de exportcampagne resultaten begint Oj>
Ml via Indische importeur» naar Xedertandschte leveren. Hij wees op de beteekenis van een
ondervonden
Indut exporteerden,
tien laatst»
uitbreiding van den stecnkooluitvoer. Na-oor
tijd moeilijkheden bij dezen export, daar ver logsovei wegingen
eischen. dat aan relaties, di?
schillende van deze importeurs als gevolg van vroeger van
zoo groote waarde zijn geweest,
den oorlog op de Engelsche zwarte lijst ge ook
thans geleverd
wordt. Er bestaat zeet
plaatst zijn en dientengevolge aan den Sed'-r groote vraag ui: het buitenland naar steenkcjl
landschen exporthandel geen diensten meer en uitbreiding der productie is dus een oatio
konden verlccnen. Dit heeft als natuurlijk ga nale noodzakelijkheid Hij sprak de hoop ui:,
volg gehad, dat cenige Xederlandsche fabri dat de productieraad onder voorzitterschap
van lord Portal mei de volle medewerking dei
kanten, die. doordat zij Via dezelfde importeurs
mijneigenaars en. arbeiden s|)oc<iig resultaten
hun producten in Xed.-lndië afzetten, toch al
zal opleveren.
meer contact met elkaar hadden, besloten om
voor hun export naar Sed.-lndie gezamenlijkDRESDNER BANK.
een eigen en zuiver Sedrrlandsche afzetorga
BERLIJN 11' April. (Per tel.i.
In de afcjenisatie in het leven te roepen.
meeat vergadering van de
Bank is.
Het zwaartepunt der nieuwe Mij. ligt in den overeenkomstig het reeds gemelde bestuursexport naar Sed.-lndië. Daarnaast houdt zij voorstel, besloten, over 1939 een onveranderd
zich ook met den export naar andere buiter.- dividend van 6 % uit te keeren De gang van
Europresche gebieden bezig, doch het ligt. in zaken was in het afgeloo|>en jaar bevredigend
verband met de onoverzichtelijke en van dan en men hoopt, dal deze gunstige omwikkeling
ook in hei toppende jaar zal aanhouden. Overlot dop veranderende verhoudingen, met in dg
eenkomstig de uitbreiding van den omvang
om
zich ook op den export naar der
bedoeling
banktransaeties zijn de inkomsten gestegen.
Europeesche landen toe te leggen.
De politiek der bank was en is gericht op een
De werkingssfeer van de nieuw opgerichte versterking van den finaneieelen grondslag en
onderneming beperkt zich echter geenszins tot op de voorbereiding voor de taak. welke de
de bevordering van den export van dc produc- veranderde politieke toestand aan de bank
ten van haar oprichters-aandeelhouders naa> stelt. Vandaar dat er in de eerste plaats naar
gestreefd
aanzienlijke bedragen af te schrijXed.-lndië. doch laat ruimte open. dat ook an- ven en dei«.reserves
te verhoogen.
dere fabrikanten, die voor analoge moeilijkheden zijn komen te staan, en bezwaarlijk
zelf DE BEERS CONSOLIDATED MINES
een dure afzetorganisatie in het leven kunnen
Alleen bij zeer dringende redenen
roepen, als aandeelhouder toetreden of alleen
maar van de diensten van dc nieuwe organisaverdere productiebeperking.
tie gebruik maken. \arir n ij vernemen, bestaat
KIMBERI.EY. 12 Ap.il. <Pe r tel.».
In de
voor deze laatste gelegenheid reeds ruime bealgemeene vergadering der De Beer-; Consolangste
lidated Mnes. deelde hedert de voorzitter, sir
Ei-nest Oppenheimer m de. dat zijn maat-

13 April

Londen

Hooger saldo der International

levrn.

draagt I

>~...!.-

Europeechen oorlog.

ten

de exploitatie-

EXPORT.

AMSTERDAM.

Koersen IOVi uu»

3

geneele

van

rekening hcilraagl (.1.1164 .SM

(

vrachtvervoer van Nederlandsch-Indié naar
China geleidelijk, terwijl meer in het bijzonder
het vervoer van lading van China naar Nederlandsch-Ino-ië een niet onbelangrijke toeneming
vertoonde. Het vervoer op de tusschentrajee
ten bleef van beteekenis.
In de vaart van Xederiandsch-lndië op Japan deden de maatregelen van de Japansche
regeering ter bespreking van den import hur
invloed gevoelen op het vervoeren van Neder
iandsch-lodische producten.
Suikervervoer naar Japan bleel nog genei :
acnterwege. Evenals het vorige jaar werd een
belangrijke hoeveelheid bauxiet naar Formoss
en Japan vervoerd.
Het iadingvervoer van Japan naar Nedertendsch-Indië was bevredigend, doch hier dien'
tnelding gemaakt te worden van de belemmeringen, wslke de fabricage en de export van
Japansche goederen meer en meer ondervonden van het tekort aan grondstoffen, brandstoffen en electrisoöe energie Moeilijkheden als
gevolg van de deviezenrestrictie in Japan vereischten in het verslagjaar onze bijzondere
aandacht.
Het passagiersvervoer bleef gedurende net

saldo

viMiidi-clig

ENGELSCHE KATOENINDUSTRIE.

DEN

GELD- & WISSELMARKT.

1

Grootere
Evenals

NEW YORKS BEURSNIEUWS.

I I

ƒ

(v. -2.76398)j.

reserveerin-

Het ingediende wetsont.verp betreffende de
\cderland6che Winstbelasting toont aan. dit de
winst uit dien hoofde zwaar belast zal worden,
waarbij nog de Nederlandsche Oorlogswinstbelasting komt. waarvan wij het geldelijk bedrag
niet vermogen te waardeeren.
Met hel oog
hierop hebben wij de reserve voor diverse be-

3.171.202

ƒ

aanzienlijke

jaren,

ook

BUITENLAND.

7

Bruto-wisnt

in volgende
gen noodig

maken,

Vierde Blad.

—

ij

GANG VAN ZAKEN NIET
ONBEVREDIGEND.

De sterk gestegen bouwprijzen

Avondblad

j

JAVA-CHINA-JAPAN LIJN BOEKT EEN Beursreflexen.
HOOGERE EXPLOITATIE-WINST.
SAMENWERKING BIJ

—

:

DE TELEGRAAF

—

-

Zaterdag 13 April 1940

,

12

ott.o

216.0
171.0'
85.0

•

99.7
(i

216.0

1810
85.0

a
\ai dbeien 2-8 per stuk. FrankenMiei
lein 20-22. stoofperen 14. witlof
oSO' M
1.10-4.70. kelen 70. peen 18-21. Pr ''7,
er -*
*■ ier
ri
,adiis 2-2 50. rabarber 5-10. seldrru!>-■
110 per 100. bloemkool 1325. -e
hiidiivie 2015 per 4 Kg., spruiten
Afslagvereen (
PU RMERH ND 12 April (
r
i'urmerend en Omsireken).
koo- ■ ji , e
100 kü: Roode kool f .5—S. Savoye
'iclde per 100 «tuks; Spinazie f
I
',j_ per 5
Sla f5—6.50 per 100 krop:
1—2.60 Rabarber f
«telen
fl100
knip: Wortelen f2.50 per
00».
1;
(4—12
100
per
ner 23 kg; Prei
( g_i4
'''% ün
Appels: VV.stlandsche
»e Betlefgleur f 5—16. preaent var
alles per 100 kg. Peren: Gieser
•Til e-im '4—13. belde per 100
ROTTKRDAM. 12 April. (Tulnbou»vei.. ({ T
Bloemen. AW»r*s
dam en Oms reken).
11-— kj t_;
24-70. Irissen 7—l». l-athyrus »
]
5-15. Tulpen per dozgn S-l».
5—16, Azalea 35—65. Aap.
,

l

'

g,

-

~.

—

■

»niHI\ 15

I

'.r

„

PAARDEN
ENTotaal
VEE.
in April

aangevoerd 3355
I TItFX'IIT,
stuks vee. waaronder 1075 koeien Stieren 30-34 cl
per pond. handel kalm. prijsh: slachtkoeien 2e srt
35 40 et., 3e 30-34. handel kalm. prijzen onvcran
derd; vaarzen f 120-220 per -luk. melkkoeien f 140
260. kalfkoelen r 150-270. varekoelen f 100-200
handel kalm goede soorten gevraagd, prijzen vooi
andere soorten gedrukt: 80 magere ka Keren f 45
—

f 100. handel kalm. oploopende prijzentere kalveren f 5-7.25: handel redelijk,
veranderd: 350 magere arken- f 28-43,
f 22 18, 23(1 biggen f 15-22. handel stug.
zen: 4.5 magere schapen f 16-32. handel
\

houdend

1575 nueh

prijzen on

sehnttnmrn
lagere prlj

kalm, prM*

,

Ontvangsten en producties.

