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Luchtgevecht boven

van

Malta.

Nederlandsche
vluchtelingen
in Frankrijk.

Treffen

Gedurende

rinSTw^^oTitS

onbezette gebied te kampen heeft, vervolgde de heer Wegener, zal ik u mb'n beverhalen in het plaatsje Guéret,
120 K.M. bezuiden Bourges. aan dc demar-

r«t

levenissen

in gezelschap van twee Nederlandsche
v! ichtelingen kwam ik hier om halfacht in
den avond uit Beaulieu (Dordogne) aan.
In het stadje waren

omstreek*

MM Eran-

■rlM

en Belgische vluchtelingen opeengepakt.
■OOÉBJ het uitgesloten was, in een hotel een

Kapitein-luitenant Prien, dr Duitsche
duikbootcommandant, die in dezen oorlog zeer groote successen heeft behaald,
is dezer dagen weer thuis gekomen van
een langen toch.. Zijn bemanning was
uitgebreid met drie Duitsche vliegers, die
Prien onderwee had opgepikt. Op de foto
ziet men hem deze episode van zijn reis
vertellen. „Drie dagen na ons vertrek
zagen we hen juist voor den boeg in den
„vijver" ronddobberen," verklaarde hij.

een afwachtende
houding
aan.

Tegenmaatregelen overwogen, indien
JAPAN

heeft in het «ontliet niet Engeland
over de arrestaties clrr Japanners te l,onden, van «ir er ininiililels een in vrijheid Is
gesteld, ecu afwachtende houding
men. De eerstkomende dagen, aldus srhrijft de
„Miyako Sjiinborn" naar l>omei uit Tokio
meldt, zullen een uitirst kritieke periode vormen voor het vaststellen van de toekomstige
betrekkingen
tusschen
beide
landen.
Dc
. Ilotsji Sjimhorn" zegt het aldus:
Japan geeft

Zaken, moeten alle fi'ms ln verband met de
gewijzigde

omstandigheden opnieuw gekeurd

worden. Vele films zijn herkeurd en goedgekeurd behalve een drietal bekende Nederlandsche films. ..Het meisje me den blauwen hoed".

komen.
Zoo

„Ergens in Nederland"
regiment", welke door

ei.

de

~l>e Big

van

het

Kngeland eenige dagen tijd tot bezinning, maar
dan Bal het zoo noodig tot scherpe niaatregr

filmkeuringscom-

missie op grond van de gewijzigde omstandigheden niet meer in het openhaar mogen worden vertoond
De film ~De reis met de Nederlandsche onderzeeboot K 18 zal nog worden herkeurd
Literaard is de nat film niet voor herkeuring
aangeboden. Tot de films, welke niet voor
openbare vertooning zijn vrijgegeven door de
Rijkscommissie, behoort o.a. de film van den
landdag der NSB op 22 Juni 1940. De Rijkscommissaris heeft evenwel beslist, dat deze
film wel in de bijeenkomsten, zoowel besloten
als openbare, var. de NSB., mag worden
vertoond.
De leiding der filmkeuringscommissie berust
thans bij den wnd voorzitter, mr J. van
Andel
Gzn te Den Haag De samenstelling der
commissie is verder ongeveer dezelfde gebleven
als vroeger.
Naar het A.N.K voorts van bevoegde zyde
wordt medegedeeld, zal Haro van Peskis filmproductie vier groote Nederlandsche films
vervaardigen, welke als hoofdfilm in de programma s kunnen worden opgenomen. Reeds
zijn
de voorbereidingen voor de productie in
vollen gang.

len overgaan.

De pers stemt algemeen in met het besluit
van de gisteren gehouden regeeringsconferentie om het treffen van definitieve maatregel |t
van Engelands houding tegenover de Jap n>
sche eischen te laten afhangen, maar tegelijk
betwijfelt zij, of het conflict door onderhandelingen kan worden bijgelegd.
navolgende ls, naar Domei meldt, gisteren op de Japansche regeringsconferentie vastgesteld:
Het arresteeren van de Kngrlschen. onder
verdenking van spjonnage I» een zuiver hlnnenlandw-he aangelegenheid van Japnn. tera ijl het Britsche optreden een „arglistige

HET

pnlltieken ln«lag" is.

maatregel niet

2. Japan zal niettegenstaande dat, represaillemaatregelen vermijden en
3. nanwlettend toezien tot hoever Enge.
land met zijn represaillemaatregelen
zal

4. Japan zal doeltreffende maatregelen
nemen, voor het geval Engeland zijn actie
voortzet.

De minister van Buitenlandsche Zaken
zal
den Brftschen ambassadeur.

binnenkort

Oaigie. om

een

volledige opheldering

tot circa

terugkeeren.

Maar een groote teleurstelling stond ons te
wachten. Even voor de deuren geopend werden kwam een ambtenaar mededeelen. dat
den vorigen avond volgnummers waren uitgedeeld aan hen. die dien dag niet aan de beurt
konden komen. Dit bleken er omstreeks 300

te zjjn.

Volgens berekeningen van hen, die op dit
gebied ervaring hadden opgedaan, beteekende dit. dat ik zeker niet voor vijf uur in
den middag aan de beurt zou zijn Een allesbehalve aangenaam vooruitzicht dus. Ik besloot daarom, de file te verlaten en begaf mij
rechtstreeks niar de gendarmerie.
Hier ondervond ik buitengewoon veel medewerking op grond van de speciale faciliteiten, waarover ik beschikte. Het gevolg was
dan ook. dat ik om halfnegen in den ochtend
net posthuis kon verlaten, met in den zak een
kostbaar document: een bon. rechtgevende
op 120 liter benzine.

VERLOVING
OPEx-keizer
HUIZE DOORN.
DOORN,
Aug.
6

—

Wilhelm heeft

vandaag medegedeeld, dat op Huize Doorn de
•ertovtaj tot stand gekomen is tusschen zijn
kleinzoon prins Karl Franz Jozef van Pruisen
en zijn stiefdochter prinses Henriëtte Schoe-

najch-Carolath.
Prins Karl is de jongste zoon van wijlen prins
r,
achim. den jongsten zoon van den ex-keizer,
n prinses
Henriëtte is de jongste dochter van
0e gemalin
van den ex-lc'eizer, prinses Hermine.
Ta verband met de tijdsomstandigheden
is
r ' e verloving geen feestelijk
karakter geei Prinses Henriëtte bevindt zich
uo°rn, prins Karl is in Duitschland. op Huize
*

"

van'

l

—

van

ons land weer Engelsche bommen neergeworpen. Zwaar getroffen is een woonwijk
in Enschede waar vijf bom men zijn neergekomen ten gevolge \i aarvan een rij huizen

Vier hiervan zijn onbewoonbaar geworden en verder is een kleine
fabriek ten deele ingestort. Van honderd hui-

/«aar

beschadigd is.

de omgeving zijn de ruiten vernield.
Hen man is door granaatsplinters gewond.

Verder is schade van geringen omvang veroorzaakt in Assendelft waar een 20-tal huizen
licht beschadigd is.

Overigens zijn bommen in het vrije veld zonder niMMiiensw aardige schade aan te richten
neergekomen o. a. bij Nieuwer-Amstel, Piittershoek, Nieuwenhoorn, Gendringcn en Breda.
Enkele kleine brandjes konden spoedig worden gebluscht.
geval verzoeken en tegelijkertijd in Londen ten scherpste protesteeren.
Men kan aannemen, zoo merkt Domei ten
slotte op, dat het ministerie van Buitenlandsche
Zaken vastbesloten is een bi.jlegging van het
conflict op basis van wederkeerigheid onder
omstandigheden te weigeren.

Engelands oorlogspolitiek.

handelen,

Eden's departement wordt gereorganiseerd.
Critiek der
—

Britsdie pers

neemt toe.

LU.\Uf.\. 6 Aug.
Terwijl de critiek op f generaal Franco
op Gibraltar heeft en de
Britsche ministerie van Voorlichting neg voortdurende
anti-Britsche
houding van de
vit de kolommen der Britsche pers ver—

—

I

au enen ts. wijden de dagbladen uitvoerige beIn de „Time s" wordt nog op een ander
sj (dingen
aan de reorganisatie van een ongunstig
aspect gewezen namelijk op de hounnaer departement: dat van Oorlog, waarvan
ding van de neutrale landen. Zoo
betoogt sir
I t-ecil
voorzitter van de Schotsche KaDe „I ïmes
juicht de hervorming van dit mer van Koophandel
dat de neutrale landen
I geen
vertrouwen hebben in een overwinning
I van Engeland. Hij trekt hieruit de conclusie,
Het b.ad deelt mede
aldus D.N.B.
dat I dat de Britsche propaganda versterkt
moet
er tn het departement thans verscheiden menworden, in het bijzonder in de staten van ZuidI
schen uit het zakenleven zijn opgenomen, cüe Amerika, omdat deze
staten door de Britsche
blijkbaar het bedrijf op cormnercieele grond- -1
slagen moeten opfrisschen. Zoo
heeft men bezoo betoogt hij
het Europeesche continent
noemd een vakman uit den tabakshandel, alsis voor den export van Zuid-Amerika onontI
mede vooraanstaande personen van de
Impe- beerlijk. Sir Cecil Leit adviseert daarom den
rial Chemical Trust, van de Ctinard Line en I Zuidamerikaanschen export naar Groot-Britde Irak I etroleum Company. Deze personen tannië
om te buigen.
hebben op dit departement niet alleen
een
adviseervnde stem. doch hebben tevens de taak
aan het verouderde apparaat nieuw leven in
situatie, waarin Engeland
thans verDe ~D a i 1 y Mail" meent in de benoeming
keert, wordt in (Je „Börsen Zeitung"
van zakenlieden tot ambtenaren van het depar- beschreven door den diplomatieken medewertement van Oorlog een stap te zien naar de ker van dit blad. Kar! Megerle, die l>oven zijn
rationalisatie van het regeeringsapparaat. Het beschouwing het opschrift plaatst: „Een hoop,
blad onderneemt verder een scherpen aanval
tegen de ambtenaren, die tot nu toe aan het
schrijver betoogt, dat het Britsche werelddepartement van Oorlog de leiding hadden en rijk zijn aantrekkingskracht op de volken ververwijt hun. dat zij obstructie voeren, de loren heeft, dat zijn vrienden verdwijnen en
werkzaamheden vertragen en verwarring stich- zijn «janden toenemen. Megerle wijst in dit
ten. Het blad herinnert ten slotte aan een
tusschen Engeland en de Sovjet-Unie.
dat er in het Engelsche bestuur hervormingen
De Britsche vertegenwoordiger, sir Stafford
noodig zijn zonder aanzien des persoons.
Cripps, zoo schrijft hij. had de taak gekregen,
te Moskou hoog spel te spelen en de vriendschap tusschen Duitsohland en Rusland, koste
blad oefent tevens critiek op wat hét kost, te verstoren.
De Sovjet-Unie
de geh'-imc zittingen van het Engelsche heeft zich evenwel niet in de vaj laten lokparlement en betoogt, dat daardoor in breede ken. Engeland immers had de Sovjet-Unie
niets positiefs aan te bieden en het Britsche
lagen van de bevolking wantrouwen wordt geaanbod kwam op niets anders neer dan een
kweekt.
Het volk heeft het recht, de waarTe
heid te vernemen, anders bestaat net gevaar verstrikking in den Engelsetien oorlog.
aldus het blad
dat Engeland op een Moskou wonen geen utopisten, maar realisten,
zeieeren dag voor voldongen feiten geplaatst voor wie Engeland, met het oog op zijn poliwordt die het niet kon vermoeden, omdat het tiek in den laatsten tiji. geen bondgenootschap
er niet op voorbereid was. Ook de „Times" meer waard is.
wij-t er op. dat verscheiden leden van het
MEGERLE merkt voorts op. dat de
Lagerhuis de geheime zittingen op het oogenverhouding tusschen Engeland en de Verblik buitengewoon gevaarlifk achten
eenigde Staten
de laatste stroohalm waarnaar Londen grijpt
reeds van het niveau van
gelijkgerechtigden ls afgegleden naar een situaa;
meen en verklaart, dat deze politiek de vol- tie, die tusschen beschermer en beschermde
gende vier kritieke aspecten behelst: de bebestaat Het eens zoo oppermachtige Engeland
trekkingen tusschen Engeland en Japan, de heeft in de Amerikaansche politiek niet meer
maatregelen van Roemenië tegen de Britsche een eigen functie te vervullen doch slechts
een functie, die aan de Amerikaansche belankrachtens een nadrukkelijke verklaring van I gen ontspruit Alle redevoeringen, maatrege-

I

I
I
I

Leit^

—

—

—

—

I

Engeland en Moskou.

I

DE

Onder het opschrift „Terugtrekking van Japansche burgers uit Engeland" wijst de „Kokoemin Sjimhoen" er op, dat Groot-Brittannië

zelf een „casus belli" heeft geschapen door het
arresteeren van Jtipansche burgers in Londen

HETZELFDE
—

—

KARL

—

ns«y^i:;:!"

—

troep en hield een korte toespraak, waarin hij
als de taak van het sportcentrum aanwees
krachtige, flinke, taaie Nederlanders te vor-

men.

„Het is heerlijk voor u", aldus majoor
Breunese tot zijn mannen, „met dezen arbeid iets tot stand te brengen voor land en
volk! Steekt met die gedachte de eerste
schop in den grond. Werkt met elkaar ongeacht rang en positie, met vreugde en opgewektheid in saamhoorigheid en eensgezindheid."
Majoor Breunese eindigde zijn toespraak
met den uitroep „Leve het Vaderland!", welke

Onder de tonen van een vrooiijken marsch
gingen de mannen, met ontbloote bovenlijven
met schoppen er. kruiwagens aan den arbeid
voor den bouw

van het nieuwe

sportcentrum.

Duitsch legerbericht.

679.324 b.r. ton

en andere deelen van het Britsche rijk. Het is
echter voorbarig, aldus het blad, te concludeeren. dat Engeland een oorlog met Japan heeft
geriskeerd bij zijn optreden.
Naar de „Asahi Sjimboen" meldt zijn te
Sjimonoseki anti-Britsche betoogingen tegen
de arrestaties van de Japanners gehouden. De
vaderlandsche volkspartij nam een scherpe
motie aan. waarin "de onverwijlde verwijdering uit het land van den Britschen consul
aldaar geëischt wordt, alsmede
ontbinding
BERLIJN. 6 Aug. (D.N.8.)
Het
van de Britsche ambassade te Tokio en van
alle Britsche consulaten in Japan. De motie opperbevel der weermacht maakt bewerd ook aan den Britschen consul te Sjimo-

scheepsruimte
vernietigd.

—

kend:
Een duikboot heeft drie gewapende
pansche leger, aldus meldt United Press uit
koopvaardijschepen met
Sjanghai, richt heftige aanvalen op Engeland vijandelijke
en verklaart, dat de arrestaties er toe zullen hi totaal
16.875 8.R.T.. die in een

Sjimpo", het

orgaan van het Ja-

bijdragen, dat de

vorming van een blok van
Japan—Du i tsch a nd—Rusla n d—ltal i ë
bespoedigd wordt
Het blad schrijft: „Het laatste uur
van het Britsche empire heeft geslagen." Indië,
aldus dit orgaan, moet de huidige situatie aangrijpen om tegen Engeland op te staan. Het
blad zegt te rekenen op een dapperen en vastbesloten aanval van de Indische patriotten.

1

krachtig beveiligd konvooi voeren, tot
zinken gebracht.
Op 5 Augustus h het boven het Kanaal herhaaldelijk tot luchtgevechten gekomen, daarbij
schoot een Duitsch verkenningsvliegtuig twee
Britsche jachttoestellen van het nieuwste type

neer. Verder werden

zes vijandelijke jachtvlieg-

tuigen

Wagonmet

munitie bij

Marseille ontploft.

'üe

De geheime zittingen.

dringt er bij de regeering

te trachten de zaak door diploma-

De „Taikiry

GRENOBLE, 6 Aug. (United Press).
Volgens berichten uit Marseille is te
Miramas bij Marseille een spoorwegwagon met munitie in de lucht gevlogen. 520 personen zouden daarbij om
het leven zijn gekomen. Een officieel
bericht over het ongeluk is nog niet
verstrekt.

—

in gevecht met onze jagers neergehaald.
In den nacht van vijf op zes Augustus vielen
Duitsche vliegtnigen verscheidene
Engelsche
havens aan.
Engelsche toestellen verschenen des nachts
hoven
Noordwest-Diiitsrhlnnd en wierpen
hommen neer. De aangerichte schade is gering. VJenschenlevens zijn niet te betrenren.
Het totale resultaat van den handclsoorlng
tegen Engeland van den aanvang van den oorlog af tot 8 .luli 1040 is hekend gemaakt in het
legerhericht van 12 Jnli.
Tn den tijd van 9 tof 31 .Inli werden vijandelijke en door den vijand benutte schepen
niet een inhoud van 344.174 ton door duikbooten tot zinken gebracht. Strijdkrachten
aan de oppervlakte boorden 118.500 ton in den
grond.

Bij deze getallen zijn de successen door mijnen niet opgeteld, terwijl die juist den laatsten
tijd in verhoogde mate zijn behaald, , maar
door den vijand zijn verzwegen. Zij worden bemagniet meerijden.
wezen door de herhaalde sluiting van vijande•s-GRAVENHAGE. 6 Aug.
De leiding van lijke havens en andere aanduidingen.
den Opbouwdienst vestigt er de aandacht op,
Door het luchtwapen werden tot zinken gedat het aan het personeel van den Ophouwbracht: aan oorlogsschepen 21.650 ton, aan
dienst ten strengste verboden is auto's aan te koopvaardijschepen 215.000 br. t. Beschadigd
houden met de bedoeling om mede te rijden.
werden: aan oorlogsschepen 32.000 ton, aan
Het is in het eigen belang van de automokoopvaardijschepen 328.000 br. tbilisten ge wenseht, medewerking te verleenen
De totale scheepsverliezen. die den
om dit verbod nauwgezet te doen handhaven.
vijand van 9 tot 31 Juli zijn toegebracht

PERSONEEL

Luistert niet
naar vreemde

zenders!

Majoor J. N. Breunese inspecteerde den

het

alle

HERHAALDE
WAARSCHUWING.

Voorafgegaan door het muziekkorps van het
le district onder den kapelmeester-adjudant H.
van Vessem marcheerden ongeveer 300 manschappen met geschouderde spaden onder commando van majoor H. J. Strnotmnn naar het

zen in

tieke onderhandelingen te regel«n en in de
ergste noodzakelijkheid
tot geweld over te

j

een queue, die allengs aangroeide

200 man. allen vluchtelingen, die benzine noodig hadden om per auto naar huis te kunnen

(Van onzen correspondent).

WENH IGE, 6 Aug.
Gedurende de
oiitstr nachten zijn op verschillende deelen

De „Nitsji Nitsji"

iet
niet

Daarvoor bestond zeer groote belangstelling,
in het bijzonder uit de kringen van den Opbouwdienst zelf.
Op het terrein bevonden zich met den commandant van den Opbouwdienst. majoor J. N.
Breunese, de secretaris-generaal van het ministerie van Algemeene Zaken, jhr. mr. A. M.
Snouck Hurgronje. de commandant van het le
district, majoor E. van Hulst, vele officieren
van den staf en majoor H. J. Strootman. commandant van het 4e korps, van welk korps de
manschappen het terrein zullen egaliseeren en
bewerken
voor den bouw van het nieuwe
sportcentrum, terwijl daar ook stonden opgesteld de leerlingen van het .sportleidersinstituut in hun korenblauwe overalls, onder leiding van hun commandant, den le-luitenant

gaan.

—

gezegd, zoo gedaan. In den p.-illen ochtend begaf ik mij naar het bureau, waar ik
mij als achttiende aankomende schaarde in

spade gestoken.

Bommen op verscheiden
plaatsen.
's-f;K

De Opbouw dienst in Den Haaf; is vanochtend begonnen nipt het eerste groote
werk: den
aanleg en bouw van het
sportterrein nabij de De Savornin I.ohnianlaan. In werkpak en met de spade
op den schouder, niarrheerden de mannen naar het terrein van den arbeid.

—

—

een heterogeen gezelschap, bestaande uit
littien Franschen, drie Oostenrijkers, een

bureau, waar benzinebonnen verstrekt wer-

's-GRAVENHAGE, 6 Aug.
Op het terrein
het verlengde van de Sportlaan, waar het
nieuwe sportcentrum van den Opbouw dienst
gevestigd zal worden. Is vanmorgen de eerste
aan

Londen arrestaties voortzet.

s-GRAVENHAGE, 6 Aug.
Ingevolge een
beschikking van de secretarissen-generaal van
de departementen Justitie en Binnenlandsrhe

zii h

den, des morgens om halfnegen zijn deuren
voor het publiek opende Men gaf mij echter
den raad. er reeds om halfzes heen te gaan.
daar ik anders «eker niet aan de beurt zou

een verkenningsvlucht ter hoogte

Japan neemt

Vele films herkeurd.

ndarmerie onderdak te krijgen in een groote
"nfrulmde school. In het lokaal, vaar wij onze
in.«-de ledematen ter ruste strekten, bevond

Wij moesten daarenboven weer vroeg op.
er plaatse had ik vernomen, dat het civiele

Voor het nieuwe sportcentrum.

—

-

Drie Ned. films verboden.

it>

Egyptenaar, een Marokkaan en twee Polen.
De Fransche politie had er, naar ons bleek,
voor zorggedragen, dat in al deze, ten be-1 fve der refugié's ontruimde lokaliteiten matrassen waren neergelegd, zoodat wij althans
niet op den kalen vloer behoefden te slapen.
Het woord „slapen" is hier trouwens eenigszins euphemistiseh gebruikt wij bleken nart lijk lang niet de laatsten. die de politie
naar deze school verwezen had. Den geheelen
nacht arriveerden steeds nieuwe vluchtelingen.
h»tgeen met een zoodanig gedruisch gepaard
g.ng, dat wij vrijwel geen oog konden toe-

ITALIË,

Het conflict Londen Tokio.

plaat» Ie vini>en. Va uren lang zoeken slaagê» Ik er in, met behulp van de plaatselijke

•"

van

zijn op hun bases teruggekeerd.
In Noor d-A fr i k a werd de vijand tijdens
een treffen tusschen vooruitgeschoven elementen over de grens van Cyrenaica op de vlucht
gedreven. Hij liet twee gevechtswagens achter.
Twee of drie gevechtswagens werden vernield.
In Oo s t-A fri k a Is een van onae" verkenningsvliegtuigen niet teruggekeerd.

(Van onzen correspondent)

Groote moeilijkheden.

MM
atm (4 lijnen»
Ko- f. „gg

torstellen

e g e n e r in
een onderhoud, dat hij ons heden toestond naar aanleiding van zijn reis

Het verkeer tusschen de beide gebieden is
aan nog meer vertraging onderhevig.

«

onze jachtvliegtuigen een gevecht geleverd met jagers van den vijand en
een vijandelijke machine neergehaald. Al onze

Aldus de heer L. K. W

wij reeds hebben crezegd. uitermate schaarsch
zijn en onregelmatig loopen.

1440., (4 uj n n)
SJtM (4 lijnen)

van .Malta hebben

;iiont-Ferrand.

verzenden dezer formulieren per post
eveneens aan moeilijkheden gebonden..Terwijl in het bezette gebied de posterijen nagenoeg normaal functionneeren. Etjrj deze In het
onbezette deel in hooge mate afhankelijk van
'R'schikbare transportmildelen, die. zooals

..

in den grond.

6 Auf. (D.N.8.)
Legerbericht no. 58 van het Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt:

volgende Zuidfransche plaatsen bevinden zich. naar ik heb kunnen vaststellen, Nederlandsche burgervluchtelingrn: Toulouse, Pan, Dax. Montpellier.
Montauban. Voorts in kleine dorpen in
(ie streek der Hautes Pyrenees en de
i. purtementen Dordogne. Creuse.
alsik in de steden Marseille en Cler-

llet

Nummers,

Opbouwdienst steekt de spade

Cyrenaica.

—

-

de grens

aan

ERGENS IN

(Van onzen correspondent).
's-GRAVENHAGE. 6 Aug.
In de

In Montaub:.n. Bor eaux en Mars zetelt mom nteel nog een Nederlandsche consul. Met
.)i'lUip van den hun nog ter beschikking staan■ï staf organiseeren zij zoogoed en zoo
kwaad
at gaat de registratie der Nederlanders.
Op 15 Juni jl. hebben zij aan allen, wier verblijfplaats, bekend was. per post een formulier
toegezonden, waarin gegevens zijn gevraagd.
F, is evenwel ook een categorie
vluchtelingen,
die hieraan niet wenseht mee te werken. Het
opsporen dezer menschen mag wel als een ho-
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No. 17.956. 48ste JAARGANG

Italiaansch legerbericht.

Avonturen

«oor bezet en onbezet Frankrijk.
Deze Nederlanders verkeeror ia verschilli iie omstandigheden. Zij. die over contant
geld beschikken, wonen in hotels. Het grootste deel evenwel is ondergebracht in diverse
nicuiigeiiKampen, waar 'fe ravitaillperings-
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[
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POST*

DIRECTIE EN ADMINISTRATIE TOT 5.30 BV* 'S AVONDS
VAN S MORGENS HM TOT lijm S NACHTS
)
REDACTIE
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POSTGIRO-NUMMER SMIS.

0.40
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OPBOUWDIENST
—

len en gebaren van de Vereenigde Staten hebben de oude wereldpositie van Engeland en
daarom ook de mogelijkheid van een herstel dezer positie reeds afgeschreven.

bedragen dus. zonder rekening te houden met de door mijnen behaalde successen en zonder daarbij de besrhadig-

(Van oiurn correspondjrnt).
Ter loor•s-GRAVENHAGE, 8 Aug.
na
koming van onaangenaamheden wordt er,
gebleken Is dat er nog misverstanden bestaan
betreffende den omvang van de verordening
van den Ri|kscom misnaris ter
(van « Juli
bescherming van de .Nederlandsche bevolking
tegen onjuiste berichten, van bevoegde Duitsche zijde nog eens met grooten nadruk aan
herinnerd, dat hij die naar buitenlandsche
radlo-nltzendlngen luistert, groot gevaar loopt
zwaar gestraft te worden. Daarom drukken
wij hier nog eens de desbetreffende bepalingen af. Zij lalden:
Paragraaf 1:
Door middel van de radio mogen slechts
uitzendingen beluisterd u-orden, die uitge\d*
worden
1. Door zenders binnen het door de
Duitsche weermacht bezette Xederlandsche
—

-

"i

'

gebied;
2. Door zenders binnen het Groot-Duit-

sche Rijk met inbegrip van het protectoraat Bohemen en Morcwië, alsmede van het

gouvernement-generaal voor het bezette
Poolschê gebied;
3. Voor zenders, die aangesloten zijn op
een van de onder nummers 1 en 2 genoemde zenders.
Paragraaf 2:
1. Hij, die een anderen dan de in paragraaf 1 opgesomde zenders opzettelijk beluistert wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste 2 jaar en met geldboete
van ten hoogste 100.000 gulden of met een
MR deze straffen. In bijzonder ernstige

gevallen kan gevangenisstraf van ten hoogste 10 jaar en een geldboete van onbeperkte
hoogte of een van deze straffen uitgespro-

ken worden.

2. De gebezigde ontvangtoestellen moeten in elk get al verbeurd verklaard worden.
3. Hij, die berichten, die hij. direct of
indirect, door een, ingevolge alinea 1, verboden handeting verkregen heeft, opzettelijk verspreidt, valt eveneens onder de strafbepalingen van alinea 1.
4. Handelingen, in alinea 1 of 3 genoemd, worden als misdrijf beschouwd.
Paragraaf 3:
1. De strafvervolging op grond van paragraaf 2 vindt slechts plaats op bevel van
den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied.
2. Het bevel ingevolge alinea 1 is aan
geen termijn gebonden; het kan zich bepalen tot bepaalde personen.

Dezr verordening kent geen uitzonderingen;
mag dus »mk niet luisteren ntiar- andere
dan de hierboven genoemde zenders, wanneer
men

die muziek uitzenden en dns ook niet naar
uitzendingen uit neutrale landen als Honga-

rije, Zwitserland enz., zelfs tiet naar Italiaan-

sche zenders.

de vijandelijke oorlogs-

en

koopvaardij-

schepen op te tellen, <>7!).;ï24 BR.T.
Be vijand heeft daarmede sedert het begin
van den oorlog aan eigen of hein nattige
scheepsrnimte

verloren:

door gevechtshande-

lingen

der marine: 3.725 547 br.t., door jjevrrhtshandelingcn der luchtmacht 1.261.313
br.t, in totaal 4.980.880 br.t. Bovrndien zija
door het lurhtwapen sedert het begin van den
koopvaardijschepen met een totalen Inhoud van ongeveer l
millioen hrt. bescha-

oorlog
digd.

Vliegtuig boven Gibraltar.
AEGEOIRAS. 6 Aug. (D.N.8.)
Maandagavond verscheen tweemaal een vliegtuig van
onbekende nationaliteit boven Gibraltar Het
Engelsche luchtdoelgeschut opende een hevig
vuur. Naar verluidt zijn er Uitmaal geen bommen uitgeworpen.
—

ENTLADS

INENGLADVSTHOU.

Stappen

van

Sovjet-gezant.

-HERTOGEN BOSCH. 5 Aug.

—

Trekking

ru

prij

Mededeel:'

—

INLITAUEN.

KAL'NAS, S Aug. (United Press)
Blijkens een officieele mededeeling zal de herverdeeling van het grondbezit in Litauen vóór
September haar beslag kri.'gen. De bespoediging in de uitvoering heeft ten doel de nieuwe
bezitten in de gelegenheid te «tellen om den
grond nog dit jaar te kunnen bewerken.
Alle bezittingen, die kleiner zün dan 30 hectare blijven
zooals reeds werd gemeld
onverdeeld, evenals de terreinen, die voor
staatsdoeleinden in beslag werden genomen
of boerderijen enz., die buitengewoon goed
verzorgd waren en uitstekend vee bezitten
Ongeveer 560 000 hectaren, overeenkomende
met een achtste gedeelte van het geheele gebied, dat in Litauen voor den landbouw in gebruik is wordt onteigend van bedrijven, die
grooter zijn dan dertig hectare. De grond wordt
verdeeld onder boeren, die weinig of geen
grond bezitten.
Er worden staatscommissies ingesteld om de
terwijl alle beverdeeling te bespoedigen,
schikbare landmeters en landbouwdeskundigen, benevens instanties van de communistische partij belast zijn met de uitvoering.
—

—

—

-.

KERKELIJK BEROEPINGSWERK.
Cere'. Kerken.

Beroepen te Noordeloos H. H. Grosheide, cand. en hulppred. te
—

Delft. Aangenomen naar Glanerbrug B. J. A.
Streefkerk, cand en hulppred. te Zutphen.
Ned. Herv. Kerk.
Beroepen te Broek
op Langendljk J. v. d. Velden, te Nyega (Hon i.
—

Chr. Geref. Kerken.
Beroepen te
tOost) J. H. Velema. cand. te
's-Oravenzande.
AangeVrije Evang. Gemeente.
nomen naar Rotterdam (tweede predikant splaats) D. Visser, cand en hulppred aldaar,
die bedankte voor Franeker.
—

's-Gravenhage

—

wijlen dr. J.H.
Gedenksteen
zich

Er heeft

Gunning.

een commissie gevormd be-

staande uit prof. dr. M. J. A. de Vrijer te
Utrecht, dr. J. Riemens te Lelden, den heer A.
Brom Jr. te Utrecht en de heer J. 3. Groen te
Leiden, alsmede den heer en mevrouw ir. Voorman—Helle te Amsterdam, welke geiden bijeen
wil brengen, om op het graf van wijlen dr. J.
H. Gunning J. Hzn., in leven emeritus-predikant der Ned. Herv. Kerk en oprichter en gedurende bijna 40 jaar redacteur van het weekblad ..Fnlêl". een gedenksteen te plaatsen
Penningmeester van deze commissie :s de
heer ir. H. Voorham, Brouwersgracht no. 47
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HET DIENSTPLICHT-ONTWERP

STAEN.

INDEVR.

—

—

Grootloge der vrijmetselarij in
ontbonden.
—

cultrfon.

—

—

IN.-SCHOTLAD

WOLKBREUK

net

of

daar

eens
heg.

iets

wits bewoog.

Wip! Wip' Wipl Wip' Wip'
toen een reuzensprong en
het witte wlpbeest stond vlak
en

voor Prullskruli neus.
Méèèh! schrok Prullekrul
Je hoeft niet van me te
—

—

schrikken, zal het witte bee-t
vriendelijk
Ik kom je een- bekijken.
Je bent toch onze nieuwe hulsgenoot?
Ja. antwoordde Prullekrul. dat ben ik
Ik zit eigenlijk al de hele
morgen voor mijn huisje te
wachten met een paar sappige

slablaadjes en rode worteltjes:

—

steeds maar
je kwam
niet. Het duurde zo lang. dat
ik dacht: ..Kom Knibbel Trillby. want zo heet ik. ga eens
kijken,
waarom Je visite zo
lang wegblijft" En daar ben
ik nu en ik zie, dat je helemaal niets doet.
maar

—

—

BRHRR,
weer

wat zijn mijn

handen
op
Joon koning Krulkuif

i,\>;:

681!)

PRULLEKRUL
keek
P(RULLEKRUL
naar de opening in de

1203 1204
1413 1439 1489
1840 1650 1060
1817 1844 1856
21(9 2183 2223
2705 2727 MOB
2835 HM 2882
3175 8217 3238
3352 3303 3:178
3597 3873 3875
3935 3075 4058
4327 4311 4362
1720 472Ü 4742
4800 4873 48S1
SIM 5211 ",'228
5458 5470 5174
581(s 5907 5084
6143 6152 0246
6357 8420 6433
67.24 67,19 6571

—

">

ifaote» 2<?ct.'X

-

1195

10677 10784 10816 10833
10955
!099s i 1004 1 1636
11 162
11197 11277 11280 11288
11392
•5 11411 11412 1 1-139
1154*
11549 11565 11575 11601
11963*
12051 12075 12085 12127
12190
12196 12276 12343 12371
12451
t« Amsterdam (Giro no. 2014711
12458 12523 12585 12612
12611
(D.N.8.).
5
Krachtens
een
REVAL.
Aug.
12698 12715 12711 12757
12830
Doopsgez.
Gemeente-dag.
verordening van de Estlandsche regeering.
13015
GRONINGEN, ó Aug.
Het bestuur der 1283.8 12871 1288» i.'kds
moeten ille In jtiweliersiaken en bij goudsme13048 131(97 1.3112 13126
13279
de
van
Elspectsche
vereeniging
Doopsgezinde
den aanwezigs voorraden edele metalen en
11288 13292 13298 13339 13497 135(12 13807 13522
zal
den
broederschap
jaarlljkschen algemeenen
edelsteenen hij de Estlandsche Bank in bewa13529 13521 13593 13616 13622 13626 13755 13838
gemeente-dag op 7 en 8 Sept. a.s te Groningen
ring worden gegeven. De bij juwelierszaken of
17.878 13883 13887 13803 1.1905 14005 14091 14117
voor de conferentie zal ditmaal
houden.
Thema
goudsmeden voor reparatie of verwerking afin een wereld vol I*llB 14141 14246 14278 14297 14339 1 13)2 14:150
zijn: ..Bouwende dien-n
gegeven voorwerpen vallen niet onder de ver1 !787 i 1393 ! 1)87 14500 1 1620 14063 14680 14735
ruïnen".
14756 1476.1 1 4787 14798 14802 !)8'() 1)817 14818
De leider van da Juridische afdeeling van het
14829 14832 14929 14936 14940 14962 11977 14995
Gift
Rotterdams Herv. Gemeente.
ministerie van Buitenlandsche Zaken, Kirotar,
15094 tMM 15115 15122 15126 15130 13178 15198
ROTTKRUAM.
Ned. Herv. GeAug.
De
ls uit zijn am!>t ontheven.
152.82 15289 15339 15332 15357 1537! 15530 15.500
meente te Rotterdam ontving een gift van
!5004 15609 1561(1 15619 15661 15874 15725 1.5820
f 1000, waarvan f 000 voor ornWrhxsml der kerk15860 15979 159R9 16060 16(172 18084 16220 16245
gebouwen, f 300 voor het predikants-w edu16254 16256 16272 1627.1 16304 16391 11,468 16582
en
het
f 100 voor
bedienden-pensioenwenfciixrs
18568 165.85 18595 18845 16649 16812 16039 17018
17030 17034 17059 17(164 17068 17093 17195 1712!
17161 17243 1724.5 17248 17251 17270 17294 17315
17332 17114 17)25 17440 17489 17495 17508 17516
WERKLOOSHEID IN ENGELAND
Wel- en niet-vrijgestelden.
17546 17608 17621 17647 17G4R 17723 17766 17780
Over
WASHINGTON. 9 Aug iD.NB l
17X37 17840 17854 17868 1 8083 1 8178 1 8201 1«249
NEEMT TOE.
algemeenen
het
den
in zake
wetsontwerp
Het Engelsche
18264 18279 18282 18284 18310 18369 18416 18427
LONDEN. 5 Aug. (D.N.8.)
dienstplicht, dat Maandag door de militaire werkloosheidscijfer :s. naar van officieele zijde 18430 18437 15444 IS4S3 IS4S7 18492 18573 18584
commissie van den Senaat ls aangenomen, wordt bekendgemaakt, in het tijdvak van 17 18727 18828 18871 18873 18874 18904 18914 1891!
wordt nog bekend, dat de leden van act Con18915 18980 19021 19039 19176 19185 19231' 19308
Juni tot 13 Juli met 00.4.11 gestegen.
gres, de bonds- en staatsambtenaren, alsmede
19309 19349 19187 19416 19448 19480 J 9487 19516
de rechters vrijgesteld zijn. De commissie heeft
19548 19555 19587 19590 19501 19593 19608 19613
echter met zever, tegen vier stemmen een voor19624 15*634 19764 19785 19852 19864 1986.5 19868
stel van het ministerie van Oorlog verworpen,
19946 20004 20022 20026 20042 20057 20061 20136
Joegoslavië
dat voorzag in -le vrijstelling van theologische
20147 20170 20210 20221 20228 20270 20314 20324
Krachtens
BELGRADO. 3 Aug. (D.N.8.)
studenten
20373 M879 20403 20407 2048.5 26498 29544 20549
een besluit van den minister van Blnnenland20631 20842 20655 20718 20723 20738 20789 20798
sche Zaken ls de grootloge van het koninkrijk 20*43 2Ü860
20011 20922 20934 20936 20970 21078
Welles over de hulp aan Frankrijk. Joegoslavië van het achttiende district met al 21089 21095 2128(8
212295 21313 21321 21390 21377
WASHINGTON, 5 Aug
De Amerlkaanhaar organisaties opgeheven. Het vermogen is 21405 21527 21.598 21610 21632
21630 2108fi 21749
sche onderstaatssecretaris van Buitenlandsche in beslag genomen.
21708 21805* 21*15 21846 21948 21912 21931 31935
ZaKen, Sumner Welles, heeft ontkennend ge21948 21954 29048 2MM 2210 C22133 22141 22147
antwoord on de vraag, of de Fransche regee.
22206 22298 22336 32412 22137 2MM 22001 22517
Spaansch-Portugeesch
ring tot de Vereenigde Staten het verzoek had
Tusschen den rector van 22526 22585 22607 22915 22756 22768 22770 22822
MADRID. 5 Aug.
gericht, levensmiddelen te zenden.
228-08 2251(17 2294 7 22*52 22979
de Centrale Madrileensche Universiteit, Pio 22V.1 2?* '5
23004 29010 230J3 23»M4 2304» 29058 23057 23062
Zahala en het Instituut voor Portugeesche Cultuur werd een regeling getroffen, waardoor in
dc hoofdsteden der beide landen, in Lissabon
en Madrid, leerstoelen voor geschiedenis, liteLONDEN, 5 Aug. (D.N.8.)
Een wolkbreuk ratuur en philologie van het nabuurland zullen
<B 2 4:14 24691 24122 2+134 24214 24276 24311
zullen
reeds
met
MBOO
24378 24398 24498 24095 24507 247259 24630
colleges
De
zware
worden
opgericht.
heef! !n Noord-Schotland
overs'rooninleerjaar aanvangen 3465] 24957 24630 24703 24771 24524 24887 24929
het
nieuwe
academische
veroorzaakt.
gen
De bergbeekjes hadden in
en ze zullen dienen ter versterking Van de 24946 245*48 24952 2496 J. 24970
enkele minuten geheele dorpen overstroomd. vriendschappelijke betrekkingen tusschen beiBij de le klasse le lijst la gebleken dat één
van 6735 m. z. 6715.
De meubels dreven zelfs uit de hulzen.
(D.N.8.).
aivlen.
!••'»•'•

&e*/yte

:^>

koud

.

~"

zei

klaaglijke
tegen zijn gemalin,

de koningin.
..Ik kan ze gewoonweg niet
Warm krijgen. Zie eens hoe
blauw Tt zijn!"
De koningin knikte stichtend.
..Als we eens lieten aanplakken
in het land, dat we een beloning
tl 'loven voor degeen. die jou van
<lle koude handen afhelpt.'' z"i
■

En zo kwamen er overa! in het
land grote biljetten
te hangen,
waarop stond dat hij of zij. die
kans zag om koning Krulkuif
voortaan warme handen te bezorgen, twee zakken
goud zou

krijgan.

Weldra kon de koningin
het
aantal potjes en pannetjes, flesjes,
doosjes en
kruikjes,
die
alle het paleis werden binnentellen. De
gedragen niet meer
koning zelf had volstrekt geen

Daar moet V heen wandelen,
ael dc herder.

Knibbel Trlllby. het konijn,
begon zich boos te maken.

keek rond of hij een tweede zetel
zag, maar <l> was er niet en hij
begreep, dat hij óf op de grond
zou moeten gaan zitten om te
rusten, óf eerst de poot van d e
stoel herstellen. Hij raapte de
stoel op, bekeek de breuk en zag.
dat de stoel het wel weer houder,
zou als hij een lat langs die kapotte poot spijkerde. Nu. vooruit
dan maar; ginds lagen hamer en

—

Weat

je

plicht ls van

niet. dat het de
iedere

nieuwe

om zich aan de anderen voor te stellen Hoe
durf je het om mij. Knibbel

huisgenoot

te Isten wachten?!
Prullekrul wist niet goed.
wat ze nu zeggen moest.
Toen zei het konijn:
Zou je je nu niet eens

Trillby.

—

voorstellen?
—Oh ... eh.... Ja. ik ben
Prullekrul.
het schaap.
. . stotterde Prullekrul.
je
en

spijkers!
Op de grond zittend begon koning Krulkuif ijverig te timmeren en toen hy eenmaal bezig
was. kreeg hij er schik
in en
maakte de poot 18 goed hij kon.
Hè. hè. moeizaam hees hij zichzelf weer overeind, ging op de
stoel zitten, keek naar buiten en
draaide met zijn duimen. Dat was
een ongewoon karweitje gewest
Daar had je den herder. „O. !k

ze dacht

Wat is dat konijn doml
en wat wordt ze gauw boos!
Ik wou maar dat ik haar
—

nooit ontmoet had

«Wordt vervolgd

22

'

tijd meer om te regeren. Hèel de z!e dit u het zich al gemakkelijk
dag probeerde hij de hem toegeheb: gemaakt, heer koning." bezonden tovermitldeltjes. Maar . .
mes, dat erg bot was, aanzette:!
tl Opgevuld en bet hooi overal gegon hij met een ondeugend twinje raadt het al: niets hielp!
Heel laat op de avond ware:;
keüngetje in zijn ogen.
lijkmatig is verdeeld, kan het
eindelijk de handschoenen nv:
..Kijk. dat rijn de handschoenen, paar met succes ged ragen worOp een morgen meldde zich een
heer koning. Erg mooi zien ze er den."
hooi gevuld en keurig gevul
oude herder aan . Heer koning."
Welvoldaan stak de koning ze a;i
zo begon hij. „Ik ben geen toveniet Uil maar ik verzeker u, ze
..Waar haal ik hooi vandaan"
;d|n handen, ging naar l>ed ca
zullen dienst doen. Bekijkt u ze vroeg de koning, een beetje moenaar of kunstenmaker. Toch gesliep onmiddellijk in.
maar eens. Zoals u ziet. zijn de deloos.
loof Ik. dat ik 0 van l'w koude
Toen hij de volgende morge
handen zou kunnen afhelpen met
bovenkan'en van jute. Ze hebben
„Kr is wel een boerderij in de
ontwaakte» slaakte hij een lui ie
echter ook nog een binnenvo-behulp van een paar toverhamlbuurt waar U het zult kunnen krijk eet van vreugde! De handscln
rmg van zeemleer, en tussen tle
srhoenen. Maar dan moet 0 me»
gen, heer! En als u het mij niet
nen waren tijdens zijn slaap raa
mij meegaan naar mijn huisje by bovenkanten en die binnenvoeKwalijk neemt wilde ik nu wel
de schaapskooi. Wilt Ö dat?"
ring ls een ruimte. Nu moet de- gaan slapen, want morgen is het zijn handen gegleden, maar.
di. handen waren allebei lekker
geen, die deze handschoenen wil
„Wel Ja," antwoordde de kovoor mij weer vroeg dag!"
warm!
die
ruimte
met
dragen,
opvullen
„wel
ning o|>oens opgewekt,
Ja,
Niet lang daarna kwam. tot verDat was me een blijdschap 7
ik ga met je mee!" Vlug schoot vers-gemaald hooi. Dat moet er bazing van een boer uit de buuit,
het
pale.s! Koning Kruikulf stuurhij
zijn daagse koningsmantel zorgvuldig tussengestopt worden, een koning, met kroon en al op de onmiddellijk een renbode Haar
en
als
de
handschoen
pas
gehele
aan. zette zijn door-de-wcekse
het hoofd, het erf opstappen en
den herder, maar de oude Ban
kroon op en stapte naast den herom wat vei-s gemaaid hooi vragen.
liet terugweten, dat hij liever b(j
der naar buiten. ~We zullen maar
Dc boer nam hem van top tot teen zijn schapen bleef De uitgeloofc
een van de karossen nemen, hè?"
op en zei toen: ..Goed. dat kunt u zakken goud moesten maar onde:
sloeg hjj voor. Maar de herder
krijgen. Maar dan moet u deze de armen worden verde-elti. Es
schudde het hoofd. „Neen, heer
twee melkemmers even voor nv»
dat gebeurde toen natuurlijk ook'
koning, wie me: mij meegaat,
omspoelen onder de pomp, terwijl
Koning Krulkuif heeft slivlsdie-.j
•.
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Naar in het

Kerkelitk Werkblad vuor het
Bisdom
Den
STOCKMOI-M. 0 AUg. (11. N. 8.1
De LonJansT<lokken"
wordt medegeBosch,
de
..Sint
densch" correspondent van .Dtigens Nyheter"
meldt: Engeland aarzelt om de opneming van deeld, heeft mgr. Alex Sween» tegen 1 September a.s. ontslag gevraagd ais president van
de Baitische landen in de Sovjet-L'nie te erkennen. Een bcsÜJSI antwoord kan in de naaste het Groot-Seminarie te Haan-n. Gedurende een
Swaeivs aan de
toekomst nauwelijks worden verwticht. In dit lange reeks van jaren is mgr.
der priesterstudenten werkzaam gevorming
verband Wlja) de c-arrespondent er op, dat een
I*94—lSP9 als leeraar aan het Klein
reeks Est landsche en Letlandsche schepen in west: van
Seminarie, van IS!K>—l9lO als moraalprofess-or
Engelsche havens ligt. De schepen kunnen
aan het Groot Seminarie; en van 1921—1940
niet uitvaren, omdat de Engelschen weigeren
•la presldetv daarvan. Naast andere theologihen van kolen te voorzien. Da Russische amsche «erken, getuigt vooral zijn gedv-gen 'werk
bassadeur in Londen heeft, naar de bladen
justitia" van-zijn veelomvattende wemelden, in Londen stappen ondernomen om ..De jure,
tenschap. Onder zijn bestuur is het Seminarie
acht Estlandsche schepen vrij te krijgen, die
en uitgebreid en in velerlei opzicht
in Engelsche havens liggen en door Rusland Hernieuwd
tot beter en doebnatigar gebruik omgabouwd
waren.
Doch
ook
bevracht
deze schepen woren ingericht. De atijlvolle en prachtige nieuwe
den door de Engelschen vastgehouden Ook
kapel Is wel een waardige bekroning van dit
een Estlandsch schip, waarmede de leden van grootsche werk! In 1922 werd hij benoemd tot
de Russische hamlsvertegenwoordiging in Lonkanunnik van het Kathedraal Kapittel
in
den zouden terugreiien. werd vastgehouden
1928 tot officier in de Ordw van Oranje-Natsau
in 1929 tot geheim kamerheer van den pau
*n 1939 werd hij verheven tot pauselijk hu:-HERVERDEELING VAN GROND Vrelaat en werd hij ridder van den Natter-
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gaat

altijd te voet."

ik het hooi voor u haal."
De koning deed het en toen de
boer terugkwam,
stonden de
emmers keurig schoon klaar. Met
het hooi in zijn zak wandelde toen
de koning weer huistoe. H\j sloot
zich op in een kamer en daar

Eindelijk zei de herder: „Ziet
u gindse schaapskooi? Daarnaast
is mijn huisje. Loopt u daarheen
en rust wat uit tot ik bij u kom.
Welgemoed stapte de koning
door. Hij voelde, dat de frisse
buitenlucht hem goed deed. Daar
was het huisje. Hij duwde het
wrakke deurtje open en stapte in

/elf morst iiij /.ijn ■ aa^aih»<afa
vol stoppen.

geha'.'

dat h«:
niet zozeer de handschoenen al;
wel het werk. dat hij er voor e-daan had. was geweest, dat he 8
de warme handen bezorgde en I ij
was wel zo verstandig om voo :■
aan altijd en overal met zijn belde
handen dat werk aan te
dat hij maar te doen vond. Ds

leek. Telkens staken overal sprieten uit of ontstonden proppen en
eindelijk

handen mear

Hij begreep langzaam

probeerde hij de handschoenen
met het hooi te vullen. Maar dat
ging niet zo gemakkelijk als het

een kamertje, dat uitermate sober
was gemeulield. De enige tafel
van wit hout stond voor het kleine venster geschoven en daarnaast lag de enige stoel. Lag . .
want één van de vier poten was
m d lendoor gebroken. De koning

geen koude

wanten,

en ten laatste begreep

die

'rouw

aan,

iedere

1

avoi

door den koning eigenhandig met
et*g»maaid. zelf.gpViaald en ze f.
hooi werden
gestie ien
geruid,
hadden een ereplaats in zijn ka*
mer!
J. DE ROER VAN STRIFV
\

de koning, dat hij zijn wanten
slechts goed zou kunnen vullen
als hij het hooi fijn sneed. Maar
daarvoor moest hij eerst zijn zak-

'
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Maatregel in Londensche stations.

LISSABON. 6 Aug. 'D.N.8.)
Naar uit
Londen gemeld wordt, worden de glazen daken
op de Engelsche spoorwegstations wegens het
gevaar voor splinters verwijderd en door geperst vilt vervangen. In twee groote Londensche
kupstations is men thans met dit werk bezig.
De spoorwegbeambten klagen er echter
over.
dat zij nu onafgebroken bij kunstlicht moeten
—

werken.

INFRAKJ.

TREINBOTSING
Zestien reizigers gewond.
C7

BERN". 3 Aug. 'D.N.8.)
Uit Vichy wordt
gemeld, da-t bij een botsing tusschen een rangeerlocomotief en een personentrein op het
station van Neuss—Arges zestien
reizigars
werden gewond, waaronder drie ernstig. Een
aantal gewonden moest naar het ziekenhuis te
St. Flour worden overgebracht
.

—

—

-

—

len.

Gered
en verloren.

greep.

6

Aug.

VIERJARIG KIND

Schatkist der gemeente VEROORZAAKT
BRAND.
Amsterdam.
Nadeelig saldo: ƒ 3.945.735.37.

In de vroegte, toen zijn
ouders sliepen, opgestaan.
AMSTERDAM, 6 Aug.
Een Jongetje van
vier jaar heeft vanmorgen zeer waarschijn!;
een brand veroorzaakt aan de Wagettaarstraat 26 één hoog.
Het ventje is vanmorgen toen zijn oude's.
de heer en mevr. Dijkstra, nog te bed lag- 1
opgestaan en naar de keuken geloopen. Wat
de jongen hier precies heeft gedaan, zal hij? I
misschien niet meer weien, doch het s'—at
wel vast, dat het kind hier een doosje lucifers heeft gepakt en een lucifer heeft aangestoken, waardoor het gor'ljn of een ano'er
licht ontvlambaar goed in brand is geraa '
Toen de vrouw van Dijkstra korten tijd later
opstond en thee wilde gaan zetten, zag r]
tot haar ontzetting, dat de keuken in vuur
en vlam stond. Dikke rookwolken sloegen
haar te gemoet.
Op haar hulpgeroep snelde de man toe. doch
deze begreep spoedig, dat hier weinig meet
te redden viel. Hij nam zijn zoontje van v er
jaar en zijn ander kind van twee jaar op en
bracht deze met zijn vrouw naar buiten. Toen
alarmeerde hij de brandweer en waarschuwde de bovenburen, die allen het huis uit
—

De helling af.
Dinsdagmiddag

EN'
ELK zwaaide

om halfdrie haalde

Pater zijn rooden zakdoek te voorschijn.
hij dan mee uit zijn remhutje,
Daar
wanneer trein 411 over de gelige hellingen
van Virginia daverde en'de bocht bij Yeilowtow n voorbij was. ln het hooge gras voor de
/.::.
rwindfarrn stond het meisje Mae en wuifde terug, zij lachte VTOoHft met «rit* tanden
en zwierd met haar bonten halsdoek tot ten
slotte de oude Green uit het boonenveld van
onder zijn wijden stroohoed uit haar toeriep
om nu 'toch 'verdraaid an- toe toch voort te
een twee drie dien gieter te halen.
-

maken en

Peter keek haar lachend na en trok zich
eens |>ieizierig aan zijn oor. „Dat is pas een
BERLIJN 5 Aug (A.N.P).
Het Nederhemel". Fluitend
landsche Perskantoor meldt: In de Deutsche mei>je. jongen, als een open
begon
langs de vele
zich
om
en
draaide hij
Allgemeine Zeitung" is een artikel verschete klauteren. Plotseling zag
nen, waarin van Duitsche zijde gewezen wordt wagens naar voren
rand van den laatsten wagen
op het feit. dat op Duitsche landkaarten nog hij bown den
hand uitsteken.
al te vaak Fransche namen vorkomen voor een
Dat was genoeg voor Peter om een zwaren
zuiver Vlaamsche steden. De schrijver van het
op te duiken en op die han.l af te
remsleutel
artikel haalt dar de namen aan van st den
gaan. De wind rukte langs zijn haren, stof
in Fransch-Vlaanderen. zooals Kamcn;k Rooen steenen vlogen in het rond en men hoorde
beke. Rijssel. Grevelingen en Atrecht.
niets dan het gereutel en .geratel van de leege
w agons. Toen Peter hij den laatsten wagon geMENTONE EINDPUNT VAN DEN komen was, was de hand verdwenen. Peter
keek voorzichtig over den rand en trok gauw
RIVIERA-SPOORWEG.
'tILAA-N, 5 Aug. (D.N.8.)
Het door de zijn hoofd terug. Dat was genoeg geweest
Italianen veroverde Mentone zal van heden af Vlug klom hij naar voren, om Ixift te halen,
het eindpunt zijn van den Riviera-spoorweg. den ouden taaien remmer, die al velerlei heibel
Alle spoorwegbeambten van het kopstaüon.die met landioopers op liet Zuiderspoor had mee.
hem, dat er tramps in
tot dusver te VentLmiglla verbleven, zullen gemaakt. Hij vertelde
den achtersten wagon zaten te kaarten.
naar Mentone vertrekken. De Italiaansche mi..Dip jongens zullen we eens den schrik in
nister van Verkeerswezen. Venturl. heeft vanhet
lijf jagen", vond Loft. Met zijn tWwN
van
functionatalrijke
middag, ln gezelschap
klauterden
ze naar achteren. I/Oft had wel
rissen der Italiaansche spoorwegen, den nieuman te doen gehad, ook
wen spoorwegdienst op het aangesloten traject eens met een dozijn
zou
den aartsvijand wel aanhij
ditmaal
ingewijd.
kunnen.
Toen de twee remmers over dp koppeling
SCHEEPVAARTVERKEER SPANJE v.m den laatsten wagon klommen, stak «r plot—ARGENTINIË HERSTELD.
seling een kop ln den wind op. de wantrouBUENOS AIRES. 5 Aug. (D. N. B.)
Het wende, verweerde kop van een l>ekenden vage.
22000 ton metende s.s. ..Maria Pepa" is op bon i. „de wilde Cop." die onmiddellijk zijn
zijn eerste reis naar Argentinië te Buenos kameraden waarschuwde.
Aires aangekomen. Hiermede is de geregelde
In een oogwenk zaten de drie op den voorpassagiers- en vrachtdienst tusschpn Spanje en wand van hun wagon en weerden met hun
whoenen de remmers af.
de La Plata-landen hersteld. Half September zwaarliespljkprdMaar die sloegen met zware rcmsieuteto wild
zal ook het zusterschip van de „Maria Pepa"
d«- .Maria del Carmcn" in dienst genomen woe-

VLAAMSCHE STEDENNAMEN.

naar hun boenen, ook al troffen maar weinig
slagen. Zwijgend en met vastberaden koelbloedigheid werd er slag geleverd, terwijl Trein
411 de glooiing van de Yellow Mountains aan-

AMSTERDAM,

zag er niet goe I uit voor de twee remmers, peter deed daarom ineens een verstalten op den wagon. Green zag nic-ts, die
woeden aanval. Met een reuzensprong wierp
voelde alleen maar dat een dikke straal uit den
hij zich tegen den wagon aan en trok zich gieter zijn broek en sc+ioenen kletsnat goot en
Loft
ondanks vele schoppen, naar boven.
toen hij opkeek, was Mac al verdwenen.
maakte aanstalten hem 'achterna te springen.
Zij zat al of) het paard van den postruiter.
Peter sloeg als een wijfie om zich heen. De
die in de keuken een kopje koffie dronk en
jongste van de landioopers had hij van zijn
galoppeerde langs de spoorbaan. Zij moest den
zitplaats gegooid en hij kreeg na wat ruimte.
wagon vdór het wachthuisje ingehaald 'nebben
Met stalen onbewogenheid redde Wilde Cop
en zij vWtfg voort. zoo. dat de hoeven vaa
de situatie. Hij bukte zich over de koppeling
het paard een roffel sloegen op het geteerde
en maakte, alle slagen ten spijt, de kopp'lgrint. Langzaam verkleimie de afstand.
-stangen los. Ix)ft verdween met den wegstuivenden trein 411. Hij wei d steeds kleiner en zijn
wiidc dreigingen werden steeds grotesker. De
o>r landioopers handen al hun moei
drie mannen wierpen zich op Peter, die naar
verloren, maar Cop leunde met zijn armer,
binnen getrokken werd en spoedig gebonden
den
wagonrand en keek neer op de ruiterin.
op
was.
of zij won óf de dood was vlugger. Een landlooper lag wanhopig op zijn knieën, de ander
schreeuwde met uitgestrekte armen naar het
meisje, dat geen oor voor hem ha<l. Duim voor
duim ging zij vooruit. Maar bij het wisselhuisje was niemand te zien. De wachter zat
in zijn appelboom. Haar gil kwam lets te laat.
hij kon den wissel niet meer halen, al viel hij
bijna uit den boom van haassr. Met een laatsten
ruk kreeg Mae wat voorsprong, kwayn bij
den tweeden wissel en op het oogenblik. dat
De landioopers hadden meer op hun vechtgelet
feit.
dat
hun
wagon de wagon den laatsten meter rails nam, die
dan op het
partijtje
de
verder gerold was. toen wa- blijven stilstaan bon van den tweesprong scheidde, vloog
pn de wagon rolde Op dood spoor uit.
handle
om
had
en
gekregen
vaart
en daarop langzaam
Vagebonden hebben een injgehoren gevoel
toen steeds sneller en onhoudbaar was gaan
Peter los en
terugloopen. want de trein had net de eerste voor grootmoedigheid. Zij bonden
Mae en de
het
woud.
Toen
in
verdwenen
Wilde
den
Cop
flinke bergbocht genomen toen
kwamen aangerend,
wachter
den
bij
wagon
laatsten wagon had losgekoppeld.
Verwonderd staarde het drietal naar de twee sprong Poter er net af.
„Dat heti ik nou altijd al graag gewild,"
ijzeren banden van het spoor, die steeds snel.
ler op hen toe schenen te glijden. Remloos zeide hij droog, „hier een keer afstappen. Er
stoven zij hun ongeluk te ge moet, hun vechtnu zijn we dan zoover."
lust ging uit als een oud vuur. Dit was wer„Die kans moeten we gebruiken," zeide het
kelijk gevaar. ZIJ waren hulpeloos als kleine meisje lachend. Zij gingen aan den rand van
kinderen en nog erger stond het met den gehet bosch zitten. Van boven keken dc drie verbonden remmer.
waarloosde landioopers op het paar neer.
..Hii geeft haar een kus." meldde dp jongste
"TOKN het m<tieja M*e den gieter naar het nieuwsgierig.
Wilde Cop. die het leven kende, haalde eer,
1 l>oonenveld gedragen had. hoorde zij een prikje
sigaret tp voorschijn en zeide: ..Da'
vreemd gedreun over de rails pn zag den eenniPf bi| eentje."
er
hlijft
die
razende
vaar:
in
zamen goederenwagen,
„.Te hebt gelijk." zeide de tweede en keek
de helling afkwam.
naar den boschrand.
Mae was ecu kind uit cpn spoormannenße
...Tammer," zudhtte de wilde Cop. „Dat was
slacht: zij «rMi zondpr na te denken, dat de
een fijnp vent. Nu is hij verloren."
Ovtrland-express onderweg was, die den eenToen l.et donker geworden 1 as. sprongen
zamen wagon als cpn veertje van bet spoor
zij
op den nachttrein.
zou blazen. Toen dit haar blonde hoofdje doorge(N'adnik
verboden. • Atiteiirsrec..: voorbehouden).
gebarende
drie
zag zij
vertwijfeld

HET

TWEE

Wild-West-filmpje
van Jan Maris.