'.

J]»ai

»

"

,

"

niums 15—16. Kamerlindeii 2o il - ■
15. Tradesrantia 11—15. WftOnrnr»
nia's 5—7.
ROTTERDAM. 12 April.
-:oed aan de Coöperatieve "vinnou
dam en Omstreken.

85.488

hKg

I 124 610).

(i

m

Product»*

Maan- BeJßbawn
50 4571, Broedjnel 120 Aio hKb

in

j

—

j

f3-"tT'.-i

kommers 1e srt. f 7.70—10.20. /;
J
3e srt. (4.40—6: Sla le srt.
i
Spinazie
UK)
krop:
in- '.DO per
'
,K
100 kilo; Bloemkool 13—
fiJeri.
«
28- Hl et. per pond; Po»!e!e.i>
M
lt idlls fl
5.20 per 100 bos; Snllbo"
i_' ",p,r P"
per kg: Stamprinre«spboonen
(•
2e
sri
'...
le srt. f 8.90—11.80
»■»

t

II

-

.«

-

..Swmbawa".

amVS

—

••"

Aangevoerd

*

errlen

164.'.00

"

krop

—

DE TELEGRAAF

—

Avondblad

—

Vjjlde Blad.

„HOLLYWOOD-

De Wereld in Zwart en Wit
„Ergens in Nederland”

film.

Amerikan-

Amusante en leerrijke film van de
geschiedenis der
sche
rVT is

van de film met voldoening
doch ook met een tikje weemoed zal vervullen, wanneer men bladert door een oud

poezie-album

en er de namen ln vindt, die
men al lang vergeten geloofde De namen
van de Keystone-agentjes. van Rin-tin-tin,
Lee Duncan, Willie Fung. Ben Turpin. Buster
Keaton en zoovele anderen, om niet te vergeten Al Jolson. den man wiens naam onafscheidelijk verbonden is aan de omwenteling
in Hollywood, die ..talkie" heet.
Hij zong voor het eerst en ik herinner mij
hoe in Amsterdam de theaters gevuld waren
om dat wonder te aanschouwen en te hooren

reeds voldoende van hen bezat: twee der prominenten van het Nederlandsche filmdoek. Lily
Bouwmeester als talentvol actrice, die na de
inzinking van „Vadertje Langbeen"

en

„Mor-

gen gaat het beter" thans grooter kansen kreeg
en ze benutte; Van Eysden als, wat men met
een vervelend woord noemt: natuurtalent. Want
er bestaat vooralsnog geen grooter genoegen
dan Van Esyden over het filmdoek te zien bewegen
met den in zijn gezicht eegraveerden
glimlach en zijn drogen humor. Hij wacht op
grooter kansen.
—

ZIEHIER

—

—

ontdekt ge. dat de han
opééns
En thans
mag.
Men
en dit dient bij deze
ttt+roker. is.
—

—

beschouwing vooropgesteld, zeker nog niet beieren, da' alle verwachtingen, die men op de

film gesneld *ieeft. met één slag
tn volle :n vervuiling zijn gegaan. Doch men
i>een stap nader gekomen tot het niveau, waarslagen beeft
oj een eigen indus'rie kans van
het is. naar
en
financieel
en
«rustiek
Ten
slotte heb«••en geweten, een flinke stap!
inzicht
vasthougezond
en
arbeid,
Htaraatigt
oordevan
inverantw
drihe.d het gewonnen

nderlandsche

—

-

i rrod::reeren en het toeeeven aan een vermeenden ..smaak van het groote publiek", die
H «lotte een beleediging vormde voor leder
tjftMedtJk Nederlandsen bioscoop-bezoeker.
Bersjer en Meyer hebben, na het eerste succes
van een ..Pygmalion", het pleit gewonnen. „Ergens in Nederland" is een film geworden, waarvoor men zich niet behoeft te schamen!
Men beziet haar, in den aanvang, met een
:«er wantrouwen. De inzet
bot burgerleven
met zi.in vrouw Nelly
i?n mr. Krans van
Ü ttun te groot Haarlemsch huis. de ontmoeis zwak.
Daj met den acteur Erik Detmar
de mobilisatie
Doch dan vordert het verhaal
afgekondied en Van Ix>on, méér zeeman dan
en ziet:
jjatMt; meldt zich bij de marine
5 een gesteven moment ontdekt ge, dat ge ge|

Doch de

den talentvoilen schrijver van manuscript en
draaiboek
mét Ludwig Berger
hij pre—

„De Saint” in Londen OPGEJAAGD.
Knap spel

van

George

Wie deze film ondergaai zonder zich te ver„Saint", bijnaam van Simon Templar bij
diepen in het hoe en waarom zal van begin
de politie en in de boev envvereld, is in tot eind aangenaam geboeid worden door een
Londen en heeft maar weinig tijd het leven reeks >pannende taf«reelen. schitterend van
samenstelling,
suguiterst
saai te vinden, een klacht die dikwijls over zijn
-v-'ief en onweerstaanbaar.
lippen komt. Een bezoek op een kaart- en dansHet is de pakkende geschieavond, waartoe dc geheime politie hem inspiRoyal
denis van een onschuldig
reert, brengt hem midden in een complot om
veroordeelde, die na ontvlucht
van te watertanden. De inzet is een millioen
aan bankbiljetten van een vr,«mde mogendte zijn uit de hel
van het
heid, die in Londen gedrukt worden.
bagno een nieuw leven begint en gerugsteund
Zucht naar avontuur en de ingeving van door een lieve vrouw zich een eervolle posihet vrouwelijk hart brengen Penelope Parker tie in de maatschappij verovert. Tot als het
in zijn gezelschap. Zij is hem dikwijls beh-ulp- noodlot een kameraad ui: dat vroegere leven
zaam in een benarde situatie en
verschijnt, een chanteur, die hem terugbrengt
even dikwijls oorzaak van nieunaar het bagno en zelf de vruchten gaat plukwe moeilijkheden, maar gentleken van den arbeid van den man. dien hij
Roxy man Templar weet alleen te prij- heeft verraden.
zen en nimmer af te keuren.
De wijze waarop dat verraad plaats vindt
George Sanders in de hoofdrol is wat Amerikaansch-naïef. Maar als men het
is een knap acteur. De revolver wordt alleen critiekloos aanvaard heeft kan men genieten
maar gebruikt als dreigement en van de rake van een in alle opzichten boeiende film, die
tikken, die de ..Saint" kan uitdeelen, herstelvoert naar interessante oorden. Dan rilt
on*
men bij het aanschouwen van het leven der
len zijn tegenstanders vroeg of laat.
gevangenen :n het Amenkaansehe bagno, volAlles speelt zich af binnen het klassieke etmaal, maar hoeveel er in .'4 uur gebeuren kan. gen wij met hijgende aandacht de pogingen
wordt u in deze Mm duidelijk. Het wordt Pene- tot on'snapptng uit deze hel. leven wij mee
met den «ympathieken held van het verhaal
lope (Sally Gray) wel eens te bar. en ze hunen voelen wij groote voldoening, wanneer hij
kert naar een rustig oogenblik met haar charman'en avonturier, die natuurlijk overwinnaar er ten slotte :n slaagt den bedrieger, die hem
wordt in dezen strijd van list en geweld, dat al dat Iped aandoet te ontmaskeren, een gere.-i-. wraak te nemen en in het rechtma'ig
echter nooit de perken te buiten gaat.
Een film met draaglijke spanning van het
-e komen van de vruchten van zijn
begin tot het eind.
arbeid.
Ui; gaan hoogst voldaan huiswaarts omdat
wij zijn dapper vrouwtje en he'. ferme zoontje
Viktor de Kowa als regisseur.
een rol vervuld door een nieuwe ster
Viktor de Kowa is met de regie van de Tobisvan het witte doek op een wijze die alle harzoo gaarne gunten in de zaal verteeder.
film „Zwei Ringe" belast
nen, dat zij dien braven vader weer in hun
midden krijgen.
Er komt een blussching van een petroleumbronbrand :n voor. die met
Amerikasr>«.-he
wordt behandeld, een fikkie,
grondigheid
waar rechtgeaarde Amsterdammers en Rotterdammers hun diner koud voor laten worden
en d:e wij behaaglijk weggedoken in een fauteuil tot in alle details bijwonen. En voor al
deze genietingen stappen wij heen over het
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dankbare genre: de serieuze, burgerlijke
mannenrol. Hij slaat er zich met slechts doorhéén. Hij boeit om zijn menschelijkheid en
het gemak, waarmede hij zijn rol speelt.

ONVERBIDDELIJKE EISCHEN.
zou dwaasheid zijn niet te wijzen op

HET

de zwakke zijden, die Bergers nieuwe
film bezit. Een mislukking van Fien de la Mar
en een maar ternauwernood te accepteeren tooneelspeler van Cruys Voorbergh bewijzen duidelijk, dat de bijzondere ri-c-hen. welke de
film aan den acteur stelt, onverbiddelijk zijn.
Men dient er bij de keuze der bezetting naar
te luisteren, wil men de film op het niveau
houden, waarop zij. dank zij ..Ergens in Nederland" thans beland is.
Doch dit alles zijn slechts aanmerkingen, die
overschaduw d worden door hét succes. Een
succes, dat verdiend is om den serieuzen opzet, den harden ai-beid en het talent aan deze
film liesteed
om den grooten-stap-vooruit,
vergeleken hij hetgeen achter ons lijft. Een
film. waarbij men ook de kleine rollen niet
vergeten wil
Rini Otte, Verkade. Croiset.
mevr. Bouber. Baay. Kohier. Boda. Krijn en
als
Snoek
evenmin
de prominenten
Berachter de schermen, naast regisseur
en
Rudolf
Mever:
eer
productieleider
de
(aan
Akos
Farkas
camera». Max
Tak (muziek) en Wegerif (déeorsl. Hun samenwerking en die der vele oneenoemden brach'
deze film tot stand, die u nieuwe en gerechtvaardigde hoop heeft gegeven op een Nederzonder Amerika of
landsche industrie, die
haar
de groote Eranschen te willen evenaren
plaats verdient. Een feit van beteeken:s, vooral
in dézen tijd.
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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City

geboeid door beelden, die op het
doek aan uw oog voorbijtrekken.
Ge ontdekt een verhaal, een cli-

:nax. een geschiedenis, die eenigen
zin heeft en die noodzakelijk
ergens toe moet leiden. Het ia
een elementaire eisch ten slotte:
een h a n d e 1 i n g. doch hoe vaak constateerde
men hij vorige gelegenheden niet. dat men
tegenover een reeks aan elkaar gelaschte situat:es zat, d:e op een gegeven moment begonnen
op een bepaald oogenblik eenvoudig weer
opr.ielden? De film „Ergens in Nederland" ll
B:f. gew orden, w aarvoor de oningewijde wellicht,
sffaande op den titel, gevreesd heeft: een baMie mi'.i'aü-e klucht. Zij bezit een scenario, dat
actueel is en onze interesse verdient. Zij bezit
eer, dialoog, die aan te hooren is, niveau behoudt
er. ons niet ter zake doende en zinlooze uitwijdingen bespaart. Zij mislukt echter alleen in
«en rol als die van de schoonzuster Mariette.
De actualiteit van het verhaal is intusschen
wr interesse waard.

b.Hekken

van onze Koninklijke Ma-

nne in deze film l« 'n volledie ÉNH gefinten, taak zij ook de groote medewerking van
tl' maritieme autoriteiten. Daaraan dankt de
hlm menis geslaagde opname en daardoor ook
•a» het

MaaeHjß,

een trnuviiille lilt te werken.

■I m zulk een mate de -parmine van het verhaal verhoogt: hef drinonteeren van aange-

spoelde mijnen. De matroos Van 1 n geeft zich
"P als vrijwilliger en ge enat naar hiii« met
cci

Iroeleade; brvvondcring voor de stalen ze.
luwen en den moed van deze jongen», die zich
■3 dag en nacht In de realiteit voor de mogeDjkheidl
n een dergelijk gevaarlijk karwei
\»

Waaba

zien. Dodt ook draaaattoca heeft men
van deze trouvaille ten volle profijt getrokken.
H 'H

nog nimmer bereikte men in de Nederfilm een spanning als ge aantreft

'aniivehe

ln het «lot
ran „Ergens in Nederland".

net draag: alles het stempel van het vakmanschap van den bekwamen regisseur dr. Lud.

M Berger, die men reeds voor de NederlandÖha verspeeld waande. Hij werkte met
n bezetting, waarvan hij twee voorname fluren reeds kende van
Lily
„Pvgmalion":

-2"

«nwmeester

en Matthieu van Eysden. Beiden
•wsterken met deze film den indruk, dien men

Lil?

Bouwmeester.

Het dramatische conflict.

Disco-nieuws.
KLEINKUNST, GEZONGEN EN
GESPEELD.
BENNY

GOODMAN behoort tot de spora-

dische artisten, die zich met even groote
virtuositeit bewegen op de planken van het

waarop dc allerernstigste
muze gediend wordt, als op die van de zooveel lichtzinniger music hall. Zijn fameus
clarinetspel bezit kwaliteiten, die aan de
allerhoogste eisc hen van de kamermuziek-

concertpodium

beoefening

voldoen.

Het bezit tevens de

kwaliteiten om den eigenaar er van 'ot een
der big bosses van de .«uper swing te maken.
Benny Goodman is een superieur instrumentalist, een veelzijdig, bewonderenswaardig
musicus.

Het Benny Goodman-sextet speelde voor de
serie Super Swing van Columbia het overbekende Rose Room en Flying Home.
de compositie waaraan Goodman met De Lange
en Hampton werkte. Het sextet wordt gevormd
Arthur Bernstein,
door Charlie Christian.
Fletcher Henderson. Nick Fatooi, I.ionel Hampton en den clarinet-virtuoos, die er zijn naam
aan gaf.
Zij, die van zulke prestaties de oerdrift van
de jazz verwachten, worden teleurgesteld; zij,
wier voorkeur uitgaat naar een vertolking, die

den aard en de verzorging er van betreft, een
groote affiniteit met de kamermuziek toont,
zullen zich door Goolman c.s. volkomen be-

vredigd gevoelen.

via de gramofoon mededeelt kan Grand Café
ook het vervolg ziin op de Polka. Men hoort
Trenet et son orchestre (de chansonnier schijnt
ook al bandleader te zijn) in chansons, die
vermoedelijk niet populair zullen worden, maar
in elk geval een genre representeeren waarvan de Fransche artiaten het monopolie bezitten: dat van het ware chanson

Fransche filmmuziek.

jongste muziekdialectiek, bewondering moeten

nebben voor de wijze waarop Goodman ca.

rn Eduard Verkade.
vpttartdige jeugd en wijze ouierdom.

LATEN

we maar direct met de deur in huis
vallen: het tweede deel van de film ..Brand
op den Oceaan" fleefi ons meer kunnen bekoren dan het eerste dcci; filmtechnisch gesproken wel te verstaan. Deze critiek is dus in de
e -~'e plaats gericht aan het adres van de regie, die o. i. er niet in geslaagd is in dat eerste deel de noodige vaart en tempo te brengen.
Het begin is aarzelend met hier en daar vleugjet ran opleving, die u hoopvol doen
denken.
dat er nu meer ..Schwung"
het
in zal komen, maar
blijft voorloopig bij
die
hoop. Doch allengs komt
er wat meer leven in. ge
gaat
wat rechter op uw
stoel zitten, om ten slotte tot de conclusie te
«•«•lt. dat ge aan deze film een goeden climax
n,e; mag ontzeggen, en dar ge in die periode
weer veel vergoed krijgt van wat ge aanvankelijk miste.
De geschiedenis speelt zich ergens in ZuidAmct ika af. waar mr. McGown t Michael Bonnen! en zijn deelgenoot Perfro de AHarado (Rudolf Kernaui de hachelijke onderneming op
touw hebben gezet om olie-exploraties op den