•.

ALLE POSTEN NOG NIET BINNEN.

inkomsten en uitgaven
over 1930. welke B. en W. aan den raad
hebben overgelegd, sluit met een nadeelig saldo van ƒ 3.943.733.37.
den
Evenwel waren bij het sluiten van
dienst nog niet alle inkomsten ontvangen en
evenmin alle uitgaven betaald. De achterstalgeraamd
op
worden
lige
inkomsten
ƒ 12.445.800.60 en de nog niet betaalde uitgaven
op ƒ 8.303.063,23, zoodat op de onafgedane
posten een voordeellg verschil ontstaat van
ƒ 3.945.735.37.
Het resultaat van het dienstjaar-1939 ls derhalve, dat deze dienst sluit zonder voordeeüg
of nadeelig saldo.
De Begrooting sloot ook zonder een voordeeüg of nadeelig saldo. Zij was 'uitend gemaakt doordat 6'i millioen uit bet vrije kapitaal bij het Grondbedrijf werd genomen. De
rekening ls op dezelfde wijze sluitend gemaakt, doch het bedrag, dat daarvoor noodig
is. kan rond f 1.237.000 lager gesteld worden.
De rekening is dus gunstiger dan de begrooting. Deze uitkomst ls verkregen, niettegenstaande verschillende omstandigheden haar in
ongunstigen zin hebben beïnvloed. Zoo hebben sommige inkomsten en uitgaven zich sedert het uitbreken van den oorlog, bij de be-

DE

rekening

van

in ongunstigen zin ontworden genoemd de uitgaven voor de luchtbescherming, waarop ln
de begrooting niet of onvoldoende was gerekend, alsmede voor xle werkverruiming in de
diamantindustrie in verband met de verleende
garantie voor het door de N.V. Waarborg- en
grooting vergeleken,

wikkeld. Met name

Trustmaatschappij te lijden verlies tot een
maximum van ƒ 500.000 De Rekening werd
evenwel gunstig beïnvloed door afschrijving

van de reserve voor kwade posten der gemeentelijke inkomstenbelasting.

NOTARIS C.F.J. HANEDOES.
Het zal Vrijdag 9 Augustus veertig jaar geleden zijn. dat de heer C F J. Hanedoes
benoemd werd tot notaris te Amsterdam De
heer Hanedoes wenseht /tjn gedenkwaardig
jubileum in stilte te vieren Hij zal dan ook
o i den dag daarvan uitstedig zijn.

<

vluchtten.
In de woning,

waar de verschillende kamers door houten schotten zijn geschcl I •
greep het vuur zeer snel om zich heen, en
toen de brandweer van den hulppost
Dapperstraat en later van de hoofdkazerne aan de
Nieuwe Achtergracht arriveerde, brandde het
zoo fel in de woning, dat brandmeester FT*
nieling de uiterste maatregelen moest nemen
om het vuur tot de eerste étage te beperken
Een bovenlicht aan de achterzijde van de woning stond open en daardoot werden de vlammen aangewakkerd.
In de gelijkstraatsche verdieping waar een
spekhandel is gevestigd, haalde men intusschen met koort.sachtigen ijver tientallen hammen en zijden spek uit de magazijnen. Omstreeks halfnegen kon met het nabluss/
worden begonnen.
De recherche van het bureau aan de Ut
naeusstraat stelde onder leiding van inspt*
teur P. D. N. Bijlsma een onderzoek in raar
de oorzaak van den brand. Het vierjarig jongetje wist echter niets meer te vertellen vaO
wat hl) in de keuken had gedaan. Hij

sprsj

huurt had de brandweer

tijdens

het

f»iu s

'

w >rdt

schingswerk vee] hekljk
De schade
door verzekering gedekt. De keuken, achtar
kamer en gang brandden geheel tilt. De ,u

*'

en een zijkamertje kregen
en waterschade.
-('imkamer

brand-
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brandkast. l'ilv br, omt.'. gr. I O.SO. Prinsengracht 788 huis
en pr. 28-H7275 Tel.
280-000;

—

at

He Tel.

i

lalaeal K.G. Qar/. extra flin. ook hij enkele halen
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lILT MOIILL

|

Cltkaappen

|

(aang.) 25 ets, p. r.

enz,

8

BYMMOMIK

\

Reparatie

_

I

pers,

—

'

l>. mlerdag

SYMPHONIECONCERT

J

|mt

1

Huish.

■

s

■i

Dvorak

0.1.v. CARL SCHURiCHT
OLLY FOLGE FONDEN

380. Wesr 5 j. gar. f 6.— p. m DE JONG.
21 r.ni;: te Helmersstr let op no. Stl.

ten, met verTiie!d*-n knopprij*.

,

■

1 v.

Vrijdag B Aug. 20 uur

an.—

Radio. enz. 50 ets. per regel.
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E
R

aar

ÏO

i

—

■

■

y

A«je.

FRITS SCHUURMAN
WILLEM NOSKE

.

■

7

CONCERT o

—

21-i.ilt'O
f JU . baO_
50. le Helmersstr 2.57.1 Gevr. Plano zwart A kl cont
24-C'iS» I bet. Br no. 24-H72Ö7 Tel.

«

Hoe Word ik Makela (a) r (es) ?

»

■
■

ll.issel.plano.

Ut».-

Orig. Jazz-guilaar

Jo f

Vraagt zonder veriiUchting het grad. hoekte:

P>» cl.mdc

■

|§j

iu'A-lroel

enz.

aWMCOOr

ROMANTISCHE

■

f*.

B

ge.li,

50 ets. p. r.

\.

'

■

Steno, enz.

M.0.-A. Hr
Tel.

1

H

li
ij

.>

j

l.eer.

<

\

V

,

1
Lessen, Talen.

m. Se Moobt L' ln deze rubriek niet
Leghen. datgene
vinden wat U zoekt.
»"••
<'»•
Ontv\ jfnittni. rockt arlrfld von10a -6664 Ibreng dan aan bezoek aan het
tot
a onttMTMl.
■f-negen
■' <\e
Xtt-Mlaapkamer te huur. j W mlngbureauu van De Tele
Gem.
fik,- arbeid. Kr . Duits en Ent?
ni. of z pension. Joh.
Verhuist
Br 3HtSoü Tel
vindt t* vasl en
str. 13 boy.
10a-85633|lA'damtuitdaar
de verscheidene hor:
jzeker
Gem.
z.-»l.k. of aulle conti
v
darden adreaaen, die daar voorSCHACHaIAHN. P.ubetossir. 38 handen zijn. Jui.t datgene, wal
Ktmtoorperv enz, (gevr.) 50 ets, p. r.
10a \V!)O63 V aen acht. 't Doet er niet t-h-of U Telegraaf-atwnné bent of
kamer pr. pen», f 43
P ra. Krans \' Mieti--' r. 39 niet t' krijgt de adressen en
bul».
10a-7404 Inlichtingen aeheel fcanl< hwn.
(ni.)
Ver-pil leen tijd en celd met
In t>esrh. Holl BUL X grT
Adressen! pers
f 1.7.-, lbo gem. v..<.ivll.l.i.ipk.onfr. zoeken, maar breng het WO
\an De Telegra.it
lp. 1000. Spoedhr. I 83643 Te.. m. balc. c. verw., mod comf ningburenu
een bezoek,
10b-94i:t
-Ms. Adl
VAK BUREN. Bii.-h.tr 1 hk
Huiiroi ername.
rrij
Ruim
Apouoi.
ïoa-noxa Bovenh. 'laugh.
i bev. 5 kaai
l.cm. /it-.laapk. oiiet. K
keuk.,
hadkvel en waranda.
193.
straat
10a BS__>| Omg. Amstelstat . Adam-O
f
gezell.
p
Gr.
.1.".m. Hr no sirs Puialtalk
str
w.. bad.
Uinkelpers, en/. (gc\ r ) 50 ets, p. r.
Tel. Hilversum
lon-Wi.-,7
tel. P. c Hooftstr. :«).
Flata mee centr. vr-rw.
Gevr. bekwame modfstp. te7..-f4l.k. n. p. f 55 en t~6Ï Inl Mak. SNOECK. Tel 34707
verkoopster,
ven.maisox
iob-);w><;
p m Br. 10a-W9064 Tel.
KOOS, Amstelv-eenscheweg 37.
Gem. Kamer kookgel. bad.
t>égii
f 3.30 p. «r. Heerengracht 341.
'
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■ STERK

H

:

■

■

.

/

Adm. Dc Ituj :er»vtg

Keizersgracht 260

Part. en le Et. f 36- p.

NOLLES

..ROODKAPJE**i

van

üpd

\

standl

lOb-waur.»

Sarphatlstr

Tel.

t

iifiniM

INt.KN
14.30 uur

R
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PREMIÈRE

!

.

bi,

\

KINnF.K MATINEE

'

|

J

j
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sucht

1*

HK\ K
7

..i'n>i| ( ii;

o. I. v HENRI

.

hes

fflnaamr

ets.

ÏST

«tak voor kinderen
van 1:1 lot Ml laar
(1.441 tot 1.10
belast en vest inb

\\

■

i
I

i

Urn

,■

,|m

ZOMERZOTHEID

faxafl ■

I

~

!

i,u»

'.-

maand

7 Aag.
middag 2 (mr
XondnicnilddHg)

n

_

fc>n

stoffeering.

Inboedels te koop gevraagd door

'.

«ii

ƒ 40.—

!

i,i

10aH72^
per
Gem. a.- en al.kamer w. en k
ar. Tel. / 3*).- p. m . z p LIN- rustig 3e bovenh*. goede
DEMAN. Weteringschans 18» Sarphatlpark 74

I

B
_B

\*'ie eaat naar de Leipziger Messe
p,-, Telegraaf,
h;:;
int.
n- u
i ihlei Deuttndustrle-Larkwerk
geelgae.

H

F]

tnb

T.

ve*
n-i*

..

nar het bekend* boek var

1

,

Won.

Winkelt»..

kI

i'■■!*■ ■

22h-*i73'.

Adv. Bur. Bolrek, Adam.

.

Confectiefabriek

.

\\

Kl HZ AAI

<

-

<

(hebiilvo

■.

-.

bad,

■

I

v,i

Cissy van Marxvc-ldt

Vaste" Waschtafels

'.*

I

van Serge

tot 1.90

«.*»

rw-ï. en

lage prljxen. met tolletk:.. plug en consoles
17 m ƒ9.-. 51 cm. ƒ 11.-. 53 cm ƒ 12.-. «3 cm 114-, 68 cm.
/ 16.-.
Met rufTv and en «piege] 47 cm. / 14-. M cm. ƒ16.-.
SS cm. ƒ 17 63 cm. ƒ 18.-. 68 cm. I 20 (loael. compleet ƒ to.-.
Qeke l-arrnlx. Bloemgracht ITÏ. Xm.lerrtain. Tel. 41W1S.

r.^ Vraag en Aanbod

i

■

Betrouwbare Agenten

Octavc van Aerschot

uiterst

t.-gen

Ikar.

Vertegenwoordigers

met

W. Blom

-

actieve

Don Kozakken Koor

BJ o/ leiding

Gevr. ln g. st. verk. achrUfburran. Br opg. pr. 22-1900 De
Te!
\!arnix»tr 17. tel. 44637.
22txa.>o:
ataa*. lantfcnanac ca Perm. V loer-.
Tafel- en l)lvanklee<i te koop. Inboedel» grv raaad. N. MAS.
Prinsengracht TtNBROEK, Nwe Leliestr. 13S
ook Zondags
22b99(tt
1039
22-6700 telf. 44540.

h, hliilt-rwerk:
d
WH- .
v
VEN, is Ptoanidajaiasu. isa.
30«6«1
Mn i tel UMt,

I

—

er kan wereldberoemd*

I

Groot.ste «peciaalflrma fgre'n afbet.mag.i levert tot elk bdrag
In klein andartagezin. P.G.
50 CTS. PER REGF.L
op 7ecr langen termijn
Franco levering d. h geh. land.
l<kM3l6
A dam. is me; Sept. plaats voor
Vraagt vrljnl. heioek v. vcriegcnve, 22t>-1861 Bur De Tel.
spu «tnd. JongedK t-.e Br. 10a-189g
Te huur
gr
goxell
gem
2-6893 De Tel.
T ' Adam.
Hu».
Baadl. J.dame, goed
/.iiSl.k. aan st. Bi balc, op Huw-Hik. J. dame 20 J., goede
burgerstand. slank type twon.
en ultari. Nat. en kumtl.,
Gem. zit.lpk. ni. of z. pens. MU.. sir. w.; ook kl. gem. k
yen voor het t>**oeken van kanioren ens. voor div.
a
or.lH'n;
laniN).
partner.
centr.
z.
I
Noorder Am«tellaan 260 I.
d.
7. k. in.
Ivrvh.
«tr. w, Amstel.nik *il hs.
Taxatie- en Velllnghureau N.V Directeur kt.
M KRANK
Maae, «-i-rfiaak. Br. n. anon
lOa-8899 of kiosk 13-17» Tel.
FRANK. H Zw aardecroonstr. 25 te Den Haag. V.h Tltiaan«tr
± ,p»
P.G
pos.
J.
l.lefst
Adam.
rhle gem. aulle ca iltalk. alle
22b-0003
eenige
Gr. gem. of ».->t. ZitSl.k. HawellJk. Besch. ontw. gesch. Discr. verz. Br. (met an.) 13- 31, Adam
pr pel
Hul/e Mrrlrn». voor 1 of
irartcha Ingevoerde Heeren. salaris plus prov. Op te Comf,
I>e Telegraaf.
2 p mnjp, ln kl Dame, brunette, sl vlot
Joh. Vermeer.tr. 37
i>ig op prov.basis, l'itvoertge ao'.!. met
gei. ais all.
tnw* str. w. en 33 J chic lnger huls bew. in
\
Huwelijk. Heer all.. G5. P.G..
Kleeding 50 ets. per regel.
1 1007 Uur. I)e Telegraaf
douchecel aan.'. , 1 .eldscheer. gr stad. centr. des lands. S. k
beroep, w. k. m. tam.
Geaell. zlialpk.. straatz. mod 113 Mj de Marnixsir.
vrll
belétage.
g.
ontw.
m. besch
Heer ni.
Speurder, van particulieren, die alechta éen artikel beval. M
cornf . c. v.. th. pr pens. nia.l
t k. tot 65 J Br
13pos Geen kiosk of snon. adr Dame.
len. met vermelden koopprila ma», ƒ 10.-: SS et. per regel f
tlC* prlji MARKX. Beethoven.
'Br
onder
no
13187
G
Tl
Chic gem. vrije étage, 3 kaigd door groothandel, die reeds regelmatig warenhuizen s;r. 44. Telf. 22050
Huwelijk. Besch. kn. J. vr..
modern
übelzaken bezoeken, voor 't meenemen van zeer ge10a-W>4 mers, compl. k--uk
Te koop huitenmt.de! uniform
nawd artikel spiegelglas op vomml»»ieba»l«. Br. no Gem. part. 3 kamers, keuk.. comf. f 55 pui., sarphatlatr. eigen home. w. s. k m. karak
mei overjas, z g a n. Jasonstr.
gentleman,
terv.
30-45
ruim
ltl-BSH.I
96
tuin. kelder, «tr w. en k. w .
boven.
J..
23-6684
2» hui* Tel. 21419
|S>
woonpl.
nnverach.
Welke
Ink..
Br.
50,(15.1
tel.
10a-6873
Heer,
bad.
en gr. gest. k. belét.
HawrlUk.
.ss;i bur De Tf.vgraaf
m. vast Inkomen, wil 2. verde-1
Banatr. Oü. Litz Relnler \' n
Garage en
re levensj. slijten naast een
kelckade Tel 22!»».
Huwilllk. V.
f k.
aodtt pr- Ingevoer,w
k.-n
p. r. \
vaate po»., soek!
osttw. I>ame. Wed., van / Muziekinstrumenten, enz. 50
lOa-_7__ I. ItIETBERdFN'. Telf. 29331). 23 j.. met
m. 'leven Vertegenwoordiger. Hr m. ultv. opg. v. teganw.
guede versrh . dltn
t
/eer
m.
meisje,
sportlef
net
p
had
Makelaar.
113.
mam.
m
,
rderr»
Vnor-z.-.1.k.
str
Maasstraat
n
ïv~"
gegeve-n. en ref. ena oud. No. 2-Ih.*2 I>e Tel.
i\ Speurder. \an |>arti. nlieren. die alechls één artikel beval- J
telef 1 50 p. m. P. r Hooit^
10M1523 en huis. kar. Br. lieftii met foto hufcfvr tn kerngezond Inter\
ten. mei \ct melden koopprijs inax. ƒ 10.-; 33 cl. per regel X
kln-k h'reileriksplein. mediair waarb. discr. Br. l Ib' ender s.
«traat 14.

Koord-, Zuid-Holland en t'trecht
viv.kant. JANSSKNS & Co.,

ln de prov

HOLLE
LOLA

I*|
U
fl

Wera ENGELS
H.A. von SCHLETTOW ■

dtlnen. Br. 22-H 1391 t>"
Maas. eiken achrUftafel-, / 23.- koopt D -en H.kleeding. meuh .
W. DE BOER. Lumevstr 33 h enl. Overtoom .Vïi, Tel, BÖOGB
iio-Bi2n .II
22-H7202
Van partic Ond-Penlsch Ta
Meul>e!en.
naalmach.. kleept|! te koop gevraagd
dlna. kantoormeub. haarden,
enz koopt:
Br 22 1871 De Tel

50 ets, p. r.

THEATER

CENTRAAL

H.lï preorTel. 31811
l>K UCHOPKRETTK

/

Gevr

Te

lil .In .pk..

nio.z.p, w. Eu lt, kt& w..
Kelzer.gr.u hl 73».
te I>

I

\

<

aoass.

blok. Tcief.

2t<", h d. Van
[«lef. 2914».

5(1 ets,

5735

rompl.
1 ca ! pers.
Opklaphrd. groot tapijt, kakt mM
Kl Gartmanplantsoaa
en lamp Br. 22-18P5 Tel.
Verwacht Vrijdag a.a.
Wegeoa omstandig-h. te koop:
Te koop aangeb. pracht IVrmod. slaapkamerameublement.
IN PREMIÈRE
alaeli (aplll. gtoote maat, ">x
rêana Bk goud», i. g. »■ n.
Het monumenrtiio Jdmw«rk
Fj
22-H7283,
320
Tel
in
Br
Ingeh.
Best. uit: litsjum. m.
nachtkastje
sptegelgl.). 3-d. Te k baftel. gr. kkrrrrnkaat.
Geen tut
kiptafel m. tab., tafel en J lt. 2 lp. ledik.. ena.
Van f 290 voor fl3O. Ev. met schenpers. le Jan v d, Hey22-03W
matraasen. w-ol!en en domen denstr 43 1.
■
met
dekens, deltaprei en bijp. gor-

9-6397

N erzekenngsmaatschappij
vraagt

Keizersgracht 292

(deels

(M.T.S. of HS.)

|-_

te Adam

pension

geen
lieroeiw Br. No.
Hur De Te! Apeldoorn.

centr. verw.. zeer geschikt
Ivoor kantoor en woning. Ook

Bekw. Bedrijfsmgenieur
li'
mr.

111

/il sl.i.ipk .

met of zond. won gas. v\ater. Te bevr.
Ned. Am. K. v K.
elertra. Looiersgracht 23
7 k. en verga':.:/,,
B-\V9O(;2 aldaar.

klein?
Medewerkers
gevr.
Avondwerk. Br 2-H7287 Tel.

■:t

%k

Magaz. (aang.) 50 ets. p. r.

50 ets. per regel.

Occasion.

:

J

S.a.l.a.r.i.s. Te

Bet

etc. te

vii),

mmmmWÊÊmmmmmmwmwmmMm

I

Maandwoningen

(.'

s

V

S

\\\\

I

I
I

Meubilair. Huisraad,

SiM-urders ran narUcalleran. dl* alecht» Wn artikel be-atlen. met vermelden koopprijs max. I 10.-; 23 et. per regel

I

l

—

II

Keu avond van Kt'NST en NATITRGKN'OT.
PIM le rang t Ijkt. 2e rang io.T/ï Ie rang in.Vi.
UtO tM l VR.

*

Huizen
geldbelegging

comfort. enz
Het
Woningbureau van De Telegraaf berekent U niets hiervoor. Het bespaart V dus
heel veel t\jd. moeite en geld
alt
eerst even hrt Woningbureau raadpleegt, alvorens

.

-

ging

'

Reclame Reiziger Etaleur

In het Woningbureau in
de hall var, het Telegraafgebouw krijgt V behalve de
onderstaande aanbiedingen
bovendimnog cci keuze uit
eenige honderdtallen andere
adressen van te huur zijnde
kamers, woningen, enz. met
inlichtingen «ver prijs, lig-

I

'

<

(

j

L___

lON DAG

Een Romantische Liefde

■
Te knop oveinaadsch
Ka2M837 Telegr.
luitbootje.
6 X 190, m.0.1.
Te koop grvr. Kajuit kiel- aanh motor,
pr at Br. 21Jarhtir Ui M 2 Br met brjion- -1883. Tel.
oVrtiedefl No. woon De Tel.
Haarlem.
21f»399l
eigi

«tKKtt
\t (.1 STt

liKHl.Kl.h

not

■

i H.n.tlcntt

in

20 DITO

Pampus.
«ed.tr. boot
H M r.f ilepei l-r,g Rr

Gmi.

\

Tot en

50 ets, per regel.

eni.

i I*i

U IM.
Ti l. ss»BM.
Te hei-réken mei lün t. en '2*.
W>t>'n. OVERWELDIGEND StlTEg -pelen wil UI.

+

\

fdverteaajawoordiaajé,

wol

.

' tl '-kkiiiufii

n

Vaartuigen,

=

en

Xs
fF

2tXSfi9B S2I4U

I

i

onz. (gevr.) 50 ets. p. r.

o|ion Lu<«lit Tli<»at<>r

/

'

,

f~~ Hancielshetr.

piüs

j

Betrekkingen

enz. 50 ets, p.

met open
44a M-. 4 toni
open laadliak en hek-

Itepublk
lang

:

g

kuap.

|

Clichéfabriek

Pijlsteeg

(1 ton*
laadbak,
Eord met
ken, lang

Br

Tv

3.75 31.. 8 ton* Staopen laadbak, lang 3H
Gevr O.K.W.aulo, Baat ouder wan.
M. en Chevrolet onderstel voor
'"37. Br 20-1901 bur. Tel.
paardentractle. Alles ln prima
staat. Te bevr. Zaandam Dr.
Te koop Opel, 4 BfL 4 on- Roggertspad
14. Tel. 409K-441i1.
der de kap. begin '39. Vrachtwagen f 700. Br no 86938 bf Aatoralten ra Xammeralatea.
Tel. 21881.
Dagvea.
Overtoom
147, te!.
met

THEATER

LEIDSCHEPL,

t

Sunimerbrieven, die naar on> oordeel nie! bons fide op
|en inhoud der betreffende advertentie reageeren.
worden vernietigd.

door Partic
Tel.
2Ü-83044

gevr.

f

Hiitt.lJuffr. gevr. iiigenehreven Café LIBFRTY. Jong» Roe- k
B,b-H7274I
tenatevu 4.
Singel
l'lautslagb. „City",
CHKMIGRAKIA.
kanier-werkm. V. nel.
Rb-8.V1:I •oen.
Sc-S.-IT

Voor direct gevr

verstrekt

Auto

\

20-7105

Tel.

•

Brieven Holl. of Duitsche Kokiu. .laurno Bb-18«7
onder no. Bb- hetrekKing. Br
met ref. Bureau De Tel

-

speurders worden geen bewijs-nummert

yooi

Te koop gevraagd:
l,l.ikk,M>is.
Brieven
niet
omschrijving, prijs en zoo mogelijk met
foto aan 20-1875
en

-

.

i

Zondagochtend 10 et per regel extra

Soesldlik. Tel. 2830.

■

a ie:dagavond en

ultv
Inl,
is«B Ut Tel.
met

In le kl. zaak (Geld
wordt
gevraagd tegen
1 Sept '1

Auto

groot

onderdeelentuagazlln

~

'

iaat

voor

gevraagd

Hotel-Itritnuranl.

'

DE REGELPRIJS
boven iedere
rubriek

Magazijnmeester

"

•

LIJNEN»

personeel (gevr.) 50 ets, p. r.

'

(4

Divers

■ 1

|ELEFOON 39222

r"^

■atl Ie k>»<iji getluugd
.luffr. zoekt ongein. *li-*laa|>k.
ter belegging voor f 14000 .
Knok- ca slookgelegenh., omtrek Overtoom. Br. 12a-81847 Brieven m, koopsom, ligging.
huren en i4en 12a HlB7B Tel.
Telegr
Jong eciitpaar toekt legen !
(ievr. door heer all een keurig
S itmtr gealoff.
«e.toft Ciagr. best. uit twee Saptembei
fl. kamers, badk.. event. ook kamp». t .11 »ulte. met voll
een kantoortje; op pr. st., met pension, [n Oud Zuki. /uld of
iinderhoui! gen. goeden prij- I akn graehi Brieven met voll
betalen. Aanb. met opg. van Inl. omtrei prijs ens. 110. 12agruotte der kamen no. 12a H7273 Tel
Hl 8.1» Tel.
Tegen i Sept. loekeii 2 J.
Heer vraagt gem alt-«laa|»k. dames 2 g.*«. of ongein, ka.
,i aflit..
met pension Prijs 40.. tot 45.- mers. •
met be»l.
m. Br. :2m-B-si2'i Tel.
vr. keuke en prUso<|>gave No
12a-HiS77
Tel.
lieer vraagt ueaaaoa. liefst bij
lamo alleen. Br. 12a ll72«l Tel.
tïT
Juli. Bi h h T kam.
licht en onderh
Met 1 Sept. 2—3 gesl kam. in siookpi
Zuid door besch wed
/33 • f6- pm_ 7 Br. 12a-18tr7 Jel.
Br i2a-H72M Tel.
kleine woning rvent. onderhuur
Gf vr door dame en zoon een (2 k
k gf/iicht door moe
i-i
Hr. m. pru.M.pK
gein. él. of alten 2 slaapk der "i drx
121i-8.'.ii17
m.o.z.p, op goeden stnnd teg.
Tel.
Sept Br. 12a-HlB.'>2 Tel.
Mafcaahraïk vn klein kantoor
lar. Dame op leeft. \r. par m. tel. te Adam gevr, avonduren
gr. ongein, kam.
Ccatr nr. ATLAS. Spul
1 Sept
2
(S f 20-> op n, st. ook gen. 10B«. Den Haag.
13b-H847
met Dame samen huls te huTe Haar gevraagd
per 1 Se;r. Iwnedenb. of le
ren. Br. 12a 1370 Tel
Heer zoekt per 1 Sept. 1110 bovriih. I—S kamers. h*dk.
f 4,".. p. mnd. Br.
:
n gémeuh. Zll en slaapk i keuken
«onder
voorkeur sa, lafr-BSMO- Tel.
pens..
iKitk. voorz v. »tr. w. en k
uiiaiaa liefst vry uit
w , bad. tel, liefst centr. verw .
/
11. Br I2b-W3o.v; Tel
In hesch omg. geen beroepsPar'
f iller vraagt
I>ens. Aanb. m, prtjsopg. 011
der 12a 1912 Tel
Dame vr. gvatT all- en aïTkamer, m
kiHtkgrl.. ben.
of voor
le ét. Omlr. Sarphatipark. Bi ie
ven NOORLANDER,
Amstel- te koop. Br, 12C-ISQI De Tel.
'l(jk l>».
12a-t»i27
<.iM-d gemeub. alleenstaande
villa voor Aug. en Sept.
te te Adam. eigen gr.. I>en.h. m.
Rlarl 3 veril
ïuur SJBSrr, te Baarn.
H r 12c-W1706 Tel
• •urn
"f Laren. Br. m. opg.
liatakslsjla ni tuin / 4000.
prjjs ond. nr. 12a 1884. Tel.
Gev
/ 70on
Hr 12c-B18»2 Tel.
gaotofl, aaniHasa
1 ~r
gevr. ca
f 10.—. liefst Cen- Hui-, t. k. gevr. A dam of oma.
Br
IC ' J4_Tel.
ti vin Br. lZa-l»10 De Tel.

_
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AtJHONCSS,

naar tientje 4e la Har,
Louis <]e Hree, Cur HertonM>ia Wald, Peronne
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Goed voorgaan
doet goed volgen.

verband met de werkzaamheden tot verbreeding van de ringvaart, moet de houizaag
molen met loodt te Oudorp, eigendom van den polder Heer Hugowaard, verdwnanM
Men ii reeds begonnen met het sloopen van het karakteristieke molentje, dat zoo goedfl

IN

Een prins

op

schildwacht.

zijn omgeving paste.

Prins Georges, de zoon van prins Axel van Denemarken, volgt thans zijn opleiding tot officier.
Hier ziet men den prins op schildwacht voor het
gebouw van een technische school te kopenhagen.

in

bet opleidingsinstituut

den
Opbouwdienst te Den
Haag wordt onderricht
voor sportleiders van

gegeven

in velerlei metho-

den van lichaamsontwikkeling.

Men

hier

wil

sportleiders kweeken, die
dien naam in alle opzich-

Een
waardig zijn.
van
evenstaaltje
fraai

ten

—

wichtskunst, vertoond

door een groep amateurs,
die dezer dagen met deze
en andere

demonstratie»
aan de toekomstige sportleiders het goede voor-

beeld

gaven.

De Heer en Mevrouw
GROSKAMP

•

Ondertrouwd:
MIF.P BULTMAN,
Tandart

Voor Uwe deelneming be-

smartelijk, maar geduldlg gedragen lijden, ont-

Jos. Israels
(■een

CfJ UtUPJ
xs HOOS
X. D,

bezoek.

H

wij

1

a'mKVER.

Diaconessenhuis.

Tijd.:
Haarlem.

5 Aug. 1940.
7107

trouwe

var.

taar.

Amsterdam, 5 Aug

Ziekenverpleging.

1940
Prin-

sengracht 769.

overleed

Vader. Behuwd-

en

Maarten

Verzoeke

Bentveld:

DER
SCHOOT—BOK
C. C. VAK DER SCHOOT
Batavia:
1. T. BARTELS.