—

—

(

Rembrandt

Dochter van den Draak.
Bendeleven in New York.
titel „De dochter van den draak zal wel
zwaar symbolisch bedoeld zijn. want pen
jungle-film. waarin een of ander voorwereldlijk monster met een aangenomen dochter de
troeven in handen heeft, la dit niet. Zoo men
hier van een jungle w il spreken, is die te vin-len in de beschaafde wereld; in de wandeling
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wordt bedoeld milieu de onderwereld genoemd.
Welke onderwereld is filmisch attractiever
dan de Amerikaansrhe? Daar moet het bendewezen tot geraffineerde organisaties uitgebezwaar, dat een eenigsztns diepgaander vooreroeid zijn en daar hebben de politiemannen
onderzoek dan de stuntelige behandeling der
die het spoor van een miszaak door den onbenulligen sheriff, den held
dadiger moeten volgen ware
Want indien
behoed had voor zijn noodlot.
te doorstaan.
v uurproeven
deze overheidspersoon, die ons respect voor
Passage
Men kent het recept: griede Amerikaansrhe rechtspleging niet verhoogt,
lugubere
zeltochten
door
bij toeval wel berekend ware geweest voor zijn
winkeltjes, vechtpartijen in
taak, dan zouden wij deze film hebben gemist.
een
natuurlijk
hotel-lift.
Wat wij voor de talrijke „RoyaV'-getrouwen, woeste achtervolgingen en ten slotte de pakdie er van zullen smullen, zouden betreuren. kende scène, waarin de gangsters zich tam in
de handboeien laten slaan.
Maar hoewel deze gang van zaken even oud
is als de verfilming van bandietenrjimans zelf,
is ..De dochter van den draak" pr niet minder
boeiend om. Er zit een tempo en leven in deze
film. waarin Evelvn Brent en Grant Withers
goede hoofdrollen geven, dat zelfs een vergaat :n een soort Don Juan-stemming.
wende gee.-t er graag een uurtje van ontspanhet hoofd vervuld van dartele verwachtinning aan zal willen geven. De drakendochter
gen, de f.lm „Wereldsahe vrouwen" zien en is een bende-leidster, de schrik van vriend pn
men kom: er vandaan met de bedruktheid van
ijand maar ook zij beleeft hp' voor bandieDon Quirho"?. nadat die tijdens een heroïPk ten historische moment, waarop Pr iets klink',
gevecht, een klap van een windmolen had geim hun polsen Pn het me* hun carrière al'hans
kregen. Want een geraffineerde. Amenkaanvoorloopig gedaan l« En dan zijn er altijd
sche eomedip, dynamisch van dialoog, uitbuntwee andere menschpn. dip last van hun hart
dig van gang. volgt pr geenszins op dpn anders krijgpn.
zoo veelhplovenden titel Men kan moei'e doen
Verder vertellen wp niets van hpt vprhaal
om in dp Mm pen zekere persiflage van Ameom dp bekoring dip er ongetwijfpld van uitrikaansrhe zeden en levensopvattingen te zien. gaat, niet te schaden.
maar ook dat standpunt blijkt ten slotte niet
houdbaar. Diplomatiek gesprokpn is deze film
een vrij oninteressante film.
DE NEGENDE HARDY-PRODUCTIE.
Ze is gewijd aan het Amerikaansche societylpven: het milieu van mensehen. die zooveel
De negende film uit de ook in ons land popugeld hebben, dat ze graag laire serie films betreffende de Familie Hardy.
waarin, zooals men weet. steeds dezelfde perarm zouden willen zijn volsonen de hoofdrollen vervullen, bevindt zich
gens de Charlie Chaplinidylle; jonge men=chen met thans voor de camera's der Metro-GoldwynMayer De film is getiteld Andy Hardy meets
de mpes: extravagante liefhebberijen om zich het leven debutante. Mickey Rooney s vrouwelijke teen genspeelster is wederom Judy Garland. die ook
nog zoo interessant mogelijk te maken
het is dat ondanks alles voor hen evenmin als in „Andy Hardy wordt verliefd" zijn partner
deze film voor ons:. Eigenlijk zijn het een soort was.
nihilisten, uit slapheid en verveling.
En een jong, eenvoudig journalist waagt het
er op om een meisje lilt deze murw makende
sfeer over te brengen in een leven, dat mepr
beteekpnis en meer waarachtigheid heeft. Via
schandaaltjes en schandalen en een vaak meer
dan mannplijk optrpden weet hij haar. die zich

mnsiceeren.
Charles Trenet. auteur en componist van
vele successen, heeft voor het repertoire van
Columbia twee chansons gezongen, die van het
innemende talent van den jongen Fransehnian
getuigen L>C grand Café heeft een vervolg: La Polka du Rol. Naar Trenet zelf

Rialto

zeebodem

'

de

verrichten

te

Het zaakje dreigt wegens gebrek aan financiën spaak te loopen, maar dan brengt de duiker Torn Finberc (Ren»? Deltgen) asphalt boven. zooal= McGown het zegt: waar asphalt geNonden wordt, daar zit olie onder. Wil men
echter verder komen, dan moet er een dHepzeeduiker aan te pas komen, die in den persoon
van Nick Dorland (Hans Söhnker) dan ook
dra in een vliegtuig neerstrijkt en direct aan
het werk tijgt. Een niet volkomen normale
ex-scheepskapitein, die beweert voor dezelfde

kust met een goudsehip gezonken te zijn. brengt
er bij de twee duikers de goudkoorts in, die nog
oploopt, wanneer Dorland inderdaad het wrak
ontdekt en de bewijzen, dat er zich goud in
bevindt, naar boven brengt Een liefdesduei om
Juana IWinnie Markus), de bekoorlijke nicht
van Pedro de .Mvarado. welk heerschap overigens in deze filmhistorie de rol van gewetenloos fortuinjager vervult, brengt een breuk
tusschen de -wee vrienden-duikers, van wie er
een. Tnm Finberg. de hereen ïnritdv
maar
door de valsche inblazingen van Pedrn weer
terugkeert me: een lH>rginsvaartuig om zetf
het goud te gaan ophalen.
Intussen en heeft de andere partij inderdaad
petroleum gevonden. De climax la er: een breuk
in de pijpleiding, een brandende lantaarn op
het water, een vuurzee
en dat alles gebeurt
wanneer Dick Norland in zijn duikerspak onder water zit. Het loo|.t uiteraard goed af De
twee vrienden-duikers blijven vrienden met
—

Juana als de Dritte im Bunde.
Kei het bovenvermelde voorbehoud dus een
film. die tegelijk spanning, romantiek en avontuur biedt.

MONTAGU LOVE FAVORIET.

Montagu Love is thans één der meest gezochte acteurs van Hollywood: hij werkt mede

aan de nieuwe Warner-film ..AU this and heaven too". waarin Bette Davis en Charles Boyer
hoofdrollen vertokken. Bovendien stelt hij koning Philips II van Spanje voor in ..The sea
hawk". Errol Flynn's nieuwste film.

—

DE AMSTERDAMSCHE FILM-PREMIÈRES.

film Fa rn ut e enchantée
te winnen,
Trenet. althans wat de chansons uit een gril. om een weddenschap
voorgoed
aan
zich te
trouwen,
met
hem
liet
betreft, den tekst en de mwziek. Men hoort hem
onverbreekgezien,
binden
door
den,
poëtisch
het
Orchestre
het
verdiensteWnl-Rerg.
met
barpn band der liefde. Er steekt een zekere
lijke ensemble, dat zooveel Fransche artisten
harteloosheid in den dialoog, die werkelijk een
de
van
de
bevoor
gramostndio's
microfoons
uiting kan zijn van mensehen. die weinig illugeleidt, tn het titellied van dc ftlm en in II sies meer behouden hebben, en die zóó dicht
chambre
Wat
de
dans
ma
voorpleut
bij het stoffelijke leven is. dat ze er van waldracht van Trenet in het bijzonder charme
en daartegenover staat dan soms een
stem lun den gen
verleent, is de
gevoeligheid, die ons Europeanen sentimenteel
artist, die een timbre heeft, dat aangenaam
voorkomt. Zijn dit de karakterdeelen van den
wnnft

schreef

Theater

Titel

Onderwerp

Hoe 1

L' *
meester, De

CITY

NEDERLAND

F.
Hartog
de la Mar.

Mobilisatie

Tino Rossi handhaaft zich nog steeds, wat,
gezien de betrekkelijke eenzijdigheid van dezen
zanger, een knap stuk werk is. Hij zong met

De N'ice a Monte Carlo en La
belle Conga. Voor beide nummers schreef
Vincent Scotto, nestor der Fransche schlagermnziek. de melodieën. Cariven en diens orkest

koor

begeleidden Rossi.

Tot de composities, die als het ware voor
Tino Rossi gejeh reven zijn. beliooren de
Tango de Maria en de ..valse chantée"
Le Chemin des amours. Tino Rossi
moge geen groot zanger zijn, hij is een entertainer met een persoonlijk accent. Ook in de
wereld van de amusementsmuziek is het persoonlijke accent niet iets. dat men vaal; «aar-

Tino Rossi stijl (om dezen maar zoo
noemen» gecreëerd heeft, blijkt uit het feit. dat
er dozijnen ReesidmitatOrs zijn. Vooral in ons
land.
Carroll Gibbons and His Rand speelden het
via de radio populair geworden In an lSth
Centurv Draw I n g II 0o m en Are
laatstgefun?
In
you hav i n' any
noemde foxtrot, ontleend aan de film The
te

Amenkaanschen menseh? Nihilistisch cynisme
en kinderlijke weekhartigheid? Gelukkig weten
we. dat dit niet zijn eenige eigenschappen zijn.
Zooals men misschien gemerkt zal hebben:
een gegeven, waaruit zeker we! iets goeds op
te bouwen geweest ware. Het is nu gebleven
bij den goeden wil. die bij de verwezenlijking
van zijn plannen faalde. Jammer voor Madeleine Carroll. Fred. MacMurray en Shirley Ross.
die misschien wel erg hun best hebben gedaan.

\

PASSAGE

REMBRAND!

nrMIDDlvm

DE DOCHTER

little Dog Laughed, Is Erie Whitley
een verdienstelijk vocalist.
Gibbons' band speelt de muziek goed. zonder
zich aan iets te wagen wat op een poging lijkt
om een individueel accent in zijn vertolkingen
te leggen.

Will's AkkordeonMeKterorrhester.
prettig
klinkend ensemble, speelde voor Columbia de
overbekende foxtrnt Kann denn Liebe
Sun de sein? zooals men weet: bét muzikale succesnummer uit de l'fafilm Der
Blaufuchs en Goodbye .lonny uit de
film: Wasser fur Ca nll og a.
Er zijn menseheti. die niet van harmonica
houden. Het zou kunnen, dat zij door Will's
accordeonisten bekeerd worden.
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Muur zij. die belangstellen in instrumentale neemt
prestaties van een voortreffelijk niveau, zullen,
De Tango en de wals worden door Rossi
al kunnen zij het niet eens worden met de met smaak gegeven. Dat hij inderdaad een

Bouwmeester

diepzeeduikers.

Amerika.

Cruys Voorbergn

steunt op het roloriet. het instrumentaal effect
en het rhythmische idioom van de jongste en
uitbundigste aller muzen, vertolking, die. wat

*%

Film van gelukOCEAAN.
zoekersen
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en

Met
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GESLAAGD EXPERIMENT.

RATHBOSE, de vermaarde karaktertn de
Amerikaansehe film handnapft. wordt tijdens de opnamen van de L'niversal-productie
„Rio" door zijn zoon bezocht.

speler, die zich reeds langen tijd

Tuschinski

—

—

betal zij:

Onderhoudende sensatie.

Sanders.

TJASIL

—

—

senteert zich tevens en tn de eerste plaats
als
filmacteur.
Een
een voortreffelijk
het
en
onmoeilijkste
filmacteur in

filmgebied stelde.
Nooit heeft iemand becijferd hoeveel millioenen de wereld neertelde om de kosten te
betalen, die de zwijgende film in zijn nederlaag
veroorzaakte
het was een veldslag, die gewonnen werd door de menschelijke stem Er
was een hardnekkige, die het niet opgaf, tot
hijzelf een liedje zong dat was Charlie doch
Charlie was een uitzondering op iederen regel
Het is een merkwaardige revue die hier onze
oogen passeert, want in
de personen van Ahce
Faye, Don Ameche. Bromberg en vele anderen, zien wij de geschiedenis opgevoerd van
Hollywood, van het oogenblik af dat de eerste
film nog slechts de aandacht trok van enkele
lieden in de straat, terwijl de artisten van het
theater met dédain neerkeken op dezen nieuwen en inderdaad nog jongen en hulpeloozen
vorm van amusement
Doch langzamerhand gaat de film verder
verliest haar eerste en ruwe omtrekken, haalt
steeds meer ondernemende lieden van talent
naar zich toe. wordt zelfs een belangrijke factor in het financieele leven en straks een van
de belangrijkste industrieën in Amerika, die
het grootkapitaal intensief bezighoudt.
Hoe dat alles geboren werd en groeide
hoeveel tranen, hoeveel ontzaglijke arbeidskracht, hoeveel verloren illusies daar aan te
dat ziet ge dan in een der meest
pas komen
amusante en meest leerrijke films, die naar
aanleiding van de film gemaakt werden Men
zou haar moeten bewaren en ieder jaar een
maal opvoeren, als een historisch document.

i

dan eindelijk de Hollandsche film, die u de verrassing brengt. De verrassing, waarop
ge steeds gewacht hebt en die maar
niet komen wilde. D e verrassing
van een Hollandsche film, die ontkomt aan de fatale reeks van mislukin het gunstigste geval
kingen of
producten, die geen volledige
débacle waren en waarin men althans elementen ontdekte, die hoop
javen voor de toekomst. Een toekomst, die gedoemd scheen toekomst te zullen blijven.

groote verrassing in de cast van
deze film is de Van Loon van Jan de Hartog
Wan; De Hartog ontpopt zich niet slechts ais

en met hoeveel haast in de theaters geluidsinstallaties werden gemaakt, om te voldoen aan
de tyrannieke eischen, die de voortgang op

Jan de Hartog. Matthieu van Eysden en Max Croiset.
Drie motrozen fan vleesch en bloed.

i

Jan de Hartog presenteert zich als een voortreffelijk acteur.

film. die vooral de oudere aan-

een

U hangers

verrassing.

Een film van Berger,
die niveau
bezit.

Basil Rathbone in
de studio.

CAVALCADE.”
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Duitschland verbolgen
op Zweden.

K.L.M.-VLIEGTUIG TE OSLO
Twee toestellen te Stockholm.

I.\ ceum Alplnum. Ge-:
ENCADIN. 13 April.
voor het eindexamen, afd. ujitin T. B Oei (Sen.ii
iSoesterbergi;
van
lang). W'
afd HBS.:
ZlJst
ter Kuile (Enschede. H Ijman Trip (Velp); afci
Itealgo'mn:. E. Roosegaarde Bisschop (t.'ftcheler. I.
afd Handelsschool: R. Eikelboom (Rotterdam I, I
Knger (Den Haagt: A. Heldring (Amsterdam), W
Meertens I Den Haag). H. de Meester < Londen)
—

Academische
13

Oslo

dat

Int

opleiding.

Geslaagd aan de Vrije
\M STKRDAM.
April.
l'niversiteit voor het eand,-ex theologie: de heeren
A A. Leenhouts te Middelburg en S Roosjen ie
Diever (O.); voor het tand.-ex. in de wis- en
natuurkunde: dc heer ,1 Blok te Amsterdam.
—

KENNECOTT COPPER.

pouglas-toi-Mel

De

>-

insch-

schap

van

li door het Ajepiilliet ministerie van Financiën,

weder

een

inschrijving o|>

welke

zal

Srhatki-tpapicr

worden

gehouden

o|> Maandag 22 April a.s. vóctr 12 nnr v.m.
Kr /.uilen worden nilgegeien si liatki-l-

fYan onzen rorrespondent.)
BERLIJN. 13 April.
Volgens officieele
—

Duitsche mededeelingen bevinden zich alle belangrijke posities aan de Noorsehe kust en rondom Oslo vast in Duitsche hand. De stellingen
der Duitsche troepen worden nog steeds uitgebreid en versterkt, en de tegenstand, welke hier
en daar nog door de Noren wordt geboden, is
volgens Duitsche opvatting onzinnig. Deze tegenstand, zoo kondigt men aan. zal door de
Duitsche bezetlingstroejien met alle moderne
middelen en
als het moet
meedoogenloos
werden gebroken. ..Het bloed, dat daarbij noodeloos wordt vergoten, komt
zoo wordt uitdrukkelijk v erklaard
op rekening van degenen, die het Noorsehe volk met leugens en
waanzinnige illusies tot verzet aansporen."
In dit verband i» men in DoitM he rrgrn inirs—

—

—

—

kringen uiterst verbolgen

Zweden.

over de houding van
De berichten en onware grruchtrn.

welke door dr Zweedsche pers en radio, onder
tocbtting door de Zweedsche regeering worden

luadgratrooid. dragen er

schen groot fabrikant werden toegewezen
taxatie hiervoor bedroeg 205' 2 cent. De
da
opvolgende 564 pakken Dcli Mij A :j werd
tot circa 80% tot boven taxatie verkocht
v\ y! de 164 pakken Senetnbah Mij'K | bij
taxatie van 129' et., 230 et. konden