»

mij

te

4

12 unr, in het

%

OBI.K.ATIEI.EE VING.

van bovenge-j
kende, trustee
leening. 7ijn
noemde
voor

DR. SCHOLL'S 1
VOET VERZORGD
l.ant V>r voeten kosteloos onderzoeken

20 MODELLEN
STEUNZOLEN

9625

BAST!IAH
DS ÜKKUW

Met

groot leedwezen
geven WIJ kennis van het

zacht en kalm. onze bo=te Man.

Grootvader

op

in den ouderdom van 76 jaar.
>Gravenhage:
J. KOCH—DE LA PARRA '
J. J. B. VAR XEVI SS E ft—KOCH
C. H. VARKEVISSER.
Wassenaar:
S. A. TEN HOU TE DE LANGE—KOCH
M. J. TEN HOUTE DE LANGE.

den
G. W

J.

leeftijd

van 24

DG ZEEUW

A. DE ZEEÜWr-

Soerabaja:

,

Dr. A. Colaco Belmontc,
j

Orth. Chir. en rüntg.
tot nader order waar-

„

Orth. Chir.
De Lairessestr. 166
W. & Vr. Particul. JV4 —3 «■
Ziekenf. 9 lo u. 's morgens
—

9927

12

Afwezig tot

Augustus

R. Fernandes,

Keel-, Neus- en Oorarts.

Dr. C. L. C.
van NicuuUenhuizen
Specialist voor inwendige

Dr. J. A. KOCH
J. KOCH—SNIJDER

voor zomerprljzen!
(J
mogelijk

Dr. H. Feriz,

Ziekenfonds 4—5
Dr. C Mosberg,

Wij verkoopen

Kom'

50,
Koninginneweg
M. W. Vr. Particul. I—2 uur

Chir..

SEMER

ALEID DE
Oudenhoorn. 3 Aug. 1940.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag
7
Augustus omstreeks
1.30 uur op de Algemeene
Begraafplaats te Ouden-

1000 Bontmantels!

Praktijk
wordt

ziekten.
Utrecht, Ramstraat 2
Praktijk herval.

i

volgende

richten ontleenen
andere bladen:

I

W

\

dus

eens

ïoo

spoedig

kijken

I

VAN VOLIENHOVENS
BIERBROUWERIJ N.V.
%

II

j

'
'

:

'

"TB-B)

\\

Bevattende uitvoerige toelichting

VS? DEVIEZEN-

VERORDENING

op

FORMA NATURA Spedaahak
A. BLOEMESDAL

—-

Amsterdam.

de

1940

Op aanvraag GRATIS verkrijgbaar
bij alle kantoren der

INCASSO-BANK
DEVIEZENBANK

j

AFDEELING VOOR PARTICULIEREN,
Behandelt

.

I

I

I

0.a.:

Uitvoering van effectenorders.
Open bewaarneming van effecten m
Verzekering tegen verlies by uitloting M
van fondsen.
f

INCASSO-BANK n.v
MAANDSTAAT per 31 Juli 1940

ACTIEF

Kassa, Kassiers en Dagge'.dleenir.gen
g :dsch schatkistpapier
Ander overheldspap'>r

.

ƒ

Bankiers In binnen- en buitenland
.
Effecten en Syndicaten
Prótongatlèn en voorschotten tegen Ef..

2.765.575.—
..

„

I.

prom.

U
. .

6.658.833,15

3r,.00n.000.—

Wissels

6.410.061,10
10.724.928.13

PASSIE
'

Reserve

Deposito's op termijn
"

Diverse

rekeningen

„

3.bJ*.

19.390.916,56
.

10,

—

„

35.8
\_

(~

■miren
■

Kapitaal

1.538.352.52

Deelnemingen

•

j

«.,

obligatielening.

I
■

Geopend van 9 —6 u., 's Zaterdags tot 7

hypothecaire

Naar aanleiding van het ln
de vergadering van obligatie,
houders van 13 Maart W3C bepaalde, deelt ondergeteekende
mede. dat in opdracht van ondergeteekende, het onderzoek
bedoeld ln het besluit van de
genoemde vergadering, la Ingesteld door de Afdeeling Accountancy
van het Amnterdamsrti
Trustee*
kantooe
N.V., en dat ondergeteekende
uit het rapport over dat onderzoek heeft geconcludeerd, dat
er sedert de genoemde verga
dering niet
zoodanige wijzigingen in
den toestand ziin
ingetreden, dat het belang Van

%

J.

Behcmdelimg trok \
l_, \J l\Lj"~ volgens afspraak. \

BROCHURE

bij

MKltiwns GROOTSTE
l-EI.TERI.IEM-'ABKIEK.

4

TLtVJi

WEI ERIN GSCHANS 20
LINNAEUSSTRAA 7

VERSCHENEN:

PELTA, Prinsengracht 1079,

t

-

I

wol

Heemstede; J.
z.,
familiebe- ■lning,
wij aan Ruigewaard—Bak, d., Egobligatiehouders het verrichmond a. Zee.
ten van het geheel of van een
's-Graven-ia.
deel van de voor het laar 1040
Verloofd: P. HenneM. A. MOLENAAR—KOCH
voorgeschreven aflossing wetde
.1.
Overleden:
mann en J. G. Stolk. Bilt»
A. MOLENAAR.
tigt.
Munck. m.. 68 j., Rotterdam: Mevr. H. van
Tevens deelt ondergeteeken.
hoven—Leiden; M. R. Lorz
RoKerdam:
Schouten—Linthuis, v„
'M.
.1 de mede. dat het bestaande
en
J.
d.
Den
M. v.
Wissel.
T. H. A. VAN DER BEN—KOCH
NicuiCenhuizen-W
ester
Rotterdam; T. DuynI crediet door den bankier niet
Haag; T. ten Grotenhuis en 174 J.,
W. R. VAN DER BEN
was beperkt of opgezegd: dat
stee, m., 25 j, 's-GravenZenuwarts,
op de 5 rr' obilgatleleeuing seAmsterdam:
A. Reijnen.
R. hage; M. W. Burgdorffer—
en Kleinkinderen.
dert den datum van de geDaalderop en F. van WagenUtrecht,
Ramstraat
2
's-Gravenhage. 5 Augustus 1040.
geene
Rommel. 73 j.. 's-Gravennoemde
vergadering,
berg,
Tiel—Vlijmen.
Rusthuia Villa Elisabeth".
heeft plaats gehad
aflossing
Praktijk hervat.
hage; P. J. A. van dor Lugt
!
en op die leening niet meer
G e tr o u w d: H. J. Hee- m., 71 J., Voorburg: F. W.
Geen bezoek.
dan 3
rente ls betaald en er
geene uitdeelingen aan winstDe teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag a s. ring en W. M. Brand, HilBak,
Th.
versum.
gerecht
lgdcn
elf uur op Oud Eik en Duinen. Vertrek van „Villa
hebben plaats ge
T.
Hees.
j.. 's-Gravenhage;
had.
Bevallen:
Ruiters— v., 10 j.. 's-Gravenhage; A
\KDEI:I.AM»S( Mf:
Praktijk hewal.
Sehunck, d., Kerkrade; De p T. Planten—Merten, m-, 73
TRI ST-MAATS* II Wl'l.l \.V.
l-Vnicv ca algemeene kennisgeving.
Lobman —Gun-i- J„ 's-Gravenhage.
Savornin
Amsterdam. 6 Augustus 1940

De

Dr. J. D. KOCH
R. KOCH—HA LE WIJN.

naar maat

(

,

,

RODE

METRO-GOLDWYNMAYER FILMMAATSCHAPPIJ.
Amsterdam, 5 Aug. 1940.
Damrak 49.

-

SCHOOL
WERKPL. te VELP

keerd
uitvoeren van opdrachten en behandelen van 'rustige en gezonde omgeving)
Vraagt prospectus
aan den
'etterbrieven: in geval de Directeur A. VAN* DER HOKST
fout of het verzuim aan ons Accountant en Leeraar M.O.
;e wijten is, wordt de op
Velp
dracht door ons gratis her
714fi
één
der
eerstvolplaatst in
■M^aaaaaaaaaaßßaMMM
blad
gende edities van ons
KOOI-T
Aidvertentie-afdeeling
X.V. Dagblad De Telegraaf. EEN MOOIE

jaar..

H- HKMMKS.
Zijn nagedachtenis zul•.vii steeds in eere
:lenStaf en Personeel

Rustend Chirurg

voigen van het niet of ver-

onzen

overlijden
trouwen Collega en hooggeachten Chef, den Heer
van

sprakelijkheid voor de ge-

het sterf-

jm

vcerende

naar' Gipsmodel.

Steunzolen

asJ
N.V. Expl. Mij. Nederland

t

1. Wij aanvaarden geen aan-

bezoek.

geen

ln plaats van kaarten.
Heden kregen wij de
droeve zekerheid, dat bij
de uitoefening van zijn
militairen plicht op 21
Mei 1940 nabij Duinkerken is gevallen, onze
\
.lieve eenige Zoon en er.fde

Amsterdam, ó Aug. 19-10.

DR. JOHWN iNTHOIS KUCH.

Da vos:

jrevcstigd te (ieldrop.

f

BONTMANTEL!

Centraal Europa.

1

tot plaatsing.

uu

onuinvischbaar

zijn.
F L. D. STR F.KG HOLT.
Dir, ler Metro-GoldwynMayer voor Noord- en

-

-

Aug

"vertrek 'van

schappij.
Zijn nagedac-htenis zal

VRUGTMAX
en Kinderen.
Ben tv
C. H. BARTELS
Amersfoort, 4 Aug. 1941
De crematie zal plaa
p Doi
derdag 3 Augustus a.s.
na aankomst van Utein
[4.15 uur. halte Drietal;
. eld.

vr.-Ma ver-Filmmaat.

bij

18»,
Gorisstraat 8.

5

De teraardebestelling zal
plaat; vinden Woensdag
tgustus a s., des namiddags 3 uur op de AlBegraafplaats
gemeene
Moscowa" te Arnhem,

HKMMF.S,

C. C. VAK

J=
Heden

en

-

ERIC ANTON.

Arnhem,

Medewerker, de

HANS

R. BARTELS—

De Heer en Mevrouw
BAKKER—VAN BALEN
BLANKEN
geven kennis van de geboorte van hun Zoon

Vriend

KUIPER

JAN

,

ouderdom

den

overleed rr.

Heden
dierbare

;

DER
Oud.-Adm. S. F. Nedin

Mhhfag

|

fabrieken „TWEKA"

..NAAKDKV\
Vaarden,
HBSéftg ïn ArtKnMlifc I*4o.

gevestigd te

AUTOTECHNIEK

I

Malang (X. O. t):

makif
St HOOT

j

9634

.oorwaarden betreffende hei
aannemen van annonces ln
De Telegraaf.
1. Wij behouden ons het
recht voor van weigering

,

ANNE CL-AIRE DEXISK.
Brussel, Avenue des Phalènes 34.
Heemstede,
Spoorzicht
laan 17.

P. KUIP
G. KUIPER- KLOMP.

de Heer

VAN

ADVERTENTIËN.

VN!
\V J.

™

Behuvt J? en Grootvader,

c&iaasuß

■

VAN KCUK
Pleeg-,

-

.

j

De Heer en Mevrouw
J. M. DEVÊRS—HELLEMA
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van eeri.
Dochter

HOOS

V\\

tl

I

>

Eenige kennisgeving.

11

hage.

9974

Heemskerk. 6 Augustus '40

|

Lange Voorhout

's-O raven

VAN HOOS—

WIL

i

RoyaL

N.V. Geldropsche Tricot-

Vergadering van
van de
KA BK IKK

' ih.'Ui]i
(HKMIS4HK

Detacheer
UW ZOON

Aug. 1940 om

Eenige kennisgeving.

op

i it<!■

verkrijgbaar
onliß-atiehouders
0701 rek muur"
over 13.10 alsmede exemplaren van een Rappor:
j
ihet praeadvies van den Raad betreffende de door haar len]
aanzien dier leening in 19301
van Commissarissen.
liggen
verrichte werkzaamheden, ats.l
\;m heden af ter inzage voor
afschriften vin de Rrv
j de Aandeelhouders ten kantore mede
Verlies- en Winstrekevan Ée Vennootschap te Naar. '.aas.
den en ten kantore van de
Nt'd«-rhtnd»« he
Hand. I-Maalschappij NV., te Amsterdam,
REWARING EN*
alwaar afschriften
daarvan
ADMINISTRATIE
voor Aandeelhouders verkrijg,
haar zijn
Amsterdam. 6 Augustus 1040
Aandeelhouders zullen, om Nieuwe Doelenstraat 12—14
PrHctijkschool
recht te hebben tot het bijwo- j
ne» der vergadering, hunne
aandeelen minstens 5 dagen te
voren moeten deponeeren ten
kantore der Vennootschap of
Jaarl. Alg. Wm. van Aanting voor practijk en bij de ïfeflsrtawflwchc Handei- deplhoaders ie houden op Zaexamens» en wij bekwamen MnAtsrhappM \.V. te Amater- terdag 1T Auj;«. a.s. 3 uur ml
hem voor iedere leideude functïam tegen afgifte van een re-cu, I
~De Kroon",
tie tn handel,
en ver- hetwelk als toegangsbewijs tot!
Aandeelen kunnen dagel. ten
de vergadering zal gelden.
kantore
worden gedeponeerd f
en
tusschen 10.30 v.m.—130 n.m
INTERNAAT,

GrSTACHR

11.30 te 's-Gra
venhage. Receptie 24 Aug
van 12.30—2 uur in Resrl

28000^^

-Tel. 21019
JJ.W
I) \ M I S K \ PPER

U onzen har-

__——^—

2-1

Huwelijksvoltrekking

Spoedgevallen Tel.

S MKVHR—<"HRISPI.I\.

betuigen
teIUk n

\

Doorn. Middenlaan 2.

\

| i\.V.

Afwezig tot 2« Aiigo-tus.

rDochter.

11.(11

I

J. A. C. DI'YZIXGS,

toond bij het overlijden van
lieve
Vrouw
0onze
en

Zelfs dr kleuters hebben dan last van een droge keel. Maar onder de ouderen zijn er altijd ndH
hulpvaardigen, die het Mogelijk maken d.it zelfs de allerkleinste
van het frisse he fnnteinwatel
kan genieten (links). Ile jongens rechts hebben het zich gemakkelijker gemaakt. Met |,al
staaf ijs kunnen ze wel een poosje voort.
B

j

COEXRAAD WII.I.KM
X vi os v MAROS.

lIHMMKS.

H ANS

A]

VAN VEEN
geven hierbij kennis van de
Den Haag.
laan 33.
geboorte van hun Zoon

I

onze inBroer en

-

A. F. K. BI VS BALLOT,

—

tegendeel kan omslaan, moet hier altijd zooveel mogelijk benut worden,
uil men den volgend»
dag, als het misschien regent, geen last van
foto
'mden bi,
wroeging hebben. „Seemt den huldigen dag u-aar. minst betrouwende
dien van morgen". Deze Horatius-teijsheid van Vondel heeft in ons
zomerseizoen bijzondere beteekenis.
f

!

Fai,ULIEBERICHTEN

Dm H>:

De warmte maakt dorstig....

dagen

I

■•■

de laatste

I

f

zee en strand, ook de zwembaden
hebben
Blijkens deze

[

alleen
NIET
J*

!

I 130.620.998.1 I

I

,

»
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DE TELEGRAAF

DE TOMATENOOGST
thans op zijn hoogtepunt.

—

Avondblad

—

Tweede Blad.

3

Dinsdag 6 Augustus 1940

Interviews.

DE TEXTIEL-DIGTRIBUTIE
(Vlaggen

zijn

v^gesTeljd)

IK

trof mijn

collega, den interviewer, on zijn
hoofd hing op zijn borst en waar zijn oog
had moeten zitten, daar zat een dikke traan. .
Wat scheelt er aan? vroeg ik deelnemend.
Je hebt niks dan gezanik in de wereld,
sprak hij. Ze sturen Je uit om Professor Mengelberg op te vangen. Die komt eerst om elf
uur in het Amstelstation aan en het is stikweet
donker. In de lucht hoor je gezoem
je véél wat er in de lucht hangt! Hij komt, je
.

GEHEELE AANVOER

Dc voorzitter van den Bond ..Weslland' .
dr heer J. Barendse. keurt de juist
aangevoerde toanalen

—

—

WORDT AFGENOMEN.

—

ziet hem niet, maar je praat met hem. En je
vraagt naar het glas champagne, op den capitu'atie-avond, waar de menschen zich over hebben opgewonden. Het is geen glas champagne
geweest, maar een kopje thee. Van die fuif
was dus geen woord waar. Maar het geheim wordt opgehelderd, want de interviewer
van rte „Völkische" heeft twee data 'verward.

'Van onzen

Haagschen
correspondent).

Amerika moet er-

IN

gens een standbeeld
staan, dat opgericht is
voor den beid. die het
durfde bestaan, voor
tohet eerst een....
maat op te eten en. ..
dit overleefde.
Tomaten hebben lang
voor oneetbaar gegolden. In het Westland
kon men heel vroeger
tomaten als siervruchten in sommige tuinen
vinden.
Men noemde
ze

„pontamoers"

De heele rest is dus waar

er was een proer was een glas champagne, er was een
redacteur van de Völkische en er wïis een infessor,

Doch hoe zijn de menschen: ze lezen wat de
koppenmaker boven je interview zet en daar
staat: Er is geen woord van waar.
Hoe zou je het zelf vinden als je op die manier gedesavoueerd werd, terwijl je interview
authentiek ls, jezelf authentiek bent en je professor authentiek is? Om uit je vel te springen. Als interviewer heb ik zelf ook wel eens
een datum verwisseld met een anderen, vooral
als er tien menschen om je heen zitten. Doch
er is niets miserabelere dan net
woord en als je gedrukte woord in orde is en
een headliner gaat met je debatteeren in zijn
vette kopjes, dan ben je de ongelukkigste
mensch van de wereld. Je zult zien. dat ik er
last mee krijg. En hoe maak Je een rectificatie in orde? Je kunt toch moeilijk zeggent de
koppen gaven een verkeerden indruk en als je
het interview gelezen hebt snap je de zaak
l>eter? Want dan suggereer je weer. dat de
menschen de krant met hun hakken lezen en
krijg je kwaje ingezonden stukken. Ik ben

—

d'amour of
pommes
en
liefdesappelen
niemand had idee van
de enorme beteekenis
van dit product voor de
toekomst.
Wie nu op een zomerschen dag één van
de Westlandsche veikan
lingen passeert,
daar in
de morgenuren onafgebroken rijen
schuiten zien voorbijvaren, boordevol met
dit gezonde en smak<>
—

lijke product.
In Poeldijk, één der
centra van den tomatenaanvoer. kan
het

Ik had met den armen kerel te doen . .
Kom. kom. zei ik. Bij Mengelberg wordt
óók wel eens een valsche nooit geblazen .
Ja. maar heb je hem dan gezien als
dit in zijn orkest gebeurt?
Toen sloeg ik zelf een valsche noot aan en
zei: laten wij een glaasje gaan drinken....
Mijn collega sloeg verbijsterd de armen in
de lucht....
Om Godswil, wil je me ongelukkig maken? Nooit drink ik met iemand een glas,
nergens, nooit, op geen enkelen datum. Geef
me een glas, een vriend en een datum, en ik
hang je aan de hoogste galg. Er is op zoo"n
dag altijd wel iemand gestorven of geboren of
le
iets naars gebeurd en ze zijn in staat om
met zoo n glas je leven te verbitteren. Wadden
dat dat glas van Willem Mengelberg met hem
ne historie ingaat, ondanks het feit. dat de
datum niet klopte? Want als haat en afgunst
dan vinden zij hem.
iemand willen vinden
mijn vriend, al is het stikdonker. En juist

thans overstelpend druk
zijn.

Oppositie in Amerika
tegen dienstplicht
en den afstand van

—

Op sommige momenten ligt het breede vaarwater vlak tegenover het veilinggebouw,
in
afwachting van de doorvaart naar de veiling

—

zelf. zoo vol met tomatenschuiten. dat er niets
meer door kan. Honderdduizenden kilogram-

tomaten worden achter elkaar geveild.

men

Het komt gelukkig niet meer voor. vertelt de
voorzitter van den Bond Westland. de heer J.

—

Barendse ons, zooals verleden jaar. dat dit
heerlijke product doorgedraaid moest worden.
Het was stellig een ongehoorde toestand, dst
voor deze hoofdcultuur van het Westland

torpedobootjagers.

—

ontwerp

uitgesproken. Green

zci<le.

dat

der

federatie, die vier millioen leden hoeft. e?rst
dan het ontwerp op den dienstplicht zou steunen, wanneer een geval van nationalen nood
xou ontstaan. Op het oogenblik moet de regeciing het vrijwilligcrssteNel behouden.
De chef van den gencralen staf, Marshall,
leeft in dit verband in oen radioredevoering
u.tiirukking gegeven aan zijn ongeduld over
de vix>rtdurende debatten betreffende de indon algemeenen dienstplicht
Manhal! -prak als zijn meening uit. dat dc

voering

van

..in

kostbare «reken onge-

bruikt voorbij, ofschoon de militaire opleiding een etsen van het oogenblik is. Dc opI Bng moet als voorzorgsmaatregel tegon de
gevaren der eerstvolgende maanden, die de
ui" il kritieke in de
geschiedenis der Vereenigde Staten zouden kunnen zijn. terstond
beginnen, te meer daar de goedgekeurde betvajieningsplannen eerst over jaren wctkelijkhcH I worden.
PITTMANN. de voorzitter van dc
senaatscommissie
voor Huitonlancische
laken, heeft zich tegon den door generaal
Pr -hing geëi-chten afstand van 50 Amerikaansche torpedobootjager- aan Engeland gekeerd. Het feit. dat de Britsche ambassadeur
te Washington onlang- Verklaard hoeft, dat
een uitlevering van de Engelsche vloot aan

SENATOR

Duitschland

binnen

het bereik der mogelijk-

heden ligt, aldus zeide Pittmann. moedigt de
Vereenigde Staten niet aan afstand te doen
van de vijftig torpedobootjagers. Pittmann
Melde voor de torj>edohoot jagers te ruien
tegen eenige Engelsche slagschepen, die in
de Noordzee naar hot schijnt volkomen waardel «is zijn en voortdurend blootgesteld aan
het gevaar, op hun ankerplaats te worden
vernietigd.

—

die loonend was.
Thans u ordt de geheele tnrnalenaanvoer af-

worden,

genomen door Nederland en Duitschland.

En-

geland, vroeger één der groote afnemers, is
uitgeschakeld rn daarvoor in dr plaats neemt

Duitschland thans groote quanta af.

in het

Consumptie stijgt.
/~vOK de consumptie in

het

binnenland

is

ieder jaar stijgend.
Over 1939 werd er circa 35 millioen KG.

Goede vangst te Haarlem.
(Van onzen correspondent).
HAARLEM, 6 Aug.
Een 45-jarige Amsterdammer, die naar Haarlem was gekomen om
een fiets te stelen, heeft gisteren de politie
heel wat moeile veroorzaakt. Tot tweemaal toe
*'erd hij aangehouden, maar telkens wist hij
le ontsnappen.
Toen hij echter daarna opnieuw probeerde een fiets te stelen, werd hij
—

gesnapt.
De man reed gistermorgen op een gestolen
Beti op de Raaks en passeerde een vluchtheuvel aan den verkeerden kant. Een agent, die

natuurlijk niet wist, dat hij met een rijwieldief
le doen had. hield hem aan om hem deze verkeersovertreding attent te maken. Dc Ara*"-rdammer gaf den agent een duw en ging
ijlings van door. De agent, die nu vermoedde, dat de man meer op zijn kerfstok harl, achtervolgde hem en wist hem in den zgn. Vijfhoek opnieuw aan te houden. Er ontstond een
worsteling, waarbij de arrestant echter het
onderspit moest delven, zoodat hij zich ten
•lotte gewillig liet overbrengen naar den politiepost in de Groote Houtstraat.
Bij den ingang wierp hij echter de fiets voor
de voeten van den agent, rukte zich los en
sprong op een juist passee.enden Duitschen
vrachtauto. De bestuurder hiervan merkte
niets en reed door. zoodat de vluchteling in
*en ommezien uit het gezicht verdwenen was.
Op het politiebureau bleek, dat de achtergelaten fiets bij de kathedraal aan de Leidsobe
aart gestolen was. De eigenaar had reeds
•angifte gedaan en herkende zijn karretje, dat
bij de worsteling tusschen den agent en den
ö 'ef licht beschadigd was.
De Amsterdammer zou echter niet lang van

Vin zoo moeilijk verworven vrijheid profitee'■pn

Hij werd eenigen tijd later door een andoren agent in de Kam(>erlaan op heeterdaad
/"trapt toen hij opnieuw een onbeheerd staanp
fiets wilde stelen. Deze nieuwe tegenslag
ommoodijKip hem blijkbaar zoozeer, dat hij
Waai «ren verzet moer lx>od. Nadat tegen hem
r e pi
„, --.en-verbaal waren opgemaakt, één
' P vcr k p ersovortrrding, één w ogen s
Hl,w 'eidiefstallen
en één voor het verzet tegen
P°'"ie, is hij in de cel opgesloten.

u"*

(Historisch).

contrasten.

lioen KG.
Tot het crisisjaar 1932 was de uitvoer zelfs
84 millioen KG. met een opbrengst van f 17.6
millioen.
Het terugloopen door de crisis van 1932 was
oorzaak, dat men de glascultuur ging beperken, waardoor de tomatenproductie dus af-

Scheepvaart en
Kin den oorlog.

nam.

zeer
De tomatencultuur is nog altijd van
groote beteekenis en de opbrengst bedraagt
ieder jaar nog steeds ettelijke millioenen. Over
1938 bracht de uitvoer ruim f 7 millioen op.
De tomatenprijzen zijn dit jaar gunstiger
dan in 1939. toen het met den export misliep.
Alle tomaten die thans gekweekt worden,
vinden haar weg Binnenlandsche koopers en
de Duitsche export nemen alle hoeveelheden,
die ter veiling verschijnen af.
Als de tomaten per schuit zijn aangevoerd
en geveild, varen de schuiten door naar de
spoorwegemplacementen, waar in wagons de
voor Duitschland en Nederland
producten
worden ingeladen.
Er zijn evenwel gebieden, waar vervoer
per trein minder eenvoudig is. zoodat men
daarheen de tomaten met vrachtauto's transporteert

Augustus

AUGUSTUS

zooveel malingen eenvoudig
Waar
alles in
wordt
er
aangevoerd
teriaal
verpakt,
wordt
waarvan
er milhouten kistjes
dat
voor
zijn.
begrijpt
men.
lioenen in omloop
het
eveneens
een
houtprobleem
het Westland
belangrijken factor vormt. Op een Zaterdagmorgen kan het gebeuren, dat men een 150.000
toegevoerd
alleen
Kg. tomaten op Poeldijk
krijgt.

Voor den export sorteert men in 4 soorten,
a, b. c en c c. al naar de grootte. De middelsoorten zijn de meest gewilde. Behalve het
Westland. leveren ook andere tuinbouwcentra
als Loosduinen. Delft Rotterdam. Berkel—Ro-

c a. belangrijke hoeveelheden
welke men voor geheel Nederland

denrijs

tomaten,
per jaar

wel op 80 millioen Kg. kan schatten Alleen
Zuid-Holland levert hiervan minstens de helft.
De moedige Amerikaan, die de eerste was.
verdie het waagde een tomaat te verorberen,
dient dus stellig ook in het Westland een

standbeeld.

HUISZOEKINGEN IN BRITSCHE
STEDEN.

EEN van

toerisme lijden
-

EEN MENGELING VAN
VELE VOLKEN.

Naar te
LISSABON. 5 Aug. (D.N.8.).
Lissabon bekend wordt, zijn Zaterdag en Zonin Engeland
dag in verschillende plaatsen
—

huiszoekingen verricht naar de strooibiljetten
met uittreksels van de Jongste Rijksdagrede

Moe-gestreken, moe-geceld.

T\E besprekingen, die in den laatsten tijd
over het Balkan-probleem gevoerd zijn.
hrbhrn ook de aandacht gevestigd op de l. -tststreek van Roemenie, de Dobroedsja. waarover binnenkort tusschen Roemenie en Bulgarije onderhandelingen gevoerd zullen worden. Kaar verluidt, zou Bulgarije dan het Zuidelijke deel terugkrijgen, dat in 1911 aan Roemenie kuam.

In <Ie Dobroedsja liggen Roemen ië's meest
even ten
geliefde badplaatsen: Mamaia
en Baltsjik (dicht
Noorden van Constanza
bij de Bulgaarsche grens), waar het hart van
koningin Maria is begraven.
In deze en andere badplaatsen aan den oever
van de Zwarte Zee. waar in de laatste jaren
tal van hotels en villa's verrezen, zochten
steeds duizenden Roemenen verkwikking in
het heete seizoen.
zoo schrijft de „MiinchDit jaar echter
was het strandner Neueste Nachrichten"
—

—

—

of Roemenie's
de mobilisatie
genoodzaakt,
zich
regeering zag
het
dat de kust
kondigen,
gevolg,
te
met
af
Haastig
werd.
militaire
zone
verklaard
tot.
uit
de
de
gasten
badplaatsen weg.
trokken
musici
verdwenen
al even schieen
Kellners
de
badplaatsen
leeg.
stroomden
lijk en zoo
de
het
met
geschil
Sovjet-Unie over
Nadat
Bn<-arabië en de Boekowina geregeld was.
keerde geleidelijk de normale toestand weer
terug. Maar het geschiedt langzaam en nog
steeds kunnen vreemdelingen het kustgebied
niet binnenkomen zonder speciale toestemming van den minister van Binnenlandsche
seizoen

nauwelijks

begonnen

Zaken.
In het grootste en duurste hotel van Maslechts
twaalf
maia waren einde Juli nog
gasten: verleden jaar waren jn deze periode
van het seizoen alle plaatsen bezet.

heerscht zooals aan de Middellandsche Zee.
Daar ziet men de vijgeboomen bloeien. Het is
een verrassende tegenstelling met het Noorden, niet alleen wat de natuur maar ook wat
de bevolking betreft.
De Dobroedsja immers is steeds een doorgangsland geweest
als het ware een ~volkonweg". die eerst in den laatsten tijd een
sterk Roemeenschen inslag heeft gekregen.
Men behoeft slechts een avond op het Övidiusplein te Constanza te vertoeven en de monschenmenigtc op de Corso aan zich voorbij te
laten trekken om te beseffen, welk een verscheidenheid van rassen en talen dit gebied
bezit. Naast Roemenen ziet men er Turken,
Tartaren, Turksch sprekende Christenen, Grieken, Joden, Bulgaren en nog vele anderen.
—

ISTANBOEL IN 'T KLEIN.

Britten hier getracht, zooveel mogelijk tankbooten ui; Constanza te laten vertrekken ter
verzorging van hun oorlogsvloot in de Middellandsche Zee en t"r aanvulling van de voorraden in Engeland zelf. Maar sin3s Italië den
oorlog inging is deze export stopgezet. De politieke onzekerheid heeft het scheepvaartverkeer op de Zwarte Zee zoo goed als stilgelegd.
Zwaar drukt de werkloosheid op deze havenstad, die een der voornaamste uitwegen is van
Roemenië naar zee.