zoo betoogt men le

t£
•

ln aansluiting aan het reeds eerder gemeld"
feit, dat de netto-w inst der Kennocott Copper
..Kemphaan" geheel onbeschadigd is, niettegenuitsluitend in coupurevan
proiiie-seii.
staande verscheidene bombardementen op het over het afgeloopen jaar S 33.347 443 (v. j.
[
KNI.IMK). mrt een looptijd \an I lid rn niet
S 22.fjS8.lKiO) of $ 3.14 (v. j. S 2.10) per aanbekak
vliegveld l'arnebo bij Oslo zijn uitgevoerd. De
deel heeft bedragen, volgen hieronder nog naBeide parijen kwamen in handen van dé>
12 maanden en derhalve aflosb.iai re*p. op
bemanning iini.ikt het nog steeds joed.
dere gegevens uit het jaarverslag.
binnenlandschen handel
De 679 pakken [
1 Septenihei. 1 October. I .Voveinher, 1 l>eOndanks het gestegen koperverbruik en de
Langkat/1 en idem/E/1 werden bij een taxaDe twee K LM.--machines, die uit Malmö
eeiiilier 191(1. 1 Januari. 1 Februari. 1 Maalt,
hoogere w instmarge als gevolg van het uitbrevan 165 et. voor 290 et. aan den binnenlaanaar Stockholm zijn vertrokken en daar voorken
van
den
is
de
meer
oorlog,
koperindustrie
schen handel toegewezen.
1 Aprii en 1 Mei 1941.
ioopig zulien blijven, zijn geheel intact. De
gebaat bij een gestabiliseerde)! vredestoestand
Ook het Dcli Ba. Mij. zandblad w erd tot hot»
Voorts 3' rc drie- en vijfjarige biljetten
uemanninger. maken het eveneens goed.
dan bij een oorlogstoestand.
uit de markt genomen. De stemnü».
Het is nog niet te zeggen wanneer de „Kempprijzen
en
f
IMAM,
van
25.000
f
f
-tukken
10.000.
Het afgeloopen jaar was na 19.37 het beste in
zeer vast en de inschrijving heefti»
haan" met de bemanning naar Nederland zal
blijft
voorzien van halfjaarlijks» he coupons. De
jaar sinds 1929. De oorlogsvoorbereidingen in
terugkeeren. daar het Skagcrrak nog steeds ongeanimeerd en vast verloop.
de
eerste
maanden
van
het
uitbreI
jaar.
het
biljelrn
zijn derhalve aflosbaar resp.
per
\Y.ór
de
inschrijving
werden verkoel»
veilig is.
ken van den oorlogstoestand en cic daaropvolrestanten
vnn partijen waaruit het Amerika*
194.1
en
Mei
15.
I Mei
I
1f»
gende
verdedigingsmaatregelen vnn
enkele
sche gedeelte in Indië van de hand ging •
I>e toewijzing-formulieren vmir de schatkleinere landen, had een groote vraag naar
78 pn. Dcli Mij/A/2 140 et.
koper ten gevolge. De tweede helft van het kistbiljetten zijn aan zegelt echt onderworpen.
212 pn. Dcli Mij/D/Langkat 2 156 et.
jaar was verreweg het gunstigste en brach;
De ttoffttag "P liet lofKriir/,l'll papier timet
lis pn. Dcli Mij/M/2 222 et. (later herv. r.
ecu
inst van S 221 per aandeel tegenover
kocht tegen 245 et. aan den binnenlaat
plaat- hehhen op \\ oen-dag I Mei a.-.
De Duitsche troepen te Oslo. welke verbineen winst van $ 0.93 per aandeel over de eer
dingen over zee voortdurend door de Bntsche
schen handel».
vorige maand werd geen inschrijving geDe
ste helft van het jaar.
marine bedreigd worden, durven het niet wa72 pn. Dcli Mij/St. Cyr/2 146 et.
houden
velband
met
het
feit.
dat
het
in
rijk
het
ontstond
In November van
vorige jaar
gen ver het binnenland binnen te
288 pn. Dcli Mij/M&K/Langkat/2 152 et
dringen,
per .'II Maart j.l. de beschikking kreeg over
er echter een scherpe daling in de binnenkowant w armeer zy hun basis verlaten, kan deze
65 pn. Dcli Mij'M&K/Langka' II IS] cƒ
van
rond
132
millioen,
een bedrag
voortmende orders.
Onder de tegenwoordige omelk oogenblik bezet worden. Zooals de toestand
-209 pn. Dcli Mij/S&R/2 196 et.
de
van
uit
door
spruitende
herwaardeering
standigheden en onzekerheiiisfactoren. die nog
ttians is. moeten de Duitschers in Noorwegen
304 pn. Dcli Ba. Mij/ A/2 162 et.
der Xederlansche Bank
nooit zoo groot geweest zijn als thans, is het den goudvoorraad
zich weinig op hun gemak gevoelen. Het verboekwinst. Daardoor was het rijk
206 pn. Dcli Ba. Mij/TL/2 181
verkregen
ook
uiterst
om
voor
de
naaste
dan
speculatief
lies van een munUieschip van 8000 ton en van
190 pn. Dcli Ba. Mij/B/2 160 et.
het
vervallende
srhat1
April
j.l.
per
staat
in
toekomst der koperindustrie eenige voorspelbevoorradingsschepen, die in het Kattegat tot
k;-tpapier ten bedrage van omstreeks ƒ 50
ling te doen.
zinken gebracht werden, moet een
zwaar
Wat de vraag naar molybdeen betreft, deze millioen af te lossen, zonder daartegen nieuw
verlies voor de Duitsche strijdkrachten te Oslo
papier uit te geven.
bleef beneden de productie ad circa 12 milBehalve de reeds voor 18 April a s. vastp.
zijn. Konen tijd kunnen zij misschien nog voorVan bovengenoemde kas. -.iddelen
had het stelde inschrijving op Java-tabak zijn de tti
lioen pond, terwijl sinds December de onverraden in Oslo gebruiken, doch ontstaat er gerijk blijkens den weekstaat der Nederlandsche
kochte voorraad nog is toegenomen.
gende inschrijvingsdata bepaald:
brek aan munitie, dan kunnen de Duitschers
Bank van S April j.l. nog rond ƒ 63 millioen
De
blnnenlandsche
in
koperproductie
steeg
STOCKHOLM 13 April
10 Mei op Java-tabak te Amsterdam.
Volgens de „Da193!)
met 50 %
van 334.51i1.5K4 pond tot over. Dj; tegoed zal in het verdere verloop
gens Nyheter' is de Noorsehe minister
Mei op Sumatra-tabak te Rotterdam.
17
van 602 570.163 pond. Van Januari tot en
van deze maand nog wel een niet onbelangmet AuBuitenlandsche Zaken. Koht, in Zweden aanMei op Sumatra-tabak te Am-terdam.
24
gustus bedroeg de gemiddelde maandelijksrhe rijke vermindering te zien geven.
gekomen.
Hij begeeft zich naar Stocxholm
Wanneer wij nu kunnen vaststellen, dat per
productie 20 millioen pond. waarna in Novemmilitaire medewerker van de ..Times'' zet waar hij den dienst van zijn departement
STAND DER RIVIEREN.
zal ber en December een hoogterecord
1 Mei a.s. naar schatting wederom een bedrag
40
milgeredenen
van
uiteen,
de
waarom roe geen
organiseeren.
Medegedeeld
door den A!g Dtenet van Watt-Kar.
van omstreeks ƒ .10 milhoen aan schatkistpalioen pond per maand werd bereikt.
allieerde troepen aan land gezet zijn. Diege..Aftonbladet" deelt mede, dat de Noorsehe
7 u. v.m. in meters tot. KA?
April
W'aerst
13
vervallen,
terwijl
komt
te
dien
datum
per
De koperproductie der V. S. en Chili te pier
nen, die met ongeduld wachten aldus schrijft
regeering gisteren een rechtstreekschen radioKampen
u. 39 97 —24
036
I
ongeveer
aan
de
25
Keulen
1
gemeenten
ƒ
millioen
moet
zamen
steeg
Hij
van
lil Wil
hij. op berichten over aan land gezette troenen
pond tot 763.509.69S
Maaatr. hfsl.
Loblth
13 15 —2*>
oproep tot de bevolking heeft
gericht,
den
uitgekeerd
worden
uit
hoofde
Gemeentevan
pond. terwijl de afleveringen van 619.159.177
Ndmegen
10 70 —17
in Noorwegen hebben niet met alle daarmede
42 44 -r.
Borgharen.
eersten keer sinds den Duitschen inval.
De pond tot 807.1161*9 pond stegen.
fonsbelasting. en verder nog circa ƒ 2tj mil12 32 —M
540 _1R
Belfeld
Ft. Andrle»