BRITSCHE MIJNENVEGER
GEZONKEN.

LONDEN, 5 Aug (D.N.B
De Britsche
admiraliteit deelt mede. dat de visschersboot
Noord-Europeaan, die langs het heete ..Marsona". die dienst deed als mijnenveger,
strand van Mam a i a wandelt, ziet met door een vijandelijke mijn tot zinken is geeen zekere afgunst hoe de bevolking daar bracht.
zonnebaden neemt en bij die hitte zonder na)

—

DE

deelige
gevolgen weldra een bronskleurige
huid krijgt. De uitstraling van ultra-violette
stralen schijnt aan de Zw?.rte Zee zeer krachtig te zijn. Voor de Noorderlingen is echter een
verblijf aan het strand in de middaguren niet
om uit te houden. Slechts 's morgens om 8 uur

van Adolf Hitier. welke door Duitsche vliegers zijn uitgeworpen. In de landstreken, waar
deze strooibiljetten zijn neergekomen, heeft de kan men er een aangenaam bad nemen, maar
bevolking, ondanks de straffen, waarmode de ook dan nog moet men zich met een lauwe
autoriteiten dreigen, bijna geen strooibiljet inzee van 24 graden tevreden stellen. Maar men
geleverd. Deze huiszoekingen zijn dan ook vindt dit al heel verkwikkend, wanneer men
vrijwel zonder resultaat gebleven en men heeft de broeikassen van Boekarest en zijn smeltenslechts enkele personen kunnen arresteeren.
de asfaltstraten verlaten heeft.
die men voor leden hield van de legendari.
Het kustgebied van de Dobroedsja bij Mamaia bestaat uit zand. zand en niets anders dan
sche „vijfde colonne".
De strooibiljetten gaan overal in Engeland. zand. Hotels en villa's heeft men letterlijk in
In hot verborgene echter, van hand to; hand een woestijn gebouwd. Om er tuinen te kunen zonder liet te weten bestellen de Engelsche nen aanleggen heeft men aarde uit Zevenburposterijen talrijke afschriften van d?zc strooigen laten komen.
biljetten. Hot effect dat zij hebben is des te
EEN „VOLKENWEG.”
grooter, daar de ontevredenheid over de polianders ziet het er uit in het Z:: detiek van geheimzinnigheid van het Britsche
van de Dobroedsja. in het schildeel
me;r
lijke
ministerie van Propaganda 6teeds
toederachtige Baltschik, waar een klimaat
neemt.

GEHEEL

CLIXGE DOOR EN BOS

CONSTANZA

is eigenlijk met zijn half-oostersch karakter een Istanboel in het klein.
Minarets, koepelkerken en synagogen wijzen
er reeds op. hoe gemengd hier de bevolking is,
hetgeen in alle havens aan het Oostelijke deel
van de Middellandsche Zee en aan de Zwarte
Zee haast onvermijdelijk schijnt te zijn.
Er is in de haven van Constanza thans niets
meer te doen. Geen schip ziet men meer uitvaren: geen schip komt er ook meer binnen:
de havenarbeiders zijn werkloos. Ook de vermaarde petroleumhaven met de vele groote
reservoirs schijnt een rustperiode te zijn ingegaan. Nog enkele weken geleden hebben de

LLOYD GEORGE OVER DE
STEMMING IN WALES.

NEW VORK, 3 Aug. (D. N. B.).
Het „New
Vork Journal" publiceert een artikel van Lloyd
George, waarin de Engelsche minister-president tijdens den wereldoorlog, een beeld gaeft
van de stemming in zijn geboortestreek Wales.
Hij, Lloyd George, heeft, zoo staat in dit opmerkelijks artikel, weinig personen aangetroffen, die z.ich niet ergerden over de tegenwoordigheid van lieden in de regeering, die verantwoordelijk zijn voor het gehrsk aan voorbereiding. De organisatie der plaatselijke verdedigingsmaatregelen, alsmede het zichtbare
gebrek aan samenwerking tusschen de verschillende strijdkrachten, die een cver.tueelen
aanval moeten a'slaan, worden vooral in Wales
sterk gecritiseerd Uiteraard wordt ook veel
over het gebrek aan wapens gesproken. Alle
bedreigingen met straf zijn een beleediging
voor een patriottisch volk.
—

(Nadruk

stikkedonker!

PASQCINO.

Meyster voorzitter
der Ger. Synode.

Opvolger

Kwam hij in een aardig plaatsje.
Welks naam ik hier niet vermeld.
Om eens heerlijk uit te rusten
In het kleine dorps-hotel.
Waar hij zich knus installeerde
In gezelschap van zijn cel.
Die in een bruin zeildoek jasje
Bij hem in zijn kamer stond
En die. evenals zijn Meester.
Die vaeantie héérlijk vond.
't Boerenkind, dat hem bediende
En dat op dien éérsten dag
't Wonderlijke instrument daar
In een kamerhookje zag.
Wendde zich vol modelijden.
Met een vriendelijk gebaar
Kn met oogen vól begrijpen
Tot den grooten Kunstenaar:
W ij zijn óók heel arme menschen.
Maar w i j slaan er ons óók door;
0 speelt zeker langs de huizen?
Armoe is géén schande hoor!

Werkloosheid

LANGS MAMAIA'S STRAND.

Naar Duitsche strooibiljetten.

Nederlands cellisten
(Het is wéar, wat ik vertel)
Had het héélo jaar gearbeid
Niet i n, maar wé! öp zijn cel.
Eindelijk kwam zijn vaeantie:

in Constanza.

—

is de drukste maand. Op sommige uren is het op de Westlandsche vei-

*>'

•

De Dobroedsja: een land van Misericordia Rusticana. Ds.

tomaten gekweekt. In 1938 was dit 45'- mil-

overstelpend,

FIETSENDIEF BIJ TWEEDEN
DIEFSTAL GESNAPT.

—

van

wijlen

(ls.

Schouten.

Oe Generale Synode
Kerken, die haar voortgezette
Geref.
der
zittingen
van Sneek naar Ctrecht heeft
verlegd, heeft heden een nieuwen voorzitter
gekozen in dr plaats van ds. J. L. Schouten
van Amsterdam, die 11 Mei Jl. overleed. De
Synode benoemde
thans als voorzitter den
assessor, ds. F. C. Mey ster te Rotterdam.
Ds. Meyster werd 18 Juni 1381 te Maassluis
geboren en aan de Rijkskweekschool te Haarlem opgeleid als onderwijzer. Hij deed staatsexamen en studeerde aan de Vrije Universiteit
theologie.
In 1909 werd hij candidaat en
3 April 1910 deed hij intrede in zijn eerste
te
gemeente
Zoetermeer Zegwaard. Uit tal
van beroepen nam hij in 1912 dat naar Rotterdam aan en deed er 3 Sept van dat jaar zijn
intrede. In Rotterdam, waar ds Meyster de
nestor der Geref. predikanten is. is hij een
vooraanstaande figuur. Ds. Meyster is leeraar
Hebreeuwsch
aan het Marnixgymnasium en
leeraar Kerkgeschiedenis aan de Chr. Kweekschool. Verder is hij secretaris van het curatorium van de Theo! Hoogeschoo! te Kampen,
bestuurslid van het Prov. Comité van de Vrije
Universiteit in Zuid-Holland. Veel heeft ds.
Meyster geschreven. Van zijn hand verscheen
o.m. ~Ik geloof." een bundel overdenkingen
over de 12 artikelen des geioofs: ..Een nieuw
lied" en: ..Veilig geleide" twee bundels meditaties»: een serie tijdpreeken en tal van preeken in de serie ..Menigerlei genade".

I

—

met do druiven de voornaamste bron van ingeen prijs gemaakt kon
komsten vormend

hetdruks.

NEW VORK. C Aug. (DN R t
Nadat de
leiders van het C.1.0.-vakverbond in scherpe
bewoordingen de in behandeling zijnde wet
ap den rrulitaircn dien-tplich: hadden afgewezen, heeft ook do voorzitter van de Amerikaanacbe übeidersfederatie. wniiam Gmn.
zich uit naam zijnor organisatie tegen
het

—

verboden).

I'TRECHT. 6 Aur-

—

1

EEN MUZIKANT GAF ZICH UIT VOOR
DUITSCH ONDEROFFICIER.
PADVINDER KREGEN
ACHTERDOCHT.

.dat zijn kans verkeken was, zette

hij het op
een loopen. Hij kon echter met behulp van
de

politie worden gearresteerd.
Vanmorgen stond hij. een

twintigjarig

wervend muzikant, voor de

Flinke straf gevorderd.
(Van onzen correspondent)
ITRECHT, 7 Aug.
..Ik ben van de Duit-che Weermacht en heb opdracht van den
luitenant jullie te arresteeren." Deze minder
—

prettige boodschap kregen twee padvinders te
hooren, die rustig op een weg tusschen Utrecht

en Houten liepen to wandeler. Voor hen stond
man zonder uniform, maar de houding,
die hij aannam, was zoo autoritair, dat de
jongens toch wel even beduusd waren.
De
man zei. dat de jongens niet in de uniform
van padvinder over straat mochten loopen en

een

Utrechtsche
ReoMtbank terecht, ter zake van poging tot
oplichting van een horloge. De president van
de reohtbank, mr. Veen. wees verdachte op
den ernst van dit feK. orrtdat hij mishruik
gemaakt had van den naam
Duitsche Weermacht en den padvinders allerlei schrikaanjagende verhalen had gedaan over arrestatie en gevangen zetten in een kazerne. Dank
zij het kordate optreden van een der padvinders, is de verdachte aangehouden.
Verdachte ontkenvie echter, dat hij dergelijke verhalen had gedaan. Hij heeft langen
tijd in Limburg gewoond en sprak daarom
goed DuKaeh. De presidem merkte op. dat hij
geeegd had, dat hij over een eventueele straf
voor de padvinders niets te zeggen had. want
dat hij onderofficier was, maar dat hij wel
kon zorgen, dat zij niet op water en brood
behoefden te leven.
De luitenant zou dan uitmaken welke straf
ze moesten ondergaan voor het in het openbaar
verschijnen in de uniform van padvinder. Ook
dit ontkende verdachte.
De officier van Justitie, mr. Camphuys. vond
het een zeer ernstig feit, waaraan deze man,
die al eerder veroordeeld was. zich had schuldig gemaakt. Dergelijke methodes van optreden dienen zwaar gestraft te worden. Onlangs
heeft zich eeti soortgelijk feit voorgedaan in
Amersfoort, m aar iemamr zich uitgaf voor beambte van de Gestapo. Tegen rtezen verdachte,
die zich aan een soortgelijk feit heeft schuldig
g maakt,
de officier een gevangenisstraf van een jaar. De verdediger, mr. Hermans, vond dezen eisch zeer hqog. vooral om-

hij opdracht gekregen hen te
Zij zouden naar oen kazerne in
t'treoht worden overgebracht. De padvinders
schrokken natuurlijk geweldig, te meer daar
de man in kwestie goed Duitsdh sprak en ook
goed Nederlandsch. Wat moesten ze doen? Er
zat niets anders op dan meegaan en gehoorzamen. Maar de oudste van de twee padvinders vond het toch een rare geschiedenis en
overdacht de zaak nog even. Op dat oogenblik zei de man, dat hij wel kon zorgen, dat de
jongens in dc kazerr.e niet op water en brood
behoefden te leven, maar dan moest een hunner het horloge af=taan. dat hij droeg.
Toen kreeg de oudste padvinder argwaan
en zei: ..Wie bent u eigenlijk? Zoudt u zich
niet eens willen legitimeeren. dat u werkelijk
van de Duitsche Weermacht hem"
De man werd kwaad pn ping toen do padvinders te lijf. maar daarmee kwam ook spoedig een elmlc aan het ongewone oponthoud,
dat de padvinders op hun weg hadden. Want
de jongens zetten een flinke koM op. zoodat
al spoedig van alle kanten menschen kwamen dat verdachte nog jong is. Pleiter drong aan
opzetten Toen de man. die zir-h uitgaf voor op uiterste clementie. Over twee weken zal de
onderofficier van de Duitsche Weermacht, zag. rechtbank vonnis wijzen.
daarom

had

arresteeren.

'
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Dinsdag 6 Augustus 1940

—
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teren boven het goh ende land.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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nu wel weer gebeurd is? I-aten wij teruggaan
ui de vroege middeleeuwen.
Ons land was overdekt met kloosters en
een dier vele stond in Slochteren, maar de
abt daar, zooveul as de boas. hield zich niet
alleen op met geestelijke zaken. Hij wou heersi hen, de gansche wereld aan zich onderwerpen. Ten oorlog trok bij, met harnas en
/waard, boven op pcerd. Kn sindsdien loerden
vele vijanden op hem
Op een duisteren avond k\\ am hij langs het
Slorhterdiep gereden, toen onverwacht enkele
gestalten uit het struikgewas langs den berm
van 't trekpad opdoken en verwoed op den
priester aanvielen. Een korte worsteling volgde nog. maar de partijen waren te ongelijk

Den kant van Noordbroek op was het dus niet
pluis, maar ga nu eens door 't hooiland achter
den dijk, naar de oude boerderij, 't Hemeltje,
tusschen de rietboorden door. Daar is het ook
zoo prettig niet! In die oude tijden, waarnaar
w ij terecht of
en dat ia meestal het geval

genog.

door deze weelde der natuur liep
het paadje, hoewel er nimmer een sterveling
een voet zette. De twee maaiers, Okke en
Stovver. hadden er de gugel nog mee; dat
Dwars

Geert Logge, die groote leugenaar,
daar gemaakt, zeiden ze in 't dorp, de bijgeloovige domkoppen. En toen de twee vrienden 's avonds hun nachtleger op het veld
gingen op.-laan. spotte Okke: „Nu zullen we
pad

had

Geert eens plagen, we gaan net in zn pad
liggen. Wat zal ie kijken, als ie dr dan niet
langs kan!" Spottend met Geert Logge en met
hun hijgeloovjge dorpsgenootcn zetten zij hun
tentje op. Hoonend klonk hun lach en hun
uitdaging aan Geert om eens voor den dag :e
ten onrechte terugverlangen, lag daar tusschen
de stroeken en strevellen 'n stuk land. Drij komen
fetj lagen goed en wel. of daar kwam Geert
werd 't genoemd. Daar spookt tot op den dag
van vandaag Geert Logge, die een aanslag al aan. in het schemerdonker van den zomerheeft gepleegd op de reputatie dor Slochtersche avond. Voor de keet bleef hij staan; hij mocht
eerlijkheid en oprechtheid en nu voor zijn nie: van zijn pad af. Daar stond hij den heelen
leugens moet boeten. Rust vindt hij nooit: nacht zonder een woord te spreken, alleen
icderen nacht moet hij zien. of iiet ook waar maar strak de oogen gericht op de beide
maaiers, die zich niet dorsten te verroeren,
is. wat hij vroeger gezegd heeft.
Wenen Drij werd door iedereen gemeden. laat staan te hoonen. Doodmoe en doodsbeMaar eens per jaar moest het blauwgras er nauwd wachtten zij het daglicht af
Toen de eerste zonnestraal doorbrak, was
•>.iii girwaaW worden. In het jtiar, waarvan
Geert
verdwenen en Okke en Stovver brachkarwei
a Ij spreken, hadden twee arbeiders deze
ten hun sloaperij ijlings op een andere stee.
op zich genomen.
Zoo vergaat het den spotters in Slochteren!
Langs het eenige paadje, dat er loopt, kwamen zij aan de Wenen Drij. Vrede en rust KT lET alleen op de Wrmer Drij, ook bij den
alom. De hoanebieters hadden er hun nesten. is Zwarten Dam is het griezelig. Wat daar
—

—

't Kan heel hen! zijn, zegt Ter Laan.
rlat er op Swaart Vaam niets groeit, omdat het derriegrond is. Maar met zulk
ern verklaring is het volk niet tevreden.
Swaart
Dua'm is vervloekte grond:
weest op uw hoede! Toen gebeurde er
ern moord, wie zegt. .cot er mm te gebeuren staatT

•

•

'

•

•

•

•

ONZE

den burcht voorbij, dan kom je al spoedig bij
een bankje, dat de fTI II 1111lHHltllll heet. Noch
een heremiet, noch een tyut val; er echter te

besi>euren. Dat was vroeger.
De heremiet van Slochteren was een heilig
man, die voor de zieken bad en hen gena<.
Wal een geluk in een tijd. dat de goede dokters nog maar dun gezaaid waren! De Slochtenaren slachtten dan ook het gemeste kalf
voor hun redder in nood, maar deze wees alles
af. Hij leefde van roggebrood en water uit de
gracht en hij werd er oud bij ook. Eiken avond
klonk zijn gezang door het duistere woud,
vredig en screen.
Heremieten hebben overal geleefd, het ls
waar. Maar die van Slochteren was een bijzondere, zoo vertellen ze ten minste daar. Na

zijn dood is dan ook niet naar een nieuwen
een

waardig plaatsvervanger

voor hun ouden sleun en toeverlaat was er
toch niet te vinden. En zoo is de Heremietenhut innerlijk toch van grooter formaat dan
het uiterlijk zou doen vermoeden
kt r, emeis jr,
...

A polio. 2.15 en G.40 tut Het Balletmeisje.
A»ia, 2.30 en 8 u.t Paul Pure.
I iipitol. 2 15 en 8 u.: De Jantjes.
Cineac, 10—10.30 ti.: Doorloopende voorstelling.
City. 1.18 en 8 u.: De Blinde Passagier.
Cor»o, 2 en 8 uur: Hel begon In China.
Hora, 2.30 en 8 u.: Het geheim van Dr. Felgen:reu en Celd ts niet alles.
Meirupole, 2.15 en 8 u t Toendra
odeon. 2.15 en 8 u.: Julika.
Olympia, 2 en 8 u.: Het meisje van gisternacht
Passage. 2.30 en 8 u.: Broadwav Serenade.
Rembrand!. 2 15 en 8 u.: Met geheime opdracht
Re*. 10—10.30 u Doorl. voorstelling: „De Ge
luksvogel".
Seinpost. 2.15 en S u.:
Als vrouwen regeren
Studio. 2.30. 7 en 8 50 u.: Die Fledermaus.
Thalla. tl —11 u.t De zeven oorvijgen.
West-Knd. 2.15 en | u.: Bevrijding

Zaterdag jl.
's-GRAVENHAGE. 6 Aug.
hebben alle gezamenlijke arbeiders van een
door den Rijkscommissaris opgedragen nieuwbouw deelgenomen aan een Richtfest, wat te
hunnen eere door den Rijkscommissaris in de
bovenzalen
van
café-restaurant ..Bagatelle"
lem Witjens.
werd aangeboden. Dit gebruik is bij ons in
Nederland in de laatste jaren niet meer voorgekomen, behalve in de provincie Noord-Brabant, waar dit nog wel gebruikelijk is.
Men zou het kunnen vergelijken met het
(Van Onzen correspondent.)
Het Richttest, wat men zou
„Pannenbier"
's-GRAVENHAGE.
6 Aug.
De interlocale
kunnen noemen „iimmermansfeest" (als het tramlijnen
der H TM. Den Haag—Wassenaar
houtwerk van een huis gesteld is), heeft een
veel grootere beteekenis, n.l. dat alle arbei- —Leiden en Den Haag—Voorburg—Rijswijk—
ders gezamenlijk met de patroons en arbeiders Delft, welke sinds jaren haar eind- en beginpunt op het Plein hebben gehad, zijn thans
dezelfde rechten, maar ook dezelfde verplichnaar de Turfmarkt verplaatst.
tingen hebben.
In een paar weken heeft de technische dienst
Toen om 5 uur 110 personen aanwezig wader H T.M. een geheel nieuw net moeten maren, heeft de vertegenwoordiger van den Rijkscommissaris een kort openingswoord gespro. ken om deze drukke interlocale lijnen hierken, om dit naar oud Germaansch gebruik heen te kunnen leiden.
aangerichte feest in te ieiden
De Turfmarkt, die met haar plantsoen een
aardigen indruk maakte, is veranderd in een
Hij bracht dc groeten over van den Rijkscommissaris en dankte alle arbeiders voor hun druk tramcentrum. De trams van Delft rijden
thans over de Kalvermarkt en de Nieuwe HaIjver en energie, waarmede zij hun werk volbrengen. Verschillende verversen, ingen werden ven naai de Turfmarkt. Naar Delft rijdt de
aangeboden en om 7 uur begaf men zich naar tram over het Spui. De Wassenaarsche tram
lange gedekte tafels, waarbij iedereen op een komt langs het Tournooiveld en Langen VijverHollandsche koffietafel werd onthaald. Men berg over het Buitenhof, den Hofweg en het
bleef nog geruimen tijd bijeen en namens de Spui naar de Turfmarkt.
arbeiders werd een telegram van dankbetuiVERDACHTE
ging aan den Rijkscommissaris gezonden.
BRAND TE ZEIST.
(A. N. P.).
ZEIST, 6 Aug.
De politie heeft een schilder gearresteerd, die verdacht
brand te
BEELDENDE KUNIST hebben gesticht in de woning wordt
van den heer
Naar men ons K. aan den Dalweg. Daar was
s-GRAVENHAGE, 6 Aug
JA Zaterdagvan bevoegde zijde meldt, hebben de Nederland- avond plotseling brand ont-staan. welke begon
sche beeldende kunstenaars, die sinds enkele bij het rieten dak. Door spoedig ingrepen
jaren getoond hatlden de eenheid in de kunst, kon erger worden voorkomen. Bij het onderals een noodzak''ijkheid te voelen, o m. door zoek naar dc oorzaak van dit brandje viel ernmedewerking aan de oprichting van een z.g. stige verdenking op den schilder. De man. die
centrale commissie, waarin bouw- en nijver- wat zonderling is en dientengevolge o.ider toeheidskunst, zoomede grafische, beeldhouw- en zicht gesteld is van den heer K., ontkende iets
schilderkunst dan ook reeds vereenigd waren, met den brand te hebben uit te staan, doch
zich thans ook aangesloten bij de onlangs opde politie vond voldoende aanwijzingen om
gerichte ..Nederlandsche organisatie van Kunhem te arresleeren en naar het Huis van Bestenaars".
waring te Utrecht over te brengen.
In het hoofdbestuur dezer NO K. zullen de
(A.N.P.)
—

DE TURFMARKT IN DEN HAAG TRAMCENTRUM.
—

DEN.OK

—

—

AMSTERDAM. 6 Aug.
Het secretariaat
der bevrachtingscommissie te Amsterdam
maakt bekend, dat de door haar afgegeven
vergunningen tot verbruik van eigen voorraad
motorbrandstof voor pleziervaartuigen op last
van de bevoegde autoriteiten moeten worden
ingetrokken en te haren kantore worden in—

geleverd resp. ingezonden.

(A.N.P.).

—

VERGOEDING VOOR SCHADE.
AMSTERDAM, 6 Aug.
De kapitein belast met de regeling van genieaangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van
de Vesting Holland deelt ons mede. dat eigenaren, c g. gebruikers van gebouwen en loodsen, welke gelegen zijn in de omgeving van
Muiden. Weesp. Naarden—Bussurn. Abcoude—
Baambrugge, Loenersloot. Loosdreeht. Vreeland, Loenen, Brcukelen. Maarssen. Maarsscvecn. Zuilen. Maartensdijk. Utrecht. De Bilt.
Bunnik, Houten. Jutphaas. Ouden Rijn, Montfoort. IJsselstein. Lopik, Vreeswijk. Tuil en
't Waal en Schalkwijk, en die door gebruik
door Nederlandsche militairen schade hebben
geleden, in hun .[gen belang zich ten spoedijste (uitsluitend schriftelijk* vóór 31 Augustus as. dienen te wenden tot het Regelingfbureau Oostfront benoorden de Lek, Hooge
weg 1 B. Amsterdam (Oost) onder opgave van
een duidelijke omschrijving en plaatsaandui—

ding.
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Muziek.

Frans Il.il* Museum. 7.30 u: Kamermuzlekavor.i.
8.15 u.: Orgelconcert George flobert'

Groote Kerk.

Bioscopen.

Frans Hals Theater. 2.30. 7 en 9.15 u.: De
dag
na de schelding.
Gebouw St. Bavo, 1.30 en 3.30 u.:
v,
d Re.
SJors

bellenclub.

•

banaat Theater. 2.30. 7 en 9 u.. Negentig minuten
oponthoud.
l'al.-ire. 2. 7 en 9.15 u. Het sensatieproces Casilla.
Rembrandi Theater. 2.30. 7 en 9 15 u. De Kamblers. Van Je familie moet Je 't maar hebben.

BjwaraM

•

Hio>roop.

1 u.:

De

endersang

van

d»

wllllara Brown en Rubber
Motiar Theater. 2.30 en 6.30 u.: Non-stoppro-

gramma

UTRECHT.
•

'.

•

•

"

•

6 Augustus.

Bioscopen.

City,

2.30. 6 30 en 8 30 uur: Vereeet mij niet.
n 2 3 6 :50 en 830 u °* Ke'-emde draak.
Ó 2Palace. 230.
030 en 9.30 uur: De machtige Bul»
dog Drummond ontsnapt
Rembrand). 2.30. b.30 en 8.30 uur:
Een hopeloos
geval.
sTal ": 2 - 30 - R-30 en 830 uur: De school der liefde.
\ reehor». 2. ',n. «;.:to er, 5.30 u . : onder gele
Olvmplaï S uur: Het BKlcje van het ba! etvlag.
en
Schoonp*>a leert chauffeeren
WoenseC matinee om halfdrlel.

V°.

:

-

I

Bioscopen,

8.15 u.: Andaluslsche nac-h'en.
w lensdag 2.15 uur.
Flora. 5.13 uur: Geheime zender L B 17 n'oei-s-

t oncordin,

-2.13 uur.
•

H5

v>r &e«

u
Woensdag 2 uur

M"

HILVERSUM.

"

m

nl*'- Woensd. 2 u.

6 Augustus.

Grand Théatrr Gooiland. 8 u
Overheek.
'

Muziek.

:

Planorec' a' K*.

<

Revue

Casino. 8 u : Kop op! met Snip en Snap
Woensdag 2 uur.

Bioscopen

Centraal. 8.10 u. leder beeft voor mijn commando
woensdag 2 uur.
a ; ; He

F,or^;,ylo
ter Mldare.
*,

,<

'".,' <

!

u

-

:

mysterie van den Jongen dokWoensdag 2 uur.
Drle rto,l
dagen. Flken dag 2 u
'

L A REK. 6 Augustus.

•

•

„

«

Casino Hamdnrtr, eiken avond 9 u.:

Cabaret.
Attracties.

Ook morgen

DE FRIESCHE BRUG TE ALKMAAR.
Van den
ALKMAAR.

Aug.

S

—

secretaris-

generaal, waarnemend hoofd van het Departement van Sociale Zaken, is bij B. en W.
be-

richt binnengekomen, dat hij, in verband
met
de gewijzigde omstandigheden, de uitvoering
van het plan tot vervanging van de Friesche
brug thans nief verantwoord acht. Deze
brug
vormt de verbinding van Alkmaar met de aan
de andere zijde van het Noordhollandsch Kanaal g-legen gemeenten en werd al lang te
smal geacht.

OPLICHTERSTRUC.
voor

Opbouwdienst.

6 Aug.
In een kruidenierswinkel aan de De C'ereqstraat verscheen
Zaterdagmiddag een man, die gekleed was in
Nederlandsche uniform. Hij vertelde, dat hij
voor een groote groep mannen van den opbouwdienst, welke groep in het Turngebouw
in de Passeerderstraat lag. vleeschwaren moest
inkoopen. Hij bestelde een groote partij van
allerlei soorten vleesch en verzocht den kruidenier de rekening maar aan het Turngebouw
te presenteeren.
Twee pond koffie en vier ons thee. die voor
hetzelfde adres bestemd waren, zou hij zelf wel
meenemen. De winkelier, die den klant geloofde, gaf de koffie en thee mede. doch toen
de loopjongen later met de bestelling aan het
Turngebouw kwam, bleek hier niemand van
den Opbouwdienst aanwezig t« zijn.
Het is
niet onwaarschijnlijk, dat de oplichter ook bij
andere winkeliers denzelfden truc zal
uithalenl
Men zij dus o. zijn hoede. De poHtie van het
bureau Marnixstraat zoekt den dader.
—

BURGEMEESTERS JUBILEUM.
'Van onzen

ALKMAAR. 5

het 25

Aug.

jaar geleden,

correspondent).
—

Op 13 Augustus is

dat de heer D. Stam
werd geïnstalleerd als burgemeester van de
gemeenten Oudendijk en Bects, in welke functies hij werd benoemd als opvolger van zijn
vader, die bijna 23 jaar het burgemeestersambt
had waargenomen.

Burgemeester Stam neemt een vooraanstaande plaats in in het verecnigingsleven.

Medaille

en Oorkonde
van
Bataljon.

het 3e

Depot

's-GRAVENHAGE. 6 Aug.
De commandant
van het 3e Depot Bataljon besloot aan al het
personeel van dat bataljon een herinnerlngsmedaüle en oorkonde uit te reiken. Door de opheffing van het onderdeel op 24 Juni j.l. en
de daarop gevolgde demobilisatie was het niet
mogelijk de medaüle aan een ieder uit te reiken, zoodat een gedeelte per post moest worden verzonden.

ZIJN VROUW AANGEVALLEN.

verdere gegevens thans niet meer beschikbaar
zijn. kan verzending niet meer geschieden. Ten
einde echter degenen die deze oorkonde nog
niet ontvangen hebben, alsnog in het bezit
daarvan le doen komen, kunnen zij schriftelijk
om toezending verzoeken aan den luitenant-

s-GRAVENHAGE. 8 Aug.
De Haagsche
rechtbank heeft hedenochtend uitspraak
gedaan in de zaak legen den 41-jarigen bankwerker N. B. te Voorburg, die onder invloed
van

sterkedrank verkeerend. zijn echtgenoote ernstig met een schaar had mishandeld.
Sinds het gebeurde zou de man. in tegenstelling tot den tijd daarvoor, geen gebruik van
sterkedrank

meer hebben gemaakt
B. werd veroordeeld tot een maand gevangenisstraf.

Holkema
sterdam.

der Hallen: „Clieiks,

—

Een aantal

exemplaren is als onbestelbaar

teruggekomen, doordat door evacuatie en het
verloren raken van bescheiden de poststukken
onjuist of onvolledig waren geadresseerd. Daar

adjudant van het voormalige Depot Bataljon,
W. J. van Spronsen. Patrijslaan 25. Den
Haag (W.).
Aangezien een en ander uirgaat van bet .Te
depot bataljon geldt dit uiteraard alleen voor
diegenen, die tijdens den oorlog bij dit bataljon
(A. N. P.).
waren ingedeeld.
—

Het Spectrum
rjIJ

te

Utrecht.

een bespreking van een der romans
van den Vlaming Funest van der Hal-

len, schreef ik destijds, dat hij m.i. zijn talent

en de onmiskenbare gaven van een mild hart
op een verkeerd plan gebruikte, omdat hij
niet als romanschrijver maar als socioloog
dacht en voelde. In de serie Schijnwerpers
van het Spectrum publiceert hij thans een
reportage van het Heilige Land. De Palestijnsche kwestie interesseerde hem. Maar vooral was in zijn jeugd door zijn moeder heimwee naar den Lande van Belofte gewekt

pvIT lijvige

en

werk,

Warendorf

te

Am-

geschreven voor huis-

artsen en studenten, beoogt een handleiding te zijn voor de praktijk. Als zoodanig
is het boek voortreffelijk geslaagd. Wie voor
den grooten omvang van dit werk moge terugschrikken
de tekst omvat niet minder
dan 429 bladzijden
moge gerust zijn: bij
het begin zal men ervaren, dat de prettig
leesbare stijl, de duidelijke zegswijze, het
vermijden van ingewikkelde formuleeringen,
—

—

de

kennisneming van den inhoud zeer be-

vorderen. Het is een boek om

—

populair

gesproken
goed in op te schieten, een
prettig boek". En dat is voor een studieboek
een groote verdienste.
—

Hoeveel reportages verdienen onder den
edelen boekvorm bewaard te blijven? Meestal
verbleeken zij spoedig, samen met de actualiteit, die ze

De schrijver heeft, met de noodige wijzigingen, wat den opzet van zijn boek betreft. d«
systematische indeeling ges'olgd, die Kurt Zaha
in zijn werk heeft aangegeven. Het boek is ver.
droeg. De redeeld in twee gedeelten: een algemeen en een
portage van
bijzonder gedeelte. Voor den jongen medicus,
Ernest van der die zich
zal gaan installeeren. is de opsomming
Hallen ontvan instrumenten, alsmede de reeks van pracsnapt aan dit tische raadgevingen, die in het eerste hooMlot der kort- stuk zijn aangegeven, van veel belang. Behalve
intestondige
een uiteenzetting over de narcose, algemeene
resse,
althans technische wenken en opmerkingen over het
voor .iet be- leggen van verbanden, geeft het algemeene
langrijkste deel. deel nog opmerkingen over de w ijze, waarop
Xv geheel Eupatiënten, die de polikliniek bezoeken, moeten
ropa onderstbo- worden nabehandeld.
ven wordt geJ?n thans het bijzondere gedeelte. Dit omis
keerd,
de
de bespreking van de verwondingen der
vat
vraag, hoe Araz.g.
weeke deelen (diverse weefsels), veren
bieren
Joden
elkaar
dwars kondingen van banden, gewrichten en beenderen, alsmede de behandeling van infecties
zaten en Engeland
daarmee
van allerlei aard, een zeer leerzaam gedeelte
kon
verveeld
van het u-erk.
zijn naar de bijHet boek besluit met de bespreking van vr-.
komstige gebieschillende
gezwelvormingen, enkele aandoeninden waarop
Ernest v. d. Hallen
rlch onze be- gen der nierafvoerwegen, misvormingen en
verder een hoofdstukje over de sociale verzelangstelling
oefent verplaatst. Gelukkig is de reportage !n keringen, een voor den algemeenen arts !>ehaar bondigheid en sobere ui'eenzetting niet langrijk probleem. Het is Jammer, dat aan dit
belangrijke onderwerp slechts een zoo beschei.
de voornaamste schotel van dit boek.
den plaats Is ingeruimd (6 bladzijden!). De opBelangrijker komt me voor het tafereel
vattingen, die de schrijver hierin verkondisr.
dat Ernest tan der Hallen met ile liefde van
zijn voor bestrijding vatbaar, doch het ligt
den vurigen
liriMen heeft geschilderd: die in deze kolommen uiteraard niet op den weg on
deze of wi l andere technische details Van dit
persoonlijke beleving van de atmosfeer van
werk in te paan.
het Heilige la ml waar zoovele godsdieiisiOf de transplantatie van huid binnen de belig als in een Oosterst hen
vari.inteii r.
voogdheid ligt van den algemeenen arts. moet
betwijfeld worden, mede in verband met dc
ba/ar door elkaar sllnjeren. Men voelt zoo
nabehandeling thuis; hetzelfde geldt voor de
goed hoe de schrijver In t sublieme nm Oud
bespreking van het nemen van rontgcnphoto
en Nieuw Testament hier zuiver en bewogen
bij het opspoi>-n van vreemde voorwerpen in
blijft aflezen san het gelaat der vaak ontde weefsels. De inhoud van het hoofdstuk ovr •
<

-

misvormingen omvat enkele onderwerpen, die

goochelende realiteit.

Tot de bovenbedoelde personen behooren
derhalve niet diegenen, wier belangen reeds
in behandeling zijn genomen door de plaatselijke militaire, burger- of andere autoriteiten
of commissies.
Een gelijke aansporing richt de genoemde
autoriteit tot hen, die wegens gedane leverantiën aan of verrichte werkzaamheden ten behoeve van de legering van troepen of den
bouw van verdedigingsstellingen in genoemde
gemeenten nog vorderingen op
het Rijk hebben.

-

IVEH A-RADIATOREN

we

leven

arresteerd.
i olosaeoo», 7.30 u.: De glazen kogel
Harmonie. 7.30 u.t Morgan gaat het beter.
l.uxor. 2.15 uur: Operabal. •» Avonds 7.30—10.15

NIEUWE

GEEN BENZINE VOOR PLEZIERVAARTUIGEN.

Wat

en 9 uur; Morgen word

Bestelling
beeldende kunstenaars vertegenwoordigd worden door Willy Sluiter, terwijl het afdeel ingsbestuur voor B. K. als volgt werd samengesteld:
H. van der Stok. voorzitter. Louis Bron, seJ. Wolbers. penningmeester, J.
cretaris,
D.
Franken Pzn . Ger Gerrits. prof. Huib Luns.
Bart Peizel, Alb. Termote. Jclle Troelstra. Wil-

Bioscopen.

en 9 uur:

Arena. 2.15, 7
gelukkig.
Capital, 2.15, 7

•

•

laatste pleisterplaats zij vandaag een
nederige. Als je 't Slochterbosch inloopt,

Melodie en

l'aviljoen Hier. 3.30 en 8 uur: Optreden van Kees
Pruis en Charles.
fii-cadilly Cabaret, 8 uur.
Scala. 8 u.: De Spaansche Vlieg.

AMSTERDAM,

RICHTFEST VOOR ARBEIDERS.

Ruys' Cabaret en

Klein Tooneel: De Mallemolen.
:
l.utiue ralace. B
Cabaretrevue:

Prinses. 2 15 en 8 uur: Boefje.
Victoria. 2—4.50 uur en 7.45—10.30 uur. Buil.
dog Drummond in Afrika ei De groote leugen
Passagelheator. Schiedam, 2 en 7.30 uur
De
Jungle prinses en Jil bent miln leven.
HAARLEM, C Augustus.

•

Dr. A. Wekker: „Practische
kleine Chirurgie”. Uitg.: Van

"

Haagsche Spelers:

•

•

van

Pelgrims en Rabbijnen”. Uitg.

Haagsche Spelers:

•

t

DE HUT

gezocht, want

2H5 uur.

ROTTERDAM, C Augustus.

IN'TBOSCH.

BI

vreemde verschijnselen en verschijningen en
het blijft niet bij witte juffers alleen, die ten
slotte overal te vinden en derhalve in waarde
gedaald zijn. Of is in Slochteren niet de
Kransch-Duitsche oorlog van 1870 voorzegd?
Een oude boer heeft he: zelf beleefd.
Op een avond liep hij met een stel kametaden van Noordhoek naar Slochteren. De zon
was op het punt onder te gaan en de westelijke hemel was zoo rood als bloed. Midden
in dien feilen gloed zagen de vier mannen
eensklaps een groot, donker zwaard. Toen ze
In hoea kwamen, hebben ze op slag verteld,
wat ze gezien hadden.
Geloof maar, zei grootvader, dat beduid!
wat! 'n Poar moand loater is de grode oorlog
oetbroken tussen Duu'sland en Erankriek.

de grutto's en wulpen maakten het eenige
lawaai.
Alles gruide en hluide doar in 't wild: sekgras en aaiberbloumen en heen, doar nusten
van wilde eentien onder zat ten; bunten en
raait (riet) in overvloed. Scheurwoddel, valderjoan, ogenkloar, van de alderbeste kruden,
zatten der ba overvloud. 'n Parredies was ':
veur de vogels, kiewieten, blauwsteerntjes.
klunen benoain. Mor (maar) minsken kwammen der allain. als 't aan 't maaien tou was.
Otters en wezels en marters, dij zatten der

en de eenzame ruiter dolf het onderspit. Toen
het den volgenden morgen licht werd, toen
was hij 't niet; hij was weer ontkomen aan
zijn noodlot. Maar zijn kameraad, die steeds
bij hem was. die lag dood in het gras en alle
gras was zwart . .
Zoo is het te verklaren, dat de zingende
scharen schaatsenrijders hun lied staakten, als
/ij tusschen 't Kethoes en Denemarken reden.
Was er al eens iemand, die het plotselinge stilzwijgen niet begreep, dan lichtten de anderen
hem in en reden dan zoo snel mogelijk langs
de plaats, waar zoon kleine maar gruwelijke
slag was geleverd.

s M k-
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Kenle-Strassburger. Woensdag
Kou. Schouwburg, 7.:t() u. Var,
Kinderen van ons volk.
stadsM-hounhurg, 7. to u.. Ver.
Kinderen van ons volk.
Kuruaua Cabaret, S uur: Cor

:

•

EZI'NDERHAAIDEN' zijn er in Slochteren
te over. Er is daar een arsenaal
van

S* boyeninnen.

Inuvt-hiiiiw

t

Ernest

Chirurgie in Praktijk.

.

Bioscopen.

•

•

Indruk%vekkcnd in zijn btoeren |
eenvoud rijst de turen ran Sloch- J

In Termunten zeiden ze tegen
Fokke, dat hij moest maken dat ie
thuis kwam; hij moest sterven. Den
anderen dag was ie al dood. Geen
u-onder, dat ze in Termunten bang zijn voor icitte juffers'
Ook in Slochteren, op de Detmers Loan naar Schüdwolde, wandelen
widde doames. En omdat die doames voor haar uitstapjes alleen maar
plaatsen kiezen, doar tcat biezunders is, was er voor ons reden dit aardige
dorp in onze reisroute op te nemen.

Dans.
kurzaal. S ti.: Ralletavond Yvonne Oeorgl, m.m.v.
het Residentie-orkest 0.1.v. L. M. G. Arnlzenlus.
Tooneel.
Casino. 3.30 en S u.: Cabaret Vaudeville met Lou

-

•

kels.

sum.
l'al.-iis <le lianse, Scheveningen. 8 30 u.

ithylhme.

•

Slochteren.

zien: op Rottum en bij Appingedam, in Holwierde en in Loppersitm. Bij Bavvelt dansen ze tegen
de zon in, in Middelsom dragen ze
korfjes aan den arm en in Zuurdiek
zwaaiden de widde vraauwen met
bebloede zwaarden en vurige fak-

Christenliefde in het
Heilige Land.

Kamermuziekultvoerlng
3 OUT.
Maart K>boU.
Kees Panman. Giliam Rietveld en Anny van Ros-

Bandy.

•

TJ£T heerlijke Groningsche land
wemelt van icitte juffers. Bijna
geen dorp of vlek, of ze zijn er ge-

Boeken vragen Uw aandacht.
Muziek.

De Witte Juffers,
de Heremiet
van

Tweede Blad.

DEK HAAG, 6 Augustus.
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KUNSTAGENDA.

Uit Nederlands Sagenschat

en

Avondblad
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Het begrip reporter wordt hier verre voorbijgestreefd. Een mensch beleeft hier de Evangeliën op de plekken waar zijn Heer heeft geleefd. Zijn beschrijvingen van het Heilige Land
krijgen daardoor een eigenaardige vlam: er
steekt iets lam vrrzcngentls in als in de tropenwarmte, maar dat ten slotte de liefde niet
aantast en zeifs een sympathiek lyrisme wekt
Dat deel reisverhaal kan als een duurzame
winst op de reportage beschouwd worden. Het
verdient een eervolle plaats onder de boeken
der Vlaamsche reisliteratuur, die best eenige
aanwinsten gebruiken kan. Misschien büjkt u
het sympathiek lyrisme van Ernest van der
Hallen uit zijn weiluidenden afscheidsgroet:
„Vaarwel, heilige grond. Vaarwel, Judea, het
sombere, vaarwel, liefelijke Jordaan en grijze
heuvelen. Vaarwel, bloeiend Galilea en blijmoedig Samarië. dat schuimt van goede vruchtbaariieid. Vaarwel, vele herinneringen en
schaarsche vrienden in dit land. Het is niet
goed voor den man, dat hij zich lang ophoudt

bij

wat hem

lief

geworden is. Het leren

De verten wenken. Heil

niij.

roept.

die deze dingen

M. ROKI.ANTS.

Diefstal ten nadeele
van het Rijk.

eigenlijk onder dat der „kleine chirurgie" thuis
hoorden.
Maar dit zijn slechts onkole opmerkingen, die
aan de waarde van het boek als geheel allerminst afbreuk willen doen.

LANDBOUW-COÖPERATIE.
Wat in Nederland bereikt werd.

IN

„Landbouwcoöperatie ln Nederland" (uitg. Wolters, Groningen) heef:
prof. dr. ir. G. Minderhoud. IX, een vol'ed:g en prettig leesbaar overzicht gegeven van
hetgepn in ons land door middel van coöperatie in den landbouw en de daarmede
samenhangende bedrijfstakken !s bereikt.
zijn

boek

landbouwcoöperatie heeft in ons land
groote vlucht genomen; daardoor I*.
naar de meening van den scflirljver, de
positie van den boeren- en tuindersstand in
De

'en

hooge mate versterkt. Zij heeft materieele
voordeden gebracht, maar ook het n;et-materieele effect ifi van belang geweest. De
kwaMteit der la ndboiiw product en is er, zeg;
prof. Mind'erhoud, door verbeterd en al 808
dit alles wellicht opk zonder coöperaties be-

reikt zijn, het zou z.i. :n elk geval vee',
langzamer en minder algemeen zijn
geschied. De coöperaties hebben het saamhoorigheidsgevoel vergroot en den gezichtskring
van boeren

eti turnders verruimd.

Als nadeel noemt de schrijver, dat de ruime toepassing der coöperaties een aan tal
handeldrijvende middenstanders en rndustr!*elen overbodig heeft gemaakt. Hij meent, dat
motordit „voor de betrokkenen ellendig kan tij?..
maar dat de maatschappij als geheel er d< r
en
gebaat is", een standjsunt, dat o.i. voor be•-w.sting vatbaar is. omdat de maatscbepi j
nooit gebaat kan z;jn door uitschakeling van
menschen, die uit eigen kracht iets hebb' 3
VOORBURG. 6 Aug
De politie alhier bereikt en niet steunden op anderen of ep
heeft vier personen gearresteerd,
verdacht van
diefstal van Nederlandsche legerauto's, motor- coöperaties.
In plaats van deze vrije. tiMftnntt li
rijwielen, onderdeelcn en
gereedschappen,
te
is een apparaat
van ambte:
zamen een waarde vertegenwoordigende van werkers
ren en organisatie-functionarissen gekomen. <i.e
f 20 000.
boe goed zij ook hun taak mogen vervul.-...
De politie had het spoor gevonden, doordat de vrijheid
van de producenten altijd eenigcrbij een garagehouder in deze gemeente
een ma:e in gevaar brengen, zij het onbedo: u
legerauto opnieuw voor een particulier werd of
met de beste bedoelingen.
gelakt Daaruit werd de conclusie getrokken,
Een van de meest interessante hoofds".:.»dat er wel eens meer achter kon zitten.
ken uit het boek is dat met „eenige sta.
Bij het onderzoek bleek, dat te
Leidschentische gegevens". Daarin ieest men 0.m., da;
dam een pakhuis was gehuurd door eenige er 1317 boerenleenbanken rijn, met in lt)38
personen, waarin een aantal auto's, motorrijruim 227.000 loden. In hetzelfde jaar waren
wielen en gereedschappen waren geborgen.
er 1372 landbouw-aankoopvereenigingen, met
Verder bleek, dat al deze goederen afkom1G3.794 leden. De coöperatieve afzet van groenstig waren van het Nederlandsche leger
en te en fruit was in MM ongeveer ƒ 70 m.'door militairen waren meegenomen met de lioen. Van eieren geschiedt de afzet
voor
bedoeling deze later van de hand te doen Het 37' i procent coöperatief. Br zijn 452 coöpepakhuis was gehuurd om de gestolen goederatieve zuivelfabrieken.
ren zoo lang uit het gezicht te hebben. Het
betreft o.a. twee legerauto's, vijf motorrijwielen en nog tal van andere goederen.
In verband met deze diefstallen ging de
Voorburgsche politie weldra tot verschillende
auteur van een interessant werkje over
arrestaties over. In totaal werden vier perso..Schoonheidsverzorging ' C. L. Anth. van
nen ingesloten, zijnde een 28-jarige bewoner Oden (uitgave Kluwer te Deventer), heeft het
van Voorburg, een 20-jarige Amsterdammer, zich tot een plicht gerekend, een ieder die
benevens een sergeant en een korporaal, die met het kappers- of schoonheidsbedrljf ten
thans bij den Opbouwdicnst waren ingedeeld
nauwste verbonden is, op de hoogte te brenHet viertal wordt ter beschikking van den gen van de meer interne wetenschap van dit
Officier van Justitie te Den Haag gesteld en vak. Het Is inderdaad toe te juichen dat zulk
zal in het Huis van Bewaring aldaar worden een uiteenzetting thans het licht ziet, aangezien het in de practijk helaas ontelbare malen
opgesloten.
gebleken is, dat kappers en zg schoonheidsNOODWEER.
specialisten slechts op de hoogte zijn van die
De Haagsche alledaagsche verrichtingen en toepassingen,
's-GRAVENHAGE. 6 Aug.
welke lederen leek eveneens bekend zijn.
rechtbank heeft vrijgesproken den 83-jarigen
Dit hoek bevat een kort, zeer begrijpelijk
veehouder-tuinder G. van der L te Woubnigge. die in Maart slaags was geraakt met den overzicht van de lhhamclijke constitutie. de
interne secretie, waardoor het den lezers duivorigen pachter van het thans door liem gedelijk wordt hoe en waarom ziekten ontstaan
huurde land. zekeren Van V , omdat deze hem
waarmede vooral kappers, door hun cliëntec'e.
met een hooivork aanviel De rechtbank heeft
in aanraking komen, zooals allerlei soorten ecin dit geval noodweer aangenomen.
zeem c d. Er wordt nadrukkelijk gewaarschuwd
' -gen kwakzalverij: nuttige wenken geven den
DR. ALFRED A. HALGHTON.
weg aan hoe te handelen In zulke gevaller.
De PWdle—l doch meestentijds verwijst de schrijver zij"
•s-GRAVENHAGE, 6 Aug.
van Nationaal Front verzoekt ons te melden, lezers naar den dokter.
dat het bericht, melding makende van het uitDe eigenlijke sthoonhr-idsverzorging. zooal»
treden van dr Alfred A. Haighton uit Natiomaquillage, manueure. ;.edicure, schoonheide
naal Front, op een misverstand berust.
Dr. chirurgie, worden vlot en leerzaam behandeld,
Haighton is lid van Nationaal Front.
zoodat het voor een ieder te tievatten is.

Gestolen anto's,
fietsen onderdeelen
gevonden.
-

.-

-
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—
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Schoonheidsverzorging.

1940
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Athletiek.

SPORT EN WEDSTRIJDEN.

Nationale Sportschool onder

DE TELEGRAAF

SPANNENDE STRIJD OP
DE SPRINTNUMMERS.

kundige leiding.

Goede

inschrijvingen

voor

de

nat. kampioenschappen.
De inschrijvingen
AMSTERDAM. 5 Aug.
voor de nationale athletiekkampioenschappen,
welke Zaterdag en Zondag a.s. op de sintelbaan te Amsterdam worden gehouden, kunnen
zeer bevredigend genoemd worden, al had het
—

aantal misschien wat grooter kunnen zijn. de
van de deelnemers vergoedt alles.
gerust zeggen, dat op alle nummers,
zoowel bij de dames als bij de heeren. de
sterkste athleten hebben ingeschreven.
Vooral de 100 meter bij de heeren zal een
strijd geven, welken men de laatste jaren op
de sprint niet meer gezien heeft. Wie er zal
winnen, is onmogelijk te zeggen. Nota lijkt op
het oogenblik de snelste, maar Osendarp kan
met zijn vechtlust nog veel bereiken, terwijl ook
Van Osta zeer zeker niet uitgeschakeld dient
te worden, al is hij door studieredenen verhinderd veel te oefenen. Het is Jammer, dat
H Baumgarten en Van Beveren niet aan den
start zullen verschijnen, na de overwinning

kwaliteit
Men kan

—

Avondblad

—

Tweede Blad.
7

Dinsdag 6 Augustus

komen alle rivalen in den eindstrijd.
De 400 en 800 meter zijn vrijwel zeker voor
H. Baumgarten resp. Bouman. Nu zijn broer
Karl door een verwonding niet kan starten
zal Heinz de overwinning op de 400 M. niet
ontgaan Bouman heeft dit seizoen zoo duidelijk laten zien. dat in ons land geen waardige
tegenstanders voor hem te vinden zijn. dat
men bij een voorbeschouwing van de wedstrijden alleen maar benieuwd kan zijn in welken
tijd hij zal winnen. De Ruyter heeft door de
mobilisatie niet kunnen oefenen en is dan ook
niet op de 1500 meter uitgekomen. Evers en
Wouters kunnen hem aardig partij geven, al
zal de kampioen ongetwijfeld door zijn groo.
twijfeld

Kruiswoordraadsel

tere ervaring in de meerderheid blijven.
Op de verschillende wedstrijden, welke dit
jaar tot nu toe gehouden werden, waren de
prestaties op de springnummers zeer matig.
In de athletiek maakt men momenteel op deze
nummers een depressie mee, welke ook ten
aanzien van

de kampioenschappen niet veel

goeds doen verwachten Wat de werpnummers
betreft, kan men rekenen op een overwinning
van den A PG.S.-man Lutkeveld. hij staat in
ons land op een eenzame hoogte, al kan misschien Pley hem eenigszins benaderen. Bij het
discuswerpen en kogelstooten treft men De
Bruyn als sterksten man aan. terwijl Houtzager

het kogelslingeren wel voor zijn rekening zal
nemen

Dammen.

van eerstgenoemde over Osendarp en Nota Jl.
EERSTE KLASSE.
had de komende strijd dan nog aan belangnOTTfIRDAM. 5 Aug.
Maandag werd de
rijkheid gewonnen. Ook op de 200 meter is de tweede ronde geipeeld voor het eerste klasse
kamuitslag volkomen onzeker. H. Baumgarten zal pioenschap van Rotterdam. De uitslagen luldenA. D. k:nneg!n—D. Klnnegta
2—o
naast de sprinters van de 100 meter hier een J. Molendijk
—A. Foppen . .
o—2
_

geducht woordje meespreken in den eindstrijd Er wordt in drie series geloopen en onge-

Luit. Serré kan zelf het
voorbeeld geven.
lichamelijke opvoeding van de NederL he
jeugd, tot nu toe een verwaarDo-je zaak, wint veld. Met blijdschap zullen
MBi die in de jaren dat dit deel van onze
'olksopvoeding willens en wetens op den achergtond werd geschoven, voor vet-betering
lebben gestreden, dit waarnemen. Het eerste

r\E

tr

in

kterat

:-

belangrijke symptoom is:

.

»:,.

*"."''

i_t

nk
I_l

Kerstc-luitenant .1. J.
met zijn leer.
lin>;r n—portlolders.

dosis doorzettingsvermogen, dat. voor de taak
welke hem wacht, dringend noodig zal zijn,
terwijl hij daarnaast door zijn „hardheid" de
leerlingen ten voorbeeld zal strekken. Wat dit
laatste betreft, herinneren we ons, hoe hij ln
Mei 1936 als laatste proef voor ce verkiezing
van de vijfkampers, die ons land te Berlijn
zouden vertegenwoordigen, den veldloop moest

loopen.

J. Kloot—I) L. Ksrhhach
H.
m —Ph. J. Ham
J. Blom
H. F. Kinnegin

Door een bijzondere omstandigheid

miste hij één der vlaggen, sloeg al loonende aan
het dwalen, om ten slotte, na een grooten omweg, toch bij het eindpunt te besluiten. Vèr

ZWEDEN THANS SUPERIEUR
OP LANGEN AFSTAND.
Taïsto Mäki geheel uit
EEN NIEUWE STER:

vorm.

lange-afstandioopers ongenaakbaar w as, Taisto

HORIZON TAAL:
37 jongensnaam
38 land in Azl«
3» meisjesnaam
40 indien
9 vakman
42 legerstede
13 vrouwelyke bezigheid 43 predikmt
14 bepaalde

GUNDERHÄG.

Oplossing vorige maal.
HORIZONTAAL:

)

:.

)

1 mo»
3 amper

I bom

10 ra
11 passagier

14

e(venr)

v(ertegenw)

18 rat*
17 Nias
19 Artl

N.-Holland.

WANDELSPORT.

MEDEPLICHTIG
door

B. REYNOLDS.
7

:

'

Aan l.aar voeten stroomde liet beekje en
oeiloot vast om hier nog eens terug te
>men, als zij eens lekker wilde uitrusten. Ze
*k een sigaret op. maar de hitte en 't rui:p
n van het water maakten haar zoo soezerig,
zij in slaap viel. Toen zij weer wakker
*rd, merkte ze tot haar schrik, dat ze daar
een uur had gelegen.
Z'.i was een luilak, maar nu had ze toch
zm meer om de anderen achterna te
lan. De slapelooze nachten, die zij in Laupö* had moeten doorbrengen, deden hun Inbed gelden. Nog slaperig wreef zij haar oogen
lt pn gaapte. De zon was inmiddels een stuk
|W aan den hemel komen te staan en scheen
u r thans bijna recht in de oogen. door de
«adjes van een polletje prachtige gentianen.
|" WM zoon wonderlijk mooi gezicht, dat
pverelnd kwam om de bloemetjes wat beter
nt 'kijken. Die moest ze hel>ben! Zij zou ze
G*rmaine zou wel een potje heb!n en dan kon zij de blauwe bloempjes op
mt -„fel i n r]o eetzaal zetten.
am een mes uil llaar taBch en knielde
P" om het polletje uit te steken. Toen ze dit
paan had. nam zij de bloemen voorzichtig
om het kluitje narde in een zakdoek te
F
■don. maar niet het polletje maar een heele
kwam mee. Ze keek er verbaasd naar
'egde f)e zor j
c terzijde. Daarna Inkeek zij
u Rat ir, ,|p n grond wat nauwkeuriger. Tusgres, mos en wat aarde ontdekte zij
F"'
•'■uiig. vierkant uitgegraven gat. Zij krabt.os wat opzij en daaronder zag zij
1
«Mize Itctl . .
j.
et 'rok zij aan de zoden er omheen en
*

I

Sr

"

*'

.

-

**

Het vuur zelf was grondig gestookt. Zij woelde met haar hand door de aschresten, maar
voelde niets. Alles was tot een grijs poeder

van de Juwelier staan,

was de stof gescheurd.

Bij nadere beschouwing bleek haar. dat iemand
er een vierkant stukje had uitgesneden.

HOOFDSTUK VI.
Tornablanca.