verband houdende problemen rekening gehou- regeering dringt er op
lioen aan coupons en lossingen van NederlandArnhem
10 52 —19
Venlo
ll.S» —S
aan
de
voort
mobilisatie
De
zilver- en goudprodurtie bedroeg resp.
den. Een expeditiecorps kan niet uitgezonden te
Grave
«'ad
zetten en alles te doen wat noodig is om de 1.601.706 en 155.165 ounces. Daarvan waren sche en Ned.-Indi=che staatsleningen moet Vreesw LW
583
worden, voordat men over voldoende inlichtinWestervoort vOS —20
Grave hfsl
r
onafhankelijkheid van het land te verdedigen
:
1.547.293 ounces zilver en 157.Ü85 ounces goud worden !>etaald. dan is het beerijpelijk. dat Deventer
3
Lith bd. sl
4.52
gen beschikt. Een landing, welke op verzet
een versterking der kasmiddelen noodig is.
Alle Joodsche winkels te Oslo zijn. volgens van de hinnenlandsrhe koperproductie afkomStuw te Fanbeek open
stuit, is steeds een moeilijke militaire operatie,
hier aangekomen vluchtelingen gesloten, aldus stig,
zelfs indien de verdediging slechts met mitrailwaardoor de kostprijs van binnenlanrisch
Reuter.
koper met 1 48 cents per pond verlaagd werd.
leurs bewapend is. Zonder tamelijk nauwkeuriNaar D N B. uit Oslo meldt, heeft Quisling in
De geconsolideerde inkomstenrekening over
X.V. Hrt Adm. Kantoor r*
ge inlichtingen omtrent de sterkte en opstelhet
Storting een verklaring afgelegd voor de 1939 en 193 Sluidt als volgt:
Gebr. Bolsseva.r. en Gebr. Tt
gevaarlijk
der
hahe;
verdediging is
een
ling
de Matton bericht, da
Noorsehe pers. De directe oorzaak voor de
„Nederlandsche xelra
zardspel, dat ter plaatse 'ot een ramp zou kunvan heden af. na aftrek vu
1939
1938
Duitsche
actie.
z oo zei hij. is de Britsehe
%
nen leiden.
10
s
V. S. Incnme Tax en 2 )
s
Kleurstof
Hedrijfsinkomsten
('ouponbela-iing.
135 440 289
97 633 390
betaalbar
Het uitkiezen van een plaats, waar troepen schending van de Noorsehe neutraliteit geBedrijfskosten
gesteld bii de ASSO
86.583
438
86.115.56fl
worden
ïoortiffß
aan land kunnen gaan. zonder op verzet, te weest. De Noorsehe regeering heeft te Londen
CASSA te AmsterüaN.V. „Farbwerk Amersfoort" ('IATIE
slechts een zwak protest laten hooren Duitschstuiten, moet gebaseerd zijn op volledige en reBedrijfswinst
48 556.8.'1
31.519 440
en bij de Heeren VAN D£:
lc.-n.eene Ver■l/iarlllk-rhe
Amersfoort.
te
EP\i»*liKd
Andere inkomsten
gadering rag Anri.ieeltloll']. r-,
1.178.073
HOOP OFFEBS
ZOON I
1 055 323
cente gegevens, welke men onder de huidige land achtte zich daarom gerechtigd zijn belanRotterdam de op 10 April W
irtgrvr.'.ge .Art 2 der Statuten,
omstandigheden niet gemakkelijk uit Noorwegen in Noorwegen te behartigen Daarbij was Totaal inkomen
geïncasseerde
50 034.V24
32 574 763
te
New
Vork
-laarlijk«rhe Aljip(eVwonr
DB Wocn»rf»e 24 April l!>ln.
i
gen kan verkrijgen.
.
het uitgegaan van de gedachte met de bestaan5 508661
videnden van
O Vi op oïe G>
kim 'hriivlngen, enz
4 376 278
II aar v.m., ter naton dei mcene Vergadrrin,; \ar\ Aan4.6t;7 0.t4
Vennootschap, Sarphatikade 2 deelhouder* MaHndrig 2'» April wone Aandeelen Klssse A e
De Noorsehe troepen voeren een moedigen de regeering. zooals ook met de Deensche reFederale belastingen enz.
B 023 507
1.500 000
Klu>se B.
Amsterdam.
li>4o, '--ochtends 9 aar. ten kanstrijd en kunnen misschien nog in slaat zijn geering is gebeurd, samen te werken maar de Reserve onvoorzien
Diverse lasten
1.055223
841.791
Oe Ba'.ans en Verlies, en ore der Vennootschap. Kl. Kopmet onze troepen samen te werken, door eeniNoorsehe regeering heeft dit aanbod van de
W:- -'rekening en de Agenda pel 30 te Amersfoort. Van de
NORTH AMERICAN
Netto winst
33 947.443
voor deze vergadering liggen te
22 689 660
ge Duitsche detachementen af te snijden, die hand gewezen en verzet geboden Daar de reonderwerpen
behandelen
April
Dividend
18
13
21
643.306
937.809
van
1040
af
voor
Aanzich in de havens aan de Westkust genesteid geering
kunnen de aandeelhouders ten RAYON CORPORATIE
Oslo verliet, was het, aldus Quisling,
deelhouder» ter inzage ten kan- kantore der Vennoolschap ken(Atneriran Glan/»tnff Cttff
hebben. Men kan er zeker van zijn. dat de de plicht van
Surplus
3 751.851
tore der Vennootschap.
12 304.137
de Nasjonal Samling een nieuwe
nis nemen.
rat ion)
autoriteiten in Groot-Brittannië en Frankrijk regeering
Houder» van Gew-or.e Aante vormen. Haar taak is. Noorwegens
Aamieelen moetm ten kandeelen aan Toonder, die de ver. tore der Vennoot*! hap uiterlijk ,np dividendbew
ten volle het groote belang van den tijdsfactor vrijheid
\o. 14 ce
AMSTERDAM, 13 April.
en onafhankelijkheid te verzekeren
(adering wenschen bit te wo. op 23 April 1940 gedeponeerd Certificaten
zien en dat alles, wat mogelijk is. gedaan zal
Hoe sterker de nationale beweging wordt, des
nen, moeten hunne aandeelen worden.
me? f 8 10 vrwir de Cert W
worden, om te voorkomen, dat dc Duitschers
iH, Drijfhout
Ingevolge Art. 24 der Statuten
Zoon'» EdelmetaalbedrUven NV.)
HKT BESTL L R
te gemakkelijker zal de situatie voor het Noortien aarnl.; met ƒ 4.05 voor I
1940 deponee.
April
hun bezetting in Noorwegen, die nog steeds
ui'erüik
20
Verkoop
Inkooo
sehe volk worden.
Cert. van vijf aand.
ren ten kantore der Vennooti
precair is, uitbreiden.
schap, waar hun daarvoor beDe Noorsehe gezant te Londen. Colban heeft GOUD:
Ap:,; Ml
Amsterdam.
wijzen zullen worden afgegeven
Baren I 12* K.G
2OOP
2063
via de BBC Vrijdagavond de Noorsehe bevolvan
Aandeelen
op
Houders
Voor de Industrie
2050—
2000.—
king toegesproken.
naam worden herinnerd aan d?
Gouden Tientjei
13 45
13.55
bepalingen daaromtrent ln het..Alles moet ge doen." zoo zei hij. ..om den
Gouden Ponden
13 95
lfi 05
zelfde artikel.
Gouden Dollars
3.37
Duitschen opmarseh tot staan te brengen. Ge
3.46
DE DTREOTIE.
hebt naar eigen initiatief te handelen Elke ZILVER:
Baren t 32 KO
20.15
Amsterdam, 13 April 1340.
21 40
OTTAWA, IS April.
Op den terugweg van stad en elk dorp. aan de kust. in de bergen of
Voor dc Industrie
7565
19—
23 65
K .piiaal ƒ .vvitio.onn.. Reservefond* /31 .jnn.nmi..
|
|
een vacantiereis naar Virginia in de Vereenigin de dalen, moet zich laten inspireeren door
.
Hoofdkanloor: Heereograrht
de Staten, zal de Car.adeesche premier. Macgeloof
eindoverwinning
(noteertng
de
het onwrikbare
TEKMUNMARKT
in
ln centen)
Bijkantoren te Amsterdam:
kenzie King, Washington aandoen en daar
Nooit was de aandacht van de wereld zoo op Valuta
13 April
12 April
den
raa Raerlestraat ■K Joilenln ernraal 23
minister van Bupresident Roosevel' en
gericht.
regeeËenrti.iandsleverlng
vastberadenheid
ons
De
onzer
tenlandscrip Zaken
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ken. welke voor 470 cent aan een
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ving werden afgedaan, brachten e
prijzen op. Zij werden gedeeltelijk
aan oe,
binnenlandschen handel en gedeeltelijk