Eenige minuten zat Gilda naar het doosje te
staren, totdat zij een verschrlkkelijken angst in

opkomen.
Het was slechts vier en twintig uur geleüen
misschien wel minder
dat dit vuur had
geworden.
't Scheen ongeloofclitk. maar hier WM zij ten gebrand. Zouden de misdadigers nog in de
tweeden male tegen een sterk bewijsmateriaal buurt zijn? Dat idee deed haar van schrik
opgeloopen. Bewijsmateriaal tegen een gemee- veriaramen.
Ze konden wel hebben staan kijken
nen moordenaar, waarvan zij helaas geen aanterom af te wacnten of zij iets zpu
wijl zij sliep
gifte kon doen. ter wille van Myra. Want zonder twijfel hadden de moordenaars op deze vinden. Maar nu ...
Zij zat daar als versteend, niet ingehouden
plek de laatste sporen van hun misdaad vernietigd. De overigen konden nu wel ophouden adem. Niemand in het hotel wist waar zij was.
met zoeken. Dat zij dit juist moest vinden! Van het oogenblik af, dat zij het verlaten had.
En dan nog wel verlokt door een paar simpele was zij niemand tegengekomen. Op hetzelfde
moment, dat ze daaraan dacht, hoorde zij een
bloemen!
Gilda knielde neer om de ploegen weer naast geluid achter zich. Er rolde een steentje n3ar
elkaar te leggen, precies zooals zij het vredige beneden
takken ritselden....
De geweldige schrik bracht haar terug tot
plekje, waar zij zoo heerlijk had uitgerust, te
voren aangetroffen had. Zij werd half dol van haar positieven. Met een geduchte poging tot
het idee. dat zij haar gebe.m niemand kon zelfbeheersching wist zij zich te bedwingen
toevertrouwen. Toen zij alle zoden weer in om haar hoofd om te draaien in de richting,
elkaar had gepast zag zij. dat één er van niet waar het geluid vandaan was gekomen.
Hustig en zonder zich te haasten zocht zij
heelemaal plat lag. Zij lichtte die op en zag
dat er aan den onderkant iets vastgedrukt haar spulletjes bij elkaar en slop.e he; doosje
stlekum in den zak van haar mante'.. Zii bewas. Het leek wel een half geroosterd:' kas'anje. maar toen zij het VOOfWerp uit de vochsefte, dnt het gevaar niet te onderschatten was,
tige aarde verwijderde, bleek liet lets anders
na wat zij gisteren gezien had. Wach'te ook
te zijn.
haar een dergelijk lot?
Haar nieuwsgierigheid werd opgewekt; zij
Moedig nam zij haar wandelstok ln de hand
zich voelde

—

—

—

—

...

en dwong zichzelf me; inspanning van al haar
krachten kalm .de plek te verlaten. Zij klom
naar boven en verwachtte ieder moment, dat zij
gegrepen zou worden door de mannen, die zich

daar verborgen hielden.
Toen zij aangekomen was bij de plaats, waar
zij te voren he; pad had verlaten om naar het
beekje af te dalen, durfde zij zich pas om te
draaien. Maar zij zag niemand.
Toch had zij het gevoel, dat er iemand moest
zijn, die haar bespiedde.
Pas toen zij op eenigen afstand van de plek
gekomen was durfde zij er flink den pas in
te zetten om naar beneden, naar de vallei te
gaan. ZIJ vroeg zich af. of het geluid, dat zij
turn hen het struikgewas gehoord had niet van
een of ander dier geweest kon zijn. Toen zij
er nog eens over nadacht, leek het haar onwaarschijnlijk, dat de misdadigers zoo lang op
die plek zouden gebleven zijn. omdat ieder uur
wachten daar immers hun ontvluchting moeilijker zou maken. Toch kon zij den wilden angst
die haar bevangen had. niet van zich afschudden en zij was onnoemelijk opgelucht toen zij
ten slotte het bosch achter haar had en zij
het hotel rustig in de verte zag liggen.

nieuws gehoord? Waar i» die krant, Essie? Geef
hem een? aan. miss Kranklin."
Gilda nam de krant uit Eaaie'e handen. Want
dit was een kans, die zij aan moest grijpen;
dan behoefde zij ten minste niet te praten en
kon zij even nadenken. Zij w ist. dat ze op dit
oogenblik een beslissing moest nemen
öf zij
moest zeggen wat zij gevonden had öf zij moest
haar mond houden, maar dan ook voor altijd.
In gedachten nam zij den Bulletin de Lausanne
op en begon het artikel te lezen, dat Hardy
haar gewezen had.
Het begon met de beschrijving van de af—

schuwelijke ontdekking, die Engelsche toeristen gisteren op den Col de Chéecry hadden ge-

daan. Het verhaalde verder van de verschillende sporen, die de politie volgde. Niemand
scheen echter te denken, dat dit zoo maar een
smokkelnaakje was; de schrijver van het artikel
opperde een idee in zekere richting.
Men zal zich herinneren, dat er ongeveer
negen weken geleden een buitengewoon brutale diefstal werd gepleegd op het kasteel
Tornablanca ln de Al)>es Marttfmea,
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nam haar zakdoek, veegde de aarde er af en
toen bleek, dat het een klein doosje was. Hoewe! het half verbrand was, zag zij direct, dat
het 't étui was, waarin een ring gezeten had.
Zij opende het en zooals zij trouwens al verwacht had, ontbrak natuurlijk de ring. He!
doosje was aan de binnenzijde bekleed met wit
satijn en gedeeltelijk door het vuur aangetast.
Daar. waar gewoonlijk de naam en he; adres
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die kwamen ook gemakkelijk los, zoodat er ten
slotte een ruimte ontstond van bijna een meter
in 't vierkant. De zoden waren zorgvuldig afgestoken, daarna was er blijkbaar een vuur gestookt en toen had men de plaggen w eer netjes
naast elkaar gelegd om de achtergebleven sporen te verbergen. Het was knap gedaan. Zij
zag nu ook. dat bet gras op enkele plaatsen
een beetje geschroeid was, maar dat was zoo
«reinig, dat een voorbijganger het nooit zou
hebben opgemerkt. Hier en daar was de grond
nat; men had zeker het vuur gedoofd met water
uit het nabije beekje.
Inderdaad was het een Ideaal plekje om, onopgemerkt door evdfttueele wandelaars, een
vuur te stoken, want er omheen waren hooge
rotsblokken, die een prachtige windvrije be-

leger

maat

zie 5 horizontaal
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Maki, die in 1939 liefst vier wereldrecords verbeterde, zal in dit jaar geen groote rol spelen.
Kortgeleden is Maki na een avontuurlijke reis
»inialie onder de langr-afstamllooprrft van zijn tournee door de Vereenigde Staten
teruggekeerd. Deze tournée is voor Maki allerin Scandinavië i- in dit jaar geheel ander»
minst succesvol geweest. Immers, in 6 van de
dan in 1»:!(». Waren het toen de Kinnen, dir
10 wedstrijden moest Maki aan de Amerikanen
Teleurgesteld over dezen afloop, bood hij dir. een tweede verheugend verschijnsel is:
rect aan het goede traject opnieuw- te loopen.
onbedreigd den boventoon voerden, die niet
de overwinning laten. De terugreis is voor
de vijfk.im|>commissie bezwaren had MUM, 1 iiomliicn. Knrkki e.a. vrijwel den lanMaki niet zonder incidenten verloopen. hetde stichting van een Nationale Ofschoon
tegen een dergelijke krachtpnestatie, werd het
geen zeer zeker van invloed ia geweest op
Sportschool te 's-Gravenhage. ten be- toegestaan. Serré liep, liep met al de kracht gen af-bind kdMMtMMi nu zijn het de Zwezijn huidige conditie, welke heel slecht moe:
(O. T.)
hoeve van den Wederopbouwdienst. en wil. die ln hem waren en ditmaal het Juiste den, die op hun hriirt de Finnen overtreffen, worden genoemd.
VERTICAAL:
parcours. Het resultaat was. dat hij d«zen keer zich vrij»el overal
Zooals
men
is
weet,
In den strijd tegen de FinMaki. te zamen met zijn
1 bepaalde gebieden
19 ligplaats voor acheIn deze stichting kan men een nieuw bewijs
den afstand bijna twee minuten sneller afleermeester Nurmi. naar de V. S. vertrokken.
pen
rloor erfopvolging
len van de kentering, die is gekomen en legde dan de snelste der overige deelnemers. nen superieur loonen. en zelfs voorioopig de Toen het echter
verkregen
23
geiamenülke naam
er
naar
uit
ging
dat
zien,
hegemonie
uit,
langen
er
de
den
2 leider van een opleiding van den
op
tker bl(jkt
dat
.if-imd heblirn overZeker za! het zijn streven zijn. door tusvoor advocaten
Italië actief aan den oorlog zou deelnemen, is
stand
in Egypte
26 mier in Spanje
lederopbouwdienst het groote belang inziet schenkomst van de leerlingen der school, de genomen.
Nurmi met de laatste bootverbinding over
3 talisman
28 primitieve behuizing
an getrainde, geharde ker ls door snort en soldaten van het opbouwlege-r „hard" te maItalië naar huis vertrokken.
29 letters op kruis vn
Maki had nog 44a vanguur.v
ciiamelijke opvoeding gereedgemaakt voorde ken.
vaartuigen
Jezus
verplichtingen in Amerika, die zonder pardon 5 ondei steunseU
Rjre taak die hun wacht. Van majoor BreuBij de eerste groep van ongeveer 123 leer.12 soort honden
moesten worden nagekomen. Zijn laatste wed5a bepaalde toonsoort
34 in het jaar Onzes
die
de jaarlljksohe Vierdaagsche tot lingen, treft Itij reeds prachtig materiaal
MC,
aan.
6 roofdier
strijd was op 2' Mei in Mexico City. Hierna
Heeren
moten bloei bracht, viel ook n.et ander* te Wij noemen slechts de namen van de vijfkam7 wapen van wespen
35 met anderen (afk
nam hij onmiddellijk een vliegtuig naar New
fr.vachten. Als er een is die het groote ge.
8
s
soort liedje
l>e
36 soort hout
v. d Bosch. v. d. Horst. Keith. BÖutmy,
Vork om daar een op :>8 Mei
ieftt erkent van de lichamelijke opvoeding,
vertrekkende 10 technische titel
40 zangdemonstratie
en Quik, allen veelzijdige sportlieden,
Finsche
11
uitroep
vrachtboot
te
kunnen
41 teekcns geven
halen.
ii t deze militair. Na hem mag de kundige die reeds op ..hardheid" getraind zijn.
12 muzieknoot
44 twee Bomeinsche
Maar de vrachtboot was niet op passagierlafofficier Paters worden genoemd, wiens
Deze eerste leerlingen, waarmede de school
rganisatorisch talent werd ingeschakeld om begint, zullen over eenigen
vervoer ingesteld en weigerde daarom Maki
tijd de verkrelt de stichting van de Nationale Sportschool gen kennis uitdragen over de korpsen en afals passagier mede te nemen. Maki
heeft toen
igeraken.
Schaatsenrijden.
deelingen van het opbouw leger. Zoo zal naast
op deze boo: als matroos dienst genomen, ten
Men mag het nieuwe instituut, waaruit zooonzen economlsehen opbouw, zich de opbouw
tel goeds kan groeien, zien als een mijlpaal
einde toch maar zoo spoedig moge.ijk naar
van het cultureele leven voltrekken. Al te
IN DE IJSSPORT.
ide geschiedenis van de lichamelijke opvoelang heeft men de lichamelijke oefening op zij
huls te komen. Dit „spoedig mogelijk" duurde
ing van ons volk.
geschoven. Wij. Nederlanders, zijn van nature
vijf weken. Na een lange reis over de NoorAls commandant is aangewezen een nog een gezond en sterk volk. doch
dit mag geen
delijkste route, onder het trotseeren van koude, Slechts één bond in
sportwereld
de
officier,
in
iq
een goede be- reden voor ons zijn deze kracht ongebruikt
Hh. Het Is de bekende vijfkamper luit. J. te laten of te verwaarloozen. Integendeel, we
stormen en alle mogelijke gevaren van IjsALKMAAR, 5 Aug.
Te Alkmaar werd een
Serré, die in 19M8 ons vertegenwoordigde moeten elk moment de
gelegenheid aangrijbergen enz., arriveerde de wereldrecordhouderbuitengewone
ledenvergadering
gehouden van
de
[j
Olympische Spelen te Berlijn. Hij zal pen om onze volkskracht te vergrooten, opmatroos in het begin van deze maand in Petden Bond van IJsclubs in Noord-Holland. Aanf: ro.nmando aanvaarden met al het idealisdat wij in de toekomst zoowel geestelijk als
t dat de jonge sportgeneratie bezielt.
samo. Deze reis en het leven in de V. S., het wezig waren o.a. de drie leden van
lichamelijk tot grootere prestaties ln staat
het dageAis vyfkamper beschikt hij over een groote zullen zijn.
onrustige en luxueuze leven, dat zoovee! verlijksch bestuur van den Ijsbond Hollandsen
schilt met dat van den eenvoudigen provinNoorderkwartier
ciaal in Finland, hebben den vorm van Maki
De vergadering was mogelijk geworden na
Wandelsport. j eenigingen en dat het hem een vreugde zou
ernstig aangetast en he: ziet er naar uit, dat diverse besprekingen tusschen de dagelijksche
zijn, aan een dergelijke organisatie in eenig
besturen van beide bonden, welke besprekinI verbar.d zijn naam te mogen verleenen, waarde wereldrecordhouder, na een voldoende rust gen
zoover gevorderd waren, dat men thans
I bij het vanzelf zou spreken, dat er een innig
en zorgvuldige voorbereiding, eerst ln den een
voorstel om tot fusie van beide bonden
contact zou bestaan tusschen deze organisakomenden herfst weer m conditie zal zijn.
te komen op de agenda had kunnen plaatsen.
tie en den NT. B. L. O.
Zoo is dit athle'.iekjaar niet gelukkig voor
Nadat verschillende punten, betreffende de
Te Nijmegen, de stad van de Vierdaagsche,
Matli Jarvinen. de Finsche speerwerFinland en de vooruitzichten voor den landenNiIMEGEN, 6 Aug.
voordcelen van een fusie en de verplichtingen
Er is in de laa sic heeft Zaterdagavond een bijeenkomst plaats
per, slaat nog aan de spits.
(ken vee! gesproken en geschreven over de gehad, waarop
wedstrljd tegen Zweden, welke de volgende van de ijsclubs waren besproken, werd het
welhaast alle Nijmeegsche wanmaand zal worden gehouden, zijn dus niet bestuursvoorstel om tot een
men
ttheid in de wandelsport, maar niettemin delvereenigingen
zal
als
voornaamste
oorzaak
Natuurlijk
fusie te komen
vertegenwoordigd
waren,
bijster hoopvol. Te meer, daar men het zonjn vele wandelaars in den lande van meemet algemeene stemmen aangenomen.
terwijl mede aanwezig waren afgevaardigden aangeven, dat Zweden niet zulk een rumoeng. dat die eenheid nog lang niet bereikt I van de Zuidelijke wandelaars, vereenigd in rigen tijd als Kinland achter den rug heeft. der een puntenverzamelaar als Maki moet
Weldra zal dus slechts één bond in Noorden althans, dat er nog geen organisatie een 60-tal vereenigingen en uit 's-Gravenhage. Dit moge dan wel een van de oorzaken zijn. stellen. Ook de kogelslingeraar Vcirlla. die met Holland de geheele schaatsensport onder zijn
maar men mag niet uit het oog verliezen, dat een blessure aan den voet sukkelt, zal op het hoede nemen, namelijk de V N.H. met uitzonil: aan te wijzen, die alle wandelaars verOp deze bijeenkomst heeft de heer Pijnentalgen tou.
dering van de langebaanwedstrijden en het
burg een warm pleidooi gehouden voor Zweden dit jaar met een prachtige collectie appèl ontbreken.
Van de weinige Finnen, die op peil zijn gemidden-afstand- en lange-afstandloopers voor
eenheid in de wandelsport en tevens uiteenschoon- en kunstrijden, welke beide onderdeeeenlgen tijd geGeilen rtez» tftuatle
ien de hoert?» 11. Pijnenburg te Zeiat en W. gezet, hoe de nieuwe organisatie km moeten den dag is gekomen, met aan het hoofd het bleven, moet in de eerste plaats de specrlen van de ijssport door den K N S B. beharnieuwe jeugdige talent Gunder Hagg. Gunder
riese te Wagenlngen. met aigemeene instemworden opgebouwd: kringen in de verschil«erper Matti .l.irvinen worden genoemd. Deze tigd worden. Het is begrijpelijk, dat met den
Hagg Is een stadgenoot van den beroemden
lende plaatsen, daarboven een provinciaal beK.N.S B een nauw contact gezocht zal worag van den leider der V.erdaagsche afstandservaren veteraan, die nog hardnekkig weigert
Henry Jonsson: hij komt ook uit Kalarne.
larochen, majoor J. N. Breunese, het lnitia- stuur en vervolgens het Bondsbestuur.
den en dat men ook daarbij naar samenwerif genomen om weer eenheid te scheppen
Het betoog var. don heer Pijnenburg vond Deze Hügg heeft op de 1300 en 3000 meter zijn eerste positie aan de jongeren af te staan, king zal streven.
de verschillende wandelorganisaties, welin de vergadering een enthousiast onthaal en reeds verrichtingen geleverd, waartoe andere heeft zich weer aan hel hoofd geplaatst T.m
Als weldra alle clubs, welke thans nog lid
in Kuropa dit jaar nog niet in staa'
zijn van den Bond van ijsclubs in Noord-Holile beste speerwerpen» ter wereld. Aan zijn
-1 »:j thans in Nederland kennen. Het plan unaniem was de conclusie, dat de vertegen- athleten
waren. De 1300 meter heeft hij afgeiegd in
om overal districten tot stand te brengen woordigde vereenigingen
onvoorwaardelijk
land aangesloten zullen zijn bij den Y.H.N.
prachtig regelmatig
Is nog niets verzal deze bond ongeveer 90 clubs tellen met
1 deze in één groote unie te vereenigen, achter majoor Breunese staan, of het nu zij den fraaien tijd van 3 min. SU sec. en on- anderd en niet zijn werpen
laatste verrichting van
aaraan later nog een algemeene naam zal in den N. B. L. 0., dan wel in een Neder- langs liep Hagg in Gavlï de 3000 meter in
ongeveer 20 000 leden.
7.1.(14 nieter liet hij zijn concurrenten .Vikkatr.nen worden gegeven. In verband met dit landse-hen wandelbond. Tot de oprichting van 8 min. 15.2 sec. Met deze prestatie heeft hij
De Y.H N. zal dan niet alleen het toerisme
reven heeft majoor Breunese de verzekering een kring Nijmegen werd besloten en een den Amerikaan Gregory Rice overtroefd, 200- nen en Mikkola geen kans. .\ikkaneii mag en den dorpentocht ter hand nemen, maar ook
-dat Hagg op het oogenblik aan het hoofd staat
Heven, dat hij het ten zeerste zou toejuichen, voorioopig bestuur werd gekozen. Met belangde kortebaan-wedstrijden gaan verzorgen. Er
dan wel het wereldrecord op z|jn naam heb•iien de wandelsportvereenigïngen zich «alle, stelling maij? thans worden afgewacht, hoe de van de 3000 meter-loopers met de beste verzullen, zooals trouwens reeds min of meer het
ben, .larvincn beheerscht de techniek als geen geval was. drie commissies benoemd worden,
wier uitzondering, vereenigden Is één Nerichting.
nieuwe beweging zich over ons land ta! ver(flanJsche organisatie van wandelsportverDe man. die in het vorige jaar onder de ander.
breiden.
die elk een onderdeel van het ijswezen zullen

dc verplichte invoering van het
gymnastiekonderwijs op alle laover tijd. doordat hij eenige kilometers meer
gere scholen, hetgeen per 1 Januari had moeten afleggen dan de andere candidaten,
kwam hij niet voor plaatsing in aanmerking.
1!»t1 in uitzicht wordt gesteld.
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verzorgen en die geheel zelfstandig zullen werken, nl. een commissie voor het ijstoerisme.
een voor de dorpentochten en een voor de
kortebaan-wedstrijden. Deze commissies zullen
slechts verantwoording moeten afleggen aan
de algemeene vergadering.

verdwenen waren. De safe was weer zorgvuldig gesloten door iemand, die rubber handschoenen gedragen moest hebben.
Waar Se kamer van buiten af onmogelijk ls
te bereiken, was de politie er aanvankelijk
van overtuigd, dat de secretaris dc dief was.
Mt. Bfodle weigerde echter beslist één moment
aan die mogelijkheid te denken. Mr. Ogden
was reeds jaren bij hem in dienst, had zijn
verantwoordelijken pos; met buitengewone bekwaamheid vervuld, en was, zooals zijn werkgever nadrukkelijk verklaarde, een 100 pOt.
Amerikaan.
De poiiUe ondervroeg ieder lid van het personeel, maar slaagde er niet in onder hen iets
verdachts op te merken. Daarom werd daarna
meer aandacht besteed aan de mogelijkheid,
dat iemand van buitenaf naar binnen zou zijn
gekomen, iets. wat in den beginne voor onmogelijk werd gehouden. Van de kamer uit,
waar zich dc safe bevond, werd door middel

van een touw een detective naar heneden gelaten en deze deed een merkwaardige ontdekking. Het bleek namelijk, dat één van de zware tralies voor het raam beweegbaar was. Deze
kon, door middel van een grendel, naar boven
worden geschoven, zoodat de tralie geheel ln
het steenen boyenkozijn verdween. Zooals de
deteoiive liiet aantrof, was de grendel vast. zoodat de tralie niet kon worden omhooggeschoven; maar mr. Ogden gaf bij het onderzoek
te kennen, dat hij den grendel zeif had vastgemaakt, toen hij op een morgen in de kamer
kwam en het raam open had gevonden en de

Dit oude Italiaansche kasteel werd al sinds
een jaar of drie bewoond door mr. Bronk
Een troepje Engelschen, waarbij Hardy en Brodie, een Amerikaansch millionnair. Ue pode Mallesons, zaten thee te drinken op het litie stond voor een raadsel. De kamer waargazon. ZIJ riepen Gilda zoo hartelijk toe om uit de juweelen ter waarde van ongeveer
hij hen te komen zitten, dat zij het moeilijk
200.000 pond sterling waren gestolen, zag u.:
kon weigeren, hoewel zij zich nog ellendig op een geducnton. stellen rotswand. Daarom
was die kamer ook gekozen als kluis. Niemand
Zij wilden weten waar zij den heelen dag anders dan mr. Bronk Brodie en zijn secretaris
was geweest en zij vertelde hun hoe zij dien waren in het bezit van de sleutels van de kamer
ochtend er op uitgetrokken was om zich bij
en van de zware safe. Zelfs de mooie, Jonge tralie omhooggeichoven. Dit bleek echter niets
hen te voegen, hoe zij zich vcre.-t had in den vrouw van den millionnair. Lady Jer.ifer Brobijzonders te zijn. Waar de rots bij het kasteel
weg en hoe zij ten slotte zoo moe was gewordie (dochter van Lord Kishguard. van bekend?
toch niet beklommen kon worden, liet de faden, dat zij op een koel plekje wat was gaan adellijke familie uit Wales), kon haar
milie het raam dikwijls open. Toen mr. Og»
Juweelen
Uitrusten eu daar In slaap wa? gevallen.
niet krijgen, zonder haar echtgenoot of mr. den dien dag het raam open had aangetroffen,
..Nu, tl heeft niets gemist." mopperde Hardy; Ogden. den secretaris, om de sleutels te vragen. had hij zich daarover geen zorgen gemaakt of
„wij hadden geen geluk. Ik vermoed, dat wij
I a.lv Jenifcr Brodie had eenigen tt.ld to bed
achterdWit gekoesterd, vooral, toen bleek,
het verkeerde pad hebben genomen. Misschien gelegen met gr.ep. liad gedurende dien tijd nadat de safe gesloten was; maar toen zij voor
heeft Peter let» gevonden. Het had toch geen tuurlijk geen sieraden gedragen, zoodnt de eenige dagen weggingen op een autotocht,
doel om nog verder te gaan dan den top. want safe voor ongeveer een week tijd.- niet geopend sloot hij zorgvuldig het raam en maakte den
de politie is met den auto naar Abondance was. Toen zij hev.icld was en haar diamanten grendel stevig vast.
gegaan en zou van daar naar boven gaan om hanger wilde hebben, ging haar echtgenoot
te zoeken. Maar heeft u nog niet '( laaute
;»*n heien en ontdekt* toen, dat da
(Wordt vervolgd.)
Juweelen

JAARVERSLAGEN.

Herziening van de
wachtclausule ?
Door de emissie der cor.solideeringsleening
van de Texas Corporation .zroot $ 60 millioen
en van de Scovill Manufacturing Company,
groot $ 10 millioen. welke grootendeels voor
de financiering van bedrjjfsuitbreidingen van
deze twee metaalondernemingen bestemd waren, vertoont de Amerikaansche emissiemarkt
een opleving na de volledige stagnatie der
emissies van de laatste jaren. Amerikaansche
kringen hopen dat het succes der Texas- en
Scovell-emissies. welke de eerste groote industrieele leeningen zrjn sinds de leening der
V. S. Steel tegen Mei. andere ondernemingen
zal
aanmoedigen, overwogen financieringen
door te voeren. In enkele kringen acht men
zich tot deze opvatting des te meer gerechtigd, daar thans na jarenlange besprekingen
met de federale beurscommissie
eindelijk
op een spoedige afschaffing van de clausule
in de huidige emissiewet, volgens welke 20
dagen 'gewacht moet worden, gerekend kan

FABRIEKEN„TWEKA”.

f 500.

REPUBLIC STEEL.
In aansluiting op het bericht in ons Ochtendblad van 19 Juli, waarin gemeld werd

dat de winst van de Republic Steel over het
tweede kwartaal $3.338.000 (v. j. $350.000)

beliep, wordt nog uit New Vork gemeld dat
deze winst overeenkomt met $0.47 per aandeel. Over het eerste halfjaar boekte de maatschappij een netto-winst \an $6,45 (v. j. $1,08)
nrillioen.

De prijzen waren gedurende het afgeloopen
jaar iets gunstiger dan in het voorgaande jaar.
waardoor als eindresultaat, na de statutaire
afschrijvingen, een winst resteert van f 12.823
Hf. j. verlies f 56.334).
In het begin van 1940 was het bedrijf ruimschoots van orders voorzien. In verband echter met den gewijzigden toestand is het ons
thans niet mogelijk een oordef 1 te vormen over
den verderen gang van zaken voor de komende maanden.

BUITENL. BEURZEN.

NORTH AM. AVIATION.

—

Het Algemeen Hollandsen Trustkantoor ontving van de Norih American Aviation, Inc.,
de navolgende cijfers omtrent het eerste halfjaar 1940. tw_' netto-winst $2.367.638 (1939
S 2.781.682). onuitgevoerde orders S 83.334.305

worden.
Deze clausule beteekent: dat de inschrijving
op een nieuwe emissie eerst 20 dagen na de
(per 10 Augustus 1939 | 32.000.000).
goedkeuring door de commissie mag opengesteld worden. Bankkringen hebben sinds jaren
beweerd dat aan deze clausule in de eerste
%
Plaats de vergaande verlamming van de AmeDe Deensche stad Aarhus heeft
zoo meldt
rikaansche kapitaalmarkt is toe te schrijven. he: „Hamburger Fr Blatt"
het aanbod van
De oorspronkelijke beteekenis van deze claueen bankconsortium tot verstrekking eener
sule was dat de regeering op deze wijze het 4.- ' 3-jarige leening. groot Kr. 3 millioen,
belegging zoekend publiek gelegenheid wilde tegen een koers van 98
aanvaard. Aan den
minister van Binnenlandsche Zaken zal toegeven, een nieuwe emissie zorgvuldig te bestudeeren. Dit doel heeft de clausule echter stemming tot het aangaan dezer leening worblijkbaar van het begin af niet bereikt. Daarden gevraagd.
entegen heeft zij er direct toe geleid dat in de
laatste jaren een steeds grooter deel van de
BRITSCHE OORLOGSRISICOnieuwe
emissies ondershands geplaatst werPREMIES.
den, daar op deze wijze de registratiedwang
NEW
VORK.
6
De EngelAug. (A. N. P.l.
vermeden werd. Sinds 1937 zijn volgens parsche oorlogsrisicopremies zijn verhoogd voor
ticuliere schattingen, ruim $ 2 millioen nieuwe emissie ondershands geplaatst, waarbij in alle trajecten voor Engelsche schepen met
het bijzonder de verzekeringmeatschappijen tot 1<-C .
groote belangstelling voor dergelijke plaatsin-

EMISARHU.

4½
—

—

—

NEW YORK.
6 Aug
5 Aug.
NAAM:
6'i "e Berl. StSdt. El w. 1951 145-22 T 22 t
14|-17t
8 %D. Rentenb Kred anst. '60 14{-16t
%
6
Rh. W El. W. m. opt- '53 141 16jt 13*i-16Jt
o'i r v. Stahl. s A. z. opt. '51
20 i
20 I
8
Obl. Stadt Wien 1952 ..
%
2r>>.|-30t
8
Allg. Elektr. Gea 1952 2fi>|-30t
%
4
Norddeutscher Lloyd '47 35!-39t
355-39t
■M % obl. Siemens 1951
41 f
41 5
%
0
20 t
Pruis. Staatsleen. 19.12 13J-20t
3(.
3
Brazitlan Tractlon L
Pow
Celotex
6U
«v.
Curtlss Wright Corporation
6.
7
71 l
Doudas Aireraft Company
70*.
SV«
Electric Bond
Share
5».
National Distillers
20».
20*i
&

'«

..

&

Dawe>;leen!ng
7
54 <7 e Young-teenlng
%

21.

21 l .

23».

23*4

16«k

16*.

Cerro de Pasro
Wrlstht Aeronautlcal
ex-dlv
i bieden.

95

100

t laten.

•

BERLIJN.

'•>

solideeringsdoeleinden bestemd, terwijl
591
millioen voor de verschaffing van nieuwe ka$

dienden.

Gelijktijdig werden in deze
315 millioen emissie ondershands
periode
geplaatst. De stagnatie op de emissiebank
treedt
nog duidelijker naar voren wanneer
$

de ontwikkeling der emissies der partiwordt

culiere ondernemingen vergeleken
Deze vertoonen het volgende beeld:
in Mill. Dollar
1940 Juni
102
9
Mei
83
89
192
104

Maart
Eebr
Jan
1939 Dcc
Wov
Oct
Sept

54
30
45

211
137
196
91
157
79
317
181

A "8

Juli

35
30
21
20
16
26
50

231

AUTOMOBIELINDUSTRIEVAN AMERIKA.

verder in aanmerking genomen worden, dat in
verband nret de mogelijkheid van eventueele
nadeelen door den oorlog belangrijke bedragen
gereserveerd zijn.

1938
1939

Netto-winst in millioen dollars,
Gen Motors
Chrysler
Totaal
141.90
18.10
160 00
15,02 1)

0,88

140.57
1>0.55

■

194(1

5.71

100.99

25.35
30.49

126.„4
144,09

Verlies.
Zooals uit bovenstaande cijfers blijkt, zijn de
resultaten van Chrysler vergeleken met de
laatste jaren voor de economische crisis, relatief gunstiger dan van de General Motors,
hetgeen moet worden toegeschreven
aan het feit
dat
Chrysler ten l.oste van den afzet der
overige Amerikaanscht
automobielfabrieken in
de laatst? jaren terrein gewonnen heeft.
1)

HETNOORSCHE BEDRIJFSLEVEN.

OSLO. 5 Aug 1D.N.8
De Noorsche comvoor handel en industrie heeft zich
beziggehouden met vraagstukken van
het credietwezen, grondstoffen en werkgelegenheid
De taak op langen termijn betreft de omschakeling van den Nt»orschen in- en uitvoer
naar
de landen waarmede de betrekkingen
gehandhaafd kunnen worden. ..Tidens Tegn" eischt In
dit verband een grootere centraliseering van
handel en industrie
).

-

missie

OGSTRAMIN.

ROEMEENSCHEO
BOEKAREST, 6 Aug. (D. N. B
Het ntnisterie van Landbouw geeft de volgende voor
).

—

looplge oogstramingen: mais 3.600.000 ton, gers
666.000 ton, zonnebloemkernen 170.000 ton. katoen 160.000 ton, sojaboonen 19.000 ton. De opbrengst van tarwe per H.A. is slechts 820 k>;

4½

%

EMISSIE VORALBERGER ILL-WERKE.

HERLIJN. 6 Aug. (ANP.).
De eniivie
der R.M 25 millioen 4>/4 % obligaties der
Voralberger 111-wcrke zal plaats vinden £ pari.
Inschrijving van 5 tot 12 Augustus,
—

hlijrt de eervan den
ste 5
van de in eenig halfjaar aan leder object
toegebrachte schade met: le. voor objecten, die uitsluitend uit onroerende zaken of uit inboedel en inventaris bestaan, een minimum van f 100 en een
maximum van f 200; 2e. voor objecten, die uit onroerende en roerende zaken bestaan, een minimum
van f 150 en een maximum van f 250. Men verbind:
zich telkenmale voor een halfjaar.
Bi.l uitreiking van het bewijs van deelneming en
vervolgens aan het begin van ieder halfjaar moet
door de deelnemers mede tot dekking van de administratiekosten een voorschotheffing van 1 o'oo
van het verzekerde bedrag met een minimum van
i 3 per verzekerd object worden voldaan. Verder
Is ln de na te noemen omslagheffing steeds 10%
voor Incassokosten begrepen.
Na afloop van leder halfjaar, voor het eerst tn
Januari 1941 vindt de heffing van schade-omslag
plaats. Deze omslagheffing bedraagt ten hoogste
1 0/00 en moet binnen 14 dagen worden voldaan
Bedraagt de schade inclusief regelings- en Incassokosten meer dan 4 o'oo vermeerderd met de helft
van de voorschotheffing en de helft van de aanwezige reserve, dan wordt een ponds-pondsgew-ijze
uitkeering op de erkende schaden gedaan, waarmedaan alle verplichtingen van deelnemers en maatschappij Is voldaan.
1

OOK

GOEDERENMARKT.
RUBBER.
LONDEN, 6 Aug. (Opening).
Rubber. Ribbed Smoked Sheet. Stemming prijshoudend. Loco
13 koop. Lev.: Sept. 12 7,8 «aard, Oct.-Dec. 125/8
—

waard. Jan.-Maart 12 1/8 koop. Aprll-Junj 117/8

koop.

(3

u. nam

).