Naar ons ter onrr komt
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stemming voor
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sche partijen welke reeds voor
de

INSCHRIJVIVG OP 22 DEZER.

aangekondigd.

—

van promessen

en
e3n½drievijfjarige biljetn.

(.

(Van onzen correspondent.)
Naar wij vereen bericht uil

VGRAVENHAGE, 13 April.
nemen is heden bij de K.L.M.
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Zwi edsrhe houding aan het eind van haar geduld te zijn gekomen. Reeds heelt zij dinir haar
gezant
tcSlot kholm bij de Zweed» he regeering alsmede via den Zweedsthen gezant te
Berlijn stappen ondernomen en Zweden ernstig
gewaarschuwd.
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ttiie vvenschen voegen.

De Duitsche propaganda verkondigt er vas'.
van overtuigd te zijn. dat de Engelschen
geen enwat zij ook mochten ondernemen
kel? kans hebben, om aan de positie van
Duitschland in Scandinavië ook maar iets te
veranderen. Elke Engeische landingspoging is
volgens de Duitsche meeninp bdj voorbaat tot
mislukken gedoemd. Aan de mijnenvelden,
welke de Engelschen volgens hun eigen bew e.
ringen langs de Noorsehe en Deensche kus.
zouden hebben gelegd, schenkt men te Berlijn
weinig geloof en men hecht er nog minder
waarde aan.
zoo luidt de offiritele Duitsche
Engeland
heef; in Scandinavië een gewelconclusie
dige nederlaag geleden en dc neutralen, die
hun vertrouwen op Engeland zetten en me.
Engeland sympathiseeren, worden daar mede
de dupe van.
—

—

—

—

(Nadruk vei boden.)

„Gneisenau” gezonken
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Canada's premier naar
Roosevelt.
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Di> ..Emden" is een kruiser van 5400 ton DU
0
"i-rhip werd In 1A25 te Wtlhelmshaven
te wnter gelaten en had een bemanning aan
boord van 534 man.
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PAARL-RIVIER WEER OPEN.

SJANGHAI. 12 April.
Zooals gemeld zal
de Paarl-rivier met ingang van 20 April tot
Kanton voor de scheepvaart opengesteld worden.
Een woordvoerder van de Japansche marine
verklaarde heden dat zulks niet beteekent dat
er dan meer buitenlandsche schepen op de ri—

vier mogen varen dan tot dusverre het geval
was. De schepen mogen voortaan echter koopwaren gaan vervoeren, terwijl tot dusverre
slechts werd toegestaan levensmiddelen voor
de vreemde concessies te vervoeren. De goederen die vervoerd worden, mogen echter niet
ten goede komen aan de regeering Tsjiang Kaïsjek. De woordvoerder hoopte, dat de beperkende bepalingen spoedig opgeheven zullen

kunnen

worden.

—

(Reuter).

„QUEEN MARY” TE HALIFAX.

Volgens een Italiaansch
ROME. 13 April.
is
het mailschip „Queen
bericht uit Ottawa
Haüfax
Nieuw
Schotland aangeMary" te
op

Stockholm voorbereid
op luchtalarm.
GEEN OEFENINGEN MEER.
STOCKHOLM. 13 April.

—

In een extra-uit-

zending heeft de radio vanmorgen een aantal
raadgevingen en instructies voor de burgerbevolking te Stockholm gegeven, hoe zij handelen moet. waneer er luchtalarm wordt gege-

organisatie voor de
luchtbescherming al medegedeeld, dat in de
naaste toekomst geen oefeningen meer zullen
worden gehouden, waaruit de bevolking dus
kan concludeeren. dat. wanneer thans alarm
wordt gegeven, dit het bewijs is van werkeven.

Te

voren had

de

—

komen.

—

(Reuter).

Nieuwe landingssteigers aan
de Moezel.

LUXEMBURG. 13 April.
Naar aanleiding
van de berichten in de pers over dpn aanleg
van groote landingssteigers aan den Duitschen
over van den Moezel, deelt de Duitsche legatie
in Luxemburg mede, dat wegens overbelasting
van dc Duitsche ?|>oorwegen ten gevolge van
welke een omde oorlogsomstandigheden,
vangrijk goederen- en maierieeivervoer meebrengen, de scheepvaart op dv Moezel dit
jaar reeds vroeg zeer intensief Is en dat in
verband hiermede vele nieuwe landingssteigers en ander oeverwerken noodzakelijk zijn.
—

NACHTELIJKE MILITAIRE
OEFENING IN DEN HAAG.

(Van onzen oorrespondent.)
In den afgeVORAVENHAC.F.. 13 April.
loopen nachi verschenen op tal van punten in
de binnenstad militairen in volle wapenuitrusting, voorzien van automatische geweren, die
zich op verschillende belangrijke punten op-

De regeering heeft verder toestemming gegeven, dat luchtbeschermingsoefeningen in alle
belangrijke steden aan de Zuid- en Westkust

worden gehouden. Aldus meldt de „Tidningen".
De Fransche pers. aldus meldt Havas. houdt
zich algemeen met Zw eden bezig. dat. zoo zeggen de bladen, onmiddellijk door üu.tschland
wordt bedreigd. Maar niet alleen Zweden, alle
neutralen moeten op hun hoede zijn, want de
strijd tegen hen is begonnen. Het ..Journal''
schrijft, dat niet alleen Zweden zal worden
aangevallen, maar dat de diplomatieke voorbereidingen er geen twijfel over kunnen laten,
dat Z 0.-Europa aan de beurt komt. Hongarije
en Roemen:ë staan al op Hitlers krokodillendat
„Petit
Duitschland van Zweden medeplichtigheid zal
eischen. en wanneer het zich daartegen verzet,
zal het gesommeerd worden. Daaraan moet men
;e Parijs en Londen denken. En ook te Stockholm. Fr mag geen tijd verloren worden, want
dit is het drama van morgen.
menu.
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Range rende wagea
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Hedenmorgen is
AMSTERDAM. 13 Apr;!.
tu«rhen hPt Centraal Station en de Muiderpoort op het hoofdspoor een rangeerende wagen ontspoord. Ten gevolge hiervan kon een
sporengroep niet gebruikt worden en waren
maar enkele sporen beschikbaar voor binnenloopende treinen, zoodat een aantal forensentreinen vertraging had. Het déraillement geschiedde omstreeks halfnegen: om kwart vóór
tien was alles in orde.
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TREINVERTRAGING OP HET
FORENSENUUR.
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stelden. Tcd omstreeks halftwee ln den naoht
werd dooi- de residentie gemarcheerd door kleine detachementen.
Ten gevolge hiervan deden allerlei geruchten
de ronde en verzamelden zier vooral in de Wagenstraat waar een sterk detachement met
Iwee aulomatisrhe geweren zich geiuinien ttyd
(iphield. vele nieuwsgierigen. Naar wij veins;nen, gold het hier een nachtelijke oefenina,

SCHOUWBURGEN

\ \

—

len -taf werd aangekondigd en mededeelde, dal
het Duitsche nlngschip „fJneisenan" in de Oslofjord gezonken is.
Volgens dit Noor-die legrrberlchl zijn in dezelfde fjord ..ook de „Hinden" en twee torpedojager» gezonken. Hen ander groot «rhip werd
in de haven van Stavanger tot zinken
gebracht, terwijl te Ht-rgen een lluilseh oorlog»,
s- hip getroffen en beschadigd werd".
De ..fineisenau" is een zusterschip van de
..Scharnhorst' en meet 26.000 ton. Het liep
in 1994 van stapel en was bemand mei 1461

I
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(Lux. Persdienst.)

Radlo-Stockholm heeft
LONDEN. 12 April .
hedenavond een rnminunique uitgezonden, dat
al» het iegerbericht van den Noorschen genera-
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&

,

Duitsche zijde wijst men er op. dat
Zweden zich met volkomen verkeerde illusies
vleit en een gevaarlijk spel speelt, gevaarlijk
voor Noorwegen en gevaarlijk ook voor Zweden zelf. Men trekt parallellen tusschen de gebeurtenissen in Polen en in Noorwegen en
Zweden, werke landen zich ook in een avontuur laten meesleepen, waarin ze uitsluitend
ten bate van Engeland onmetelijke schade zouden lijden.
zoo verzekert men in politieke
..Elk volk"
..dat niet aan
kringen in de Wilhelmstrasse
een Duitsche overwinning gelooft en zijn oogen
en ooren sluit voor de realiteit, zal daarvan
het slachtoffer worden."
„Elk volk." zoo verklaart men met nadruk.
Het lijdt dus geen twijfel, dat Duitschland ook
tegenover Zweden zal optreden en dat het nog
eiechts een kwestie van heel korten tijd kan
zijn
tenzij de Zweden hun pers en hun
radio aan banden leggen en zich in het bepalen van hun houding geheel naar de DuitVan

-

NOTEERINGEN VAN EDELE METALEN.

|

zeer

j

reeds binnen

korten tijd concrete cisehen zal stellen,
ten einde te bereiken, dat de regeering
te Stockholm maatregelen treft om
aan deze anti-Duitsche pers- en radiocampagne onmiddellijk een einde te
maken. In geval deze eischen niet dadelijk en op bevredigende wijze worden ingewilligd, schijnt de rijksregeering vastbesloten, uit deze Zweedsche
houding de uiterste consequenties te
trekken. Daardoor is een nieuwe faze
in de ontwikkeling van de situatie in
Noord-Europa aan dc orde gesteld en
het behoeft geen beloog, dat er in
Zweedsche kringen in de rijkshoofdstad groote opwinnding en ernstige
bezorgdheid heerschen.
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evenwel verwachten, dat

Duitschland
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voor een groot deel toe bij. dat een
deel van het Noorsehe volk mei een ijdele hoop
op l-'ngeNf he hulp den oninogrlijken Mri.id
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