—

BERLIJN. 6 Aug. (Slot).
Ma tal en. Koper
E'ectr. 74; Aluminium 133. Idem 99 Ti 137; Zilver
Baren 35.50—38.50.
—

LONDEN. 5 Aug.
Metalen (Eerste beurs).
Tin 1000 267 1 4 verk.. Standard cash 206 3/4 koop.
—

LONDEN. 6 Aug. (Slot).
Metalen (2e beurs).
Koper Electr. 62.-/-. Lood vreemd 23.-/-, Zink ordinair 25.15/-; Tin stand. cash. 266.10/- ,1 266.15/-,
3 mnd. 266.10/- è 267.-/-; Settlementprljs 266.10/-;
Tinomzet 200 ton, Tin Straits 276.15,-: Nikkel 190.-/-a 11)5.-/-. Aluminium 110.-/-; Antimonium Eng
106.-/- S 107.-/- nom.; Idem Chin. Sl.-/. a 84.-/- nom.
Platina 190.-/ : Kwikzilver 54.10/-; Wolframerts elf.
E irop. ha en. 50' ; Blik 28/- a 28/8: Kopersul-lat
28/6; Cadmium •/■ a fl"; Chroomerts 120'- a 130/-nom.; Ferm Tnng«ten 5/1.
—

Berliln

..

-el

P.

6 Aug.

AMSTERDAM

100

Aug.

—

Raapolie loco per

fabriek: vooi den kleinhandel 134 (vorige not. f34). idem per hl f3IH (f3IV4). LU nolie loco per 100 kg af fabriek: voor den strook
handel f 25H (f 2514), voor den kleinhandel f2B»i
(f 28%), idem per hl X27Vi (f 27K).
kg af

dit

Zelfs
obligatiemarkt was zeer rustig.
in de 4 % Nederland 1940 II en in de gestaffelde leening waren de omzetten klein. Voor
pandbrieven begint meer vraag te komen. De
De

van

eerste dagen na de heropening der beurs over-

aanvankelijk het aanbod doch
thans doet zich beleggingsvraag gelden, waaraan tegen de vigeerende koersen moeilijk voldaan kan worden, zoodat ook in deze rubriek
herhaaldelijk

~g.h."

achter

de

noteeringen

moet worden opgegeven.
Prolongatie 3 %.

De begrafenis zal plaats

hebben

te

Werkendam

Vrijdag 9 Augustus 1940
namiddags 2 uur.
Tti"t

MARKTBERICHTEN.
PAARDEN EN VEE.

Aangevoerd 70 biggen. Prijs
EDE. 8 Ai.g.
stuk van f 19—24.

GRONINGEN

perl

I

Kalf- en Melkko-ien ij
2e art f220—240. 3e art. f 150—!«]
(

Aug.

—

KaHvaan»
r 220—246, f 100—190; Vroega*
koeien f 180—200. f 130—1U0: Vare koeien f 1,.0-J
180, f 110—140; Vaarzen f 110—140; st.eren t,s_:J
rt. 60—4 Met. per kir. Kalveren en P.nken f65—12(jl
Slachtvee 82—84 et.. 63—70 et.. 48—50 et. per kt]
Vette kalveren 96—100 et.. 74—82 et. per kg: Melkl
pen f 12—18, Weldeschapen f ll—l6, Vette lanl
taeren f 13—1», Vette schapen f 32—38, f 24— 3t\
Biggen f 10—14. f2—2.40 de «et-k. Aanvoer: 12q
runderen 284 kalveren. 110 schapen. 20
173 biggen, 20 paarden.
Voor het kalf-, melk- en slach'vee waren voor da
afaren de prijzen ruim zoo hoog. OverJ
vt'-ns verliep de handel bij grooten aanvoer zeel
langzaam. Stieren en vette kalveren werden tegej

hoogere prijzen verhandeld. Nuchtere kaherej
dir.ir. Zq werden verhandeld van 7—12 gultien. Beil
exemplaren
noteerden nog hooger. De bande, ia
te
wolvee had in nlle soorten een re<lelijk vlug verioou
lerwUi <ie prijzen zich in opwaartsche richting bel
wogen. Een klein aantal varkens, dat was aangêl
roerd, werd voor de mestere] verhandeld. Blggeal

iets

I
bij slechten handel prijzen laag.
Aangevoerd in
PI'ItMF.REN'D. 6 Aug.
859 s*'.:ks. waarvan 425 vette koeien 80—90 et. peg]
ba -ïdel goed); 144 geide koelen f140—210 C.aal
del matig); 165 melkkoeien f 200—325 per sttdl
(hande'. matig); 125 Siieren 62—75 et. per kg (haJ
del ma' kt): 10 paarden f225—373 per stuk (handeJJ
stug»; 82 vette kalveren 60—95 et per kg (handel
stug); graskalveren f 40—70 per itok (handel s:
ontere kalveren: voor de slacht f 10—18. vooal
(ten fok fll —24 (handel vlug): 57 magere varkeel
(handel matig)
24—46
162 biggen fit—24 (harl
f
.iel raai g); 616 Knapen f 20—36 (handel ma st*
111 bokken f4—l6 (handel matig); «33 lamm»rn|
I
f7—l4 per stuk (handel matig).

totaal

—

BOTER, KAAS EN EIEREN.
Aangevoerd: 24 •
BODEGRAVEN, 6 Au*.
-I
:ii>-;i kaas. site met riiks-merk. totaal 10.450 «tutal
«eg-r.ïe »."..•.iS kg. Me riiksmerk le karal. f37—SB
Je kwal. f:i
.1
t«i zwaardere f4O 50. Handel
Aangevoerd 220.000 eieren. Prijl
EDE. 9 A-:g.
—

:>

—

per 100 s:uks van f 4.20—4.40.
LOOSDUINFN. 5 Aug.
Fleren f3 90 per
stuk*.

DUPONT DE NEMOURS.

—

1

:(i

Gemeentelijk» ka*
PI RMEREND. 6 Aug.
Verhai laM 2 partijen, ■agenda 8000 >i
—

Naar uit New Vork wordt gemeld, boekte de
Du pont de Nemours in het tweede kwartaal
een nettowinst van $ 23.13 (v. j. S 20.79) millioen of $ 2.02 (v. j. $ 1.73) per aandeel. Voor

Daarenboven ontving de maatschappij aan dividend
op ha>ar aandeelen General Motors
resp. S 10 (v. j. $ 7.5) millioen en S 17.3 (v. j.

73
73'«

8 15) millioen.

|

baan

H;.n,lpl

matig.

Kaasmarkt

Aangevoerd

«

partijea kleine !>■

■re

kaas f 34 per 30 kg. Handel goed.

10

□gevoerd

prjn

boter f 1.40—1.49 per kg.
prßVtllltKXD. « Aug.
Kippeneieren f4.50.
■
3. Kendeneieren f 3. beide per 100 stuks.
—

GROENTEN, FRUIT EN BLOEMEN.
LOOSDCINEX, 3 Aug. Ver. „De Loosduinsc]
10. I

i

■ 1i—3.70. G
F 3.10—3.80, Witte komkommers fJj
ken
Pen
Ie srt. f 3.60—11. 2e srt. f3.30—6J1
3e srt. f2.10—3.90. alle, p. 100 lt.; Metoenen 7—l
et. per stuk: Stam-Princessen f7.50 —12.90. Sniibd
nen f 13—:v A f 12. B -f 12. C f 12. d
fg.so—B.SO. Bonken ti
40. Groote boonen f N
10 10. Druiven fcismwe le srt. /f38—42, 2e art. tS
per 100 kg; Spinaal
34
allei
—38,
Witte druiven f
8—33 et. per 4 kg: Postelein 18—40 et. per fi lm
S., „'le te HMtn f 1.20—2.10 per 100 krop: Peen V
sr: f« 40—7.10 Rabarber f 1.20—1 30, SelderrJ fOJ
—1. Peterselie f 0.30. ille, per ïoo bos: Anrf-.i
1.90 per ion
f2.20 per 100 kg. Andijvie f 1
Komkommerstek f 1—1.50 per 100 kg: Pepers t'O.t
per urn ituks: Roode koot f3.70, appels rs
Peren f 6 Halbei es,
alie* per 100 kg:
prinsessen f 15.
lnaai.uw; ik
.\
(Bond Wes
md).
m»rs le

ACTIEVE FONDSEN.
NEDERLAND

6 Aug.

1 SS,.-1 M
73.28-75.43

Helsinki

New Vork I.Bo'i-l .90.
Brussel
30.08-30 20

.Stockholm

3.91-3.82

Stockholm

1940 14
1000 194011 ■:

IOtJU

Bankpap.

30.11-30 17

.

44 81-44.!10

Ziirich

..

s

MIM I. Mi IM t
In guldens

i>: irnoui

ill

6

&

V oor de industr:»
AfhnagegniMl

—.—

...

ZILVER:

2033.—

Voor de Indoende

Alfinagezllver

—.—

25

..

—

2105

clrootb.Obl.3j
100 Ul>öo- '05 j

po.

500-100U191131 EO3

44.76-44.94
42.07-42.86

Oreotl»JD>L>

/.oor)

IOOJ

—

—

—.—

2105

2053.—

IS3"< ■'■
10001938(34)3
N. W. S.
2j

30 25
—.—

—.—

25.—

—

30.25

Caïro

9.89-9.91
0.348-0.352

Aires

Bn

Brussel

39 96-40.04

Sofia
Kopenhag

48.21-4831

0.130-0.132
3.047-3 053

Itlo Jan.

9.89-9.91
62 44-62.56
5 06-5.07

Londen
Iteval

Helslngf.
Parljt

5 599-5.G11

2.148-2.158

Athene
Amst dam

132 57-132 83
14 59-14 61

Iran

38 42-38 50

Revkjavlk

13 09-13 11

Italië

Japan
Joegoslav
Canada
Kiga

!

Kowno
Oslo
Lissabon
■ Stockholm
ZvvltserL
| Madrid

I

Praag

Istanboel

Uruguay

,

I

New

Vork

0.585-0.587
5.694-5.706
2.098-2 102
48.75-48.85
41 94-42 02

Officieel
New Vork
Parii?
Montreal

B Aug
4.02'2-4.03'j

8.591-8.609
1.978-1.982
0 579-O.SS]
2 498-2 502

Ortliopeilariuin
\

..

Zürlch

4.43-4.47

17.70-17.80

..

16.85-16.95

Stockholm
Aires

16 90-17 13

.

LONDEN

Bij

6 Aug.

7.58-7.62

B Cong.fr. 176 50-176.75
Goudprijs
d dehark
168/
vastgest.
—

ottlcleele wisse koersen
fi/S
5/8
5/8
21 75 21.62
37 70 37.70
Kaunas
*!odeJan
3 25
3.25
190—
Momevid
22.50 22.50
IS6
18 87
18.75
Mexico
20 25 2025
97.50 97 50
Alexandr
159.— 158.—
Bombay
313— 312.—
18— 18
Hongkone
840— 810.—
15—
15.—
100—
375
Sjanghai
387
ÏOO—
515—
Kobe
68
14
14 73
515—
325— 525—
100 25 10025
Z-Afrika
Singapore
19.50 1937
16 18 16 18
14 87
14.75 I Bangkok
22 12 22.12
—

Niet

6/8

Madrid
Milaan
Helsinki

Boedapest
Belgrado

Sofia

—

—

—

—

Roekares

Lissabon
Istanboel
Athene

—

.i.mi.

meubelmaker. Den

Haag. Loosduinscheweg 619 1. R.-c. Jhr. mr. P. G.
M. van Meeuwen. Cur mej mr. E. M. Uhl, te Den
Haag.
2 Aug J. DE VIUES. schrijver bij het Departe.
ment van Waterstaat. Den Haag. Van Bassenstraat
8. R.-c. mr. H. van Wagentngen. Cur. mr. H. A.
Tels, Den Haag.
JOH. VAN DEN BERG. te Bodegraven, Goudscheweg C 144. R.-c. mr. G H. B v. d. Boom. Cur.
mr. H. E. la Gro. Bodegraven.
H. VAN RIJN slager. Den Haag. Jasmijnstraat 110. R.-c. mr. A. Hllblngh Prins Cur. |hr.
mr. P. Th. Slx. Den Haag.
J BRUSSEE koopman. Oegstgeest. DulvenvoordeMraat 47 R.-c mr A. W. J. van Vryberghe
de Conlngh Cur Jhr mr R W. .1. den Tex. Den
—

—

—

Haag

Gedeponeerde
W. J. v. d. HEYDEN Den Haag. Geëindigd
door het verbindend worden der eenige ultdeellngaMej

lijst.

EXECUTIES.
3 id f 1000 4 Ti Ie hyp
1 ad f 1000

73 V 4.

34

%

AMSTERDAM, fi Aug
Ver. v. d. Eff handel

oblig

oblig. Amsterdam 1937 3e Ing.

1 ad f 1000 3H % obl. Rotterdam 1937 8e Ing.
1 ad f 1000 3—3V4 % oblig. Nederland 1936

BB>/4.
80%.

90».

90'»-',

*

srt

723

.

—

—

—

—

—

t

bB'.

—

(itj'V

89*

-0"*

"»

80.

80V»,

80. -,«■

80».-"*

81

80W

let

Rokln

101

tisoj

9656

mij,
deurden derden Augustus

waarder,
1940 op de bij de Wet voorge-

schreven wijze uitgebracht, is
van TRI.INTJK
ten verzoeke
TEN PIKRICK, verblijvende
te Amsterdam, domicilie hebbende gekozen te Amsterdam
aan de P. C Hooft-straat No.
24 ten kantore van Mr. W. J.
V. VAN DER VOORT.
\ \\

FRANSISCUS

BIIRNARDIS

BRESSER,
zonder
bekende
woon- of verblijfplaats in Ne-

derland.

Deurwaarder M. L
j' h.s.

l'l KI II KI

H, J. HERMES zal

Vrijdn*: il Ahïumii'.,
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wut'nv

vertrek

BAKKEH

.•■

v

n•
!t>—-t«, C

te 22H,

10

Roaj

;
•
Prankenthalen
'.2—6
s—tn. Dubbele boonen B—l6, Sr
■
t—s.
Spinazie 2—3
nen 14 —21. Postelein
per kg; Aardappelen f —1.15. Poters 70—S5 pfl
k:s:; Sla f 1.20—2. Bloemkool f2.50—10.50, hei
per 100; Ne: meloenen fi—lB. .Suikers 13—89, 0
ananas 13—24 per stuk; Komkommers f 5per 191
Itoode kool f2.50—3.10, Savoye f4.40. belde per im
kg: Tomaten A f 1.55—1.70. B f 1.75—1.90, C f 1.58
CC f 1.06—1.20. Bonken f 1.10—1.20, alles per bas. I

36—40,

<•.

VEIUNC

puliliek verkoopen

Binnenkort verschijnt bij

halfelf, de zeer

morgen*

t.OI lil ISI N

>IFA HII.AIKt:

FRAAIE

22. Z

Doperwten

58"*

HII Wl.ltl.lKl

stat,

--.

—

72".
80.
58.

»

exptoit van

v. d. W*

C

A. lï.

VILLA, BRKDIISWK<; 73 re Hl SSI M.
0.a.. onder meer komen voor: zeer Apart Engelsch Zitkamer Ameublement, best. uit 3-persoons bank, 3
beul Is m. Pullman-kussens, Salontafel, Wortel-Notï a Glazenkast, Dames-Bureautje, Commode, Bijzettafels, groots
Fauteuils,
en
kleine Louis-Seïze
Noten Heerenkamer
Ameuolement, best. uit fraaie boekenkast m. 4 deuren,
bureau-ministre m. fauteuil, ronde tafel, rooktafel. Ijken*
Lits-Junieaux
Vlaamsen,
kastje,
houten
Citroenhout
Slaapkamer Ameublement en Piteh-Pine Ameublement en
Mahoniehout, Schilderijen. Etsen, Terken in gen. Kristal,
Cias en Aardewerk, Perzische en andere Tapijten, Kleedles, Trap- eu DEVENTER LOOPERS, Oid-Finlsh Eet*
mer Ameublement, Rookfauteuil. Haard. 2 Stofzuigers,
Glas- en Overgordijnen. Matten en Linoleum. Schrijfmachine. Keukengereedschappen
Eetservh 5, Spl
Tuinslang m. wagen, enz
eu
Voorts eenige Zilveren Voorwerpen, als hroodmanil.
servies, lepels, vorken, enz., enz.
Do*, eer dag
n BEZICHTIGEN op woe—dag 7 August i
S Augustus van 's morgens 10 uur tot 's avonds 6 uur.

H. D. TJEENK WILLINK & ZOON N V
te HAARLEM (postgiro 27.5*!

DE WINSTBELASTING 1940
door
t l-I*tt

Ft<

B. M. J.
—

nnMili

in

.]

iNSS EN

te Vtiravrnhago

en Mr. Dr. H. V.

\.

VÖLLMAH

Advwaat rn Procureur Ir 's-tJravrnhngf

IMtI.IN

»2.»0

In iederen boekhandel reeds nu te bestellen

BETEEKE.VD:

de grosse van een vonnis op
.10 Mei 1010 door dc ArrondisAm.-ements-Rechtbank
te
sterdam,
Enkelvoudige
be
Kamer, gewezen tusschen requirante als eischeres en gerequlreerde
als
gedaagde,
waarbij
Is
uitgesproken de
echtscheiding
tusschen par-

-

DE TWENTSCHE BANK n.v.
MAANDSTAAT OP Sl JULI 1940.

G. VAN LEUVEN.
Deurwaarder.

Faillissementen.
UITGESPROKEN:
2 Aug. G. A. DE HILSTER,

90.-»

7e
962
90V»,
962
80.

6*

-g'j

tijen.

(Opgegeven door afd. Handelsinformaties
v. d. Graaf & Co. Amsterdam).

90*-

5e

68'V

tß'2
f-B'>

Bewaart IV kouj-en voor
den komenden winter en
laa' thana l'w beenen door
hoogtezon
onze
bruinen
Zij worden even fraai, als
0
de
mooiste
droeg
kousen. 30 ets. per behande

I

Batavia

90'»

4e

»

KOUSENPROBLEEM.

56.76-56.88
9 89-9 71
59 46-3!) 58
56 69-36 81
23.56-23 60

LONDEN.

90',

3e

NEDERLANDSCH-I.NDIB
1UU11935
3* 87
KM) 1337
3
77
77
1000 1937 A-J
74' t
74.4

—.—

6 AUg.

0 Aug

-elkr.

2e

58"«
Grootb.Obl.2! 58',

—.—

BEKLIJN.
1

V\

ls

go

i 330

ÉBBO

Inkoop Verkoop

—.

V.K.
<6',
JO',-',
C6>,

5 Aug

Aug.

Inkoop Verkoop

GOUD:

STAATSI.EEXIXGEX.

lOOü'4oHmb.l

rail inwm i

RAAP- EN LIJNOLIE.
«

wachten toch blijkbaar af. tot Wall Street uit
haar lethargie ontwaakt.

*net eerste halfjaar zijn deze cijfers $ 46.55
(v. j. S 39.87) millioen en S 4.06 (v. j. S 3.28).

74
75
;3U
:3'.

9950

Katoen,

METALEN.

waren kalm doch de tendens
was eerc*er aan den tragen kant. Van verkoopdrang is geen sprake, doch de koopers
Amerikanen

89'a

19Ï7 A :t
SURINAME.
Prod.Werk.3

—

—

6 Aug.

gedrukt en werden bij opening niet hooger dan
geadviseerd. Industrieelen waren kalm en
prijshoudend, behalve dan voor A.K.U.

ISj

OOSI-INDIE.

AMSTERDAM (OFFICIEEL).
Valuta's
Ne» Vork

LIVERPOOL. 6 Aug. (Opening).
Katoen
(Officieele noteerlngenl. Amerikaansche. Stemming
kalm. Lev.: Oct. 7.18. Jan. 6.93.
Egyptische. Upper: lev. Nov 10.66.
LIVERPOOL.

—

—

.

100
500
100
500

Sleeuwijk, ó AugUS»tus

srt. f2BO—XX).

Scheepvaartwaarden, die herhaaldelijk, „g.b."
bewijs, dat de vraag overSieerscVu
waren goed prijslvoudend.
H.V.A.'s daarentegen waren eerder aangeboden en werden geadviseerd op 320 eeroVr
laten. De handel in H.V.A.'s is tot een uiterst
minimum teruggeloopen en zoo was het gisteren reeds moeilijk om tot een noteering te
komen. Ook Koninklijke Olies waren heden
genoteerd worden

STAATSLEENINGEN.
LX.
NEDERLAND VK.
1840 i 4
100
u-7'«
1 6'»
cgij
1940
cfP,
1 4
500
87.
M 1940 II 4
67
100 4011 (m.b.) 071.
Cs7,
59) 1940 II 4
884
88'»
500-4011 (m.b.t ;6*«
96'j
1936 3
100
88
500
1936 3
88
100
1987 3 ?2».
73
500
1937 3
73
73
100 <3|) 1938 3
78 5ê
78'z
500 (30 1938 3
79' a
79'«

1935 31
1935 31
1937 3
1937 3
1937 A 3

SIGMOND.

—«

Tallinn

tofflcieeie noteeringen). Amerikaansche. Stemming
kalm. Lev.: Oct. 7.18, Jan. 6 94. Maart 6.67. Mei 6.80.
Egyptische Upper. Stemming kalm. Lev.: Nov.
10.36. Jan. 10.04. Maart 9.82. Mei 9.75. Glza 7 Lev.
Nov. 10.66. Jan. 10.43. Maart 10.23. Mei 10.08.

minder opgewekt.

OBLIGATIES, ENZ.

100

S. COITVÉE—

C. PH. M. COUVÊE.
Nichten en Neven.

heerschte hier

500

W.

H.

8 7 *«*>

In de overige hoeken was de stemming

tot 63'i—64.

GELD- & WISSELMARKT

Riga

KATOEN.

)•

62

B*«s

POL.

—

AKI', en Rep. Steel. A.K.V.'s waren wederom eeer vast en werden ruim verhandeld
op 63—'i, oen twee uur steeg de noteering

.

lm.sr.fonds

B

17004
136.01
38 73

27,46

113,60

aangenrmen
ter_ verzekering
rekening
verzekerde

14 14

29.47

33,02

vandaag werkte men volgens
weer
systeem, met uitzondering

Voor

De twee grootste automobielondernemingen
der Vereenigde Staten, de General
Motors en
Chrysler, die bijna tweederde van dc Amerikaansche
automobielindustrie controleeren,
hebben in de eerste helft van dit jaar $ 144.09
millioen verdiend tegenover een netto-wi...t
van $ 126.34 millioen in de overeenkomstige
periode van '939 en slechts S 38,78 millioen
in
1938. De toeneming der rentabiliteit is in de
eerste plaats toe te schrijven aan het krachtig
herstel van den binnenlandschen afzet, welke
het uitvallen van de Europeesche afzetmarkten
meer dan compenseerde. Bij de beoordeeling.
van de resultaten van het loopende jaar moe f

lehalfj.
1929
1932
1936
1937

—

1

Philips Petr. C. v. A.. Oostkust 30/100 C. v. A.,

worden.

Kunnen

Onderlinge Hagelverzekr--

*-

bl'»Ql

15<g«ti- 'j«<

idem 500 C. v. A.. Dordrecht 1938 (3V, % ) 3/1. Enschede 1937 2e 3M Te. Haarlem 1938 <3>*
3 ré,
U-iden 1937 3% %, Zuid Holl. 1937 3e 3%. liation.
H.B. B 3"A %, Utrechtsche H.B. m verpl.
4 'r,
Hero 5H %, Amsterdam Olvmp. 100 'i r ;r' Idem
* A.
100 3 Cr . Ned. Bank Aand.. Rotterd. Bank
C.
Aand.. Lever Bros 100 ti H rum. pref A., N'ederl.
Staalfabr. Aand.. Am. Can C. v. A.. Am. Crvstal
Sugar C. v. A., Kon. Petr. c. v. .V. Moenra Enim A .
Furness Scheepv. Aand.. sunv.t. De Maas C. v. A .
Jav. Cult. C. v. A.

schommelingen nog zou intensiveeren.
Het zijn deze overwegingen, die er toe leidden, dat men eerst een koers opmaakt, indien
alle tijdens het Beursuur onrvant»en onders hierbij ook in aanmerking genomen

i

April

111
172
246
134
256
17'
223
112
177
95
343

Nederlandsche

G. G. SIGMOND
v. d.
Amsterdam:
A. G. SIGMOND.

Hieronder volgt een lijst van fondsen, waarin gedurende drie contröledagen koersen zijn vastgesteld geweest en waarin heden vrUe jilet-officleele
handel zal mogen plaats vinden.

—

ex di».

uitdelngsj:

allee/i

Algemeene

rlng-Maatschappli v 1893; mr. J. J Moiuijn. directeur van de Nederlandsche Brandwaarborg-Maatschapplt v. IS.->0: U CF, E van Helden Tucker.
directeur van de Algemeene Brandwaarborg-Maatschappij v 1818 en N". J J Grobhen. directeur van
de Algemeene Nederlandsche Onderlinge Hagelverzekering-Maatschappij v. 1893. Administrateur Is de
heer F. E. Evers, lid van het Nederlandsch Instl
tuut van Accountants.
Het dool der maatschappij Is. om uit de blldra
gen van deelnemers
ve; zekerden genaamd
zooveel mogelijk de schade te vergoeden, welke
door oorloos molest aan hun woonhuizen, winkel
huizen, boerderijen, enz zoomede daarin : mw ezigen
inboedel en inventaris, mochi worden toeg'-brarht
De verzekering neemt een aanvang Eoodra het bc.
-.tuur tot uitreiking der lïewijifen van deelneming
r\ergnat. waartoe het bestuur slechts zal besluiten,
zoodra naar hare meening de aangemelde en goedgekeurde objecten een voldoende ri-ier. \erdeeling
opleveren Op éen aangeboden oblect. waarbij een
onroerend goed met roerenden inhoud als een ge
heel wordt beschouwd, wordt hoogstens f 50 000

jaren.
SÏeeuwijic:

104« b 104
68gl
7V2
;23
318
113
H 3a6
118
18*1
19'«

t-29t>

l>.

(.0

j 173jb

15' 4 »b- J»gl
6'»

mon

van bijna

m den leeftijd

119

174'

sic;

nik mii:i.

60g»-61 3 4 62';gl>-3'.'Ql
1)9

VRIJE NIET-OFFICIEELE HANDEL.

—

!).",»«

—

L.K.
180

1 873

Alg.Kunatz. U.
Philips G. Bez.
ARub.IOOOA.
Ned. Sch. Unie
t nilever CvA.
H. V. A.
A.
K. H. Papiert.
Senembah A.
Anaconda A.
Keth.St*ei A.
Repubt. Steel
Curt. Wright
Shell Union

De vraag zal bij velen gerezen zijn, of
nu
nog niet
de omzetten regelmatig toenemen
tot den gewonen handel kan worden overgegaan. In verband hiermede kan echter op
eenige technische moeilijkheden gewezen worden, die een vlotte hervatting van den handel
zelf in den weg staan.
Onder het stelsel der
Beurs
moeten de hoeklieden reeds om halftwee hun
standpunt trachten te bepalen; de daarna, tusschen halftwee en kwart voor drie binnenkomende orders werden dikwijls uitgevoerd
met de arbitrage als tegenpartij. Nu de arbitrage haar werkzaamheden niet kan uitvoeren
valt de voornaamste tegenpartij voor de tijdeaa Beun binnenkomende orders weg.
Het gevolg zou dan zijn. dat deae orders
thans in een markt zouden komen, waarin
de miefdenkoersorders reeds zouden zijn uitgevoerd en die dus als tegenpartij alleen zouden vinden eenige vaak zéér vtr uiteen liggende
limites. Men zou dus waarschijnlijk
koersschommelingen krijgen, die buiten iedere verhouding zouden zijn en een bepaald ongunstigen invloed zouden heluben en zouden maken. Verder zou dan wellicht oOk de daghandel een woordje meespreken, hetgeen de koers-

.

•

Kon.Pe.tr/1000

onze

Broeder, Behuwd
broeder en Oom, de Heer
Man,

—

BINNENLAND.

Icgsschsdeverzekering Maatschappij, Commissarissen zijn de heeren A. A. B Boeker, directeur van de

VK.

rustig.

—

—

;

pitaal

Obligatie-

-

lIKT is een opvallend verschijnsel, dat ondanks het feit dat reeds op 18 Juli de
niet-officieele handel in een bepaald aantal
fondeen kon worden vrijgegeven, behalve op
dien
dag zelf, slechts in een enkel fonds
(A. K. V. en den laatsten tijd ook Republic
Steel)
werkelijik regelmatig niet-officieele
handel plaats vindt. Alle andere toegelaten
waaronder Kon. Olies, H. V. A's
fondsen
brengen het tot slechts één noteering,
etc.
die kort voor het sluiten der beurs door de
hoeklieden in onderling overleg wordt vast-

1

De federale beurscommissie heeft thans de
wenschelnkheid van een herziening van deze
clausule toegegeven en het Congres zal waarschijnlijk binnen enkele weken een wet aannemen welke de commissie het recht geeft de
clausule naar haar oordeel van geval tot geval
te veranderen. Deze herziening gaat naar de
opvatting in bankkringen evenwel nog
lang
niet ver genoeg
Een ingrijpende wijziging
van de effecten- en beurswet van de New
Deal. welke financieele kringen noodzakelijk
achten, zal om politieke redenen geen kans
hebben voor de komende Novemberverkiezingen behandeld te worden Ook de volledige
beteekenis van het thans bij de wachtclausule
bereikte compromis zal men eerst kunnen beoordeelen. wanneer men ziet dat de commissie
de nieuwe regeling in de practijk zal
handhaven.
Dat
een
opleving op de Amerikaansche
emissiemarkt noodzakelijk is. blijkt duidelijk
uit de emissiestatistiek van de ..Fin Chroniele". In het eerste halfjaar van 1940 bedroegen de nieuwe emissies S 1 801 millioen tegen
$
3323 millioen in het eerste halfjaar van
1939. Van de nieuwe emissie in het afgeloopen halfjaar waren S 1 240 millioen voor con-

Opgewekte stemming.

BERLIJN, C Aug. (A. N. P I.
De handel
op de beurs was heden kalm en de stemming
was. evenals gisteren, weder opgewekter. Wat
den
omzet betreft, vielen montaanw aarden
eenigszins op. In Vereinigte Stahlwerke werd
VOLLENHOVEN'S BIERBROUWERIJ.
M. 100.000 verhandeld. De koersafwijkingen
Naar aanleiding van het in de vergadering
bleven
over het algemeen tot !% beperkt. Voor
van
obligatiehouders der 4 % leening van sommige fondsen waren eenige aankooporders
Van I'ollenhoven's Bierbrouwerij van 13 Maart van de bankclientèle aan
de markt. Aandeelen
1936 bepaalde, deelt de Nederlandsche Trust- als Deutsche Atlanten, Feldmühle en RheiMaatschappij N.V. mede. dat het onderzoek, benische Braunkohlen waren 1 tot 2 punten hoodoeld in het besluit van de genoemde vergadeger, terwijl Deutsche Linoleum en Rutgersring, is ingesteld door de afdeeling Accounwerke daarentegen 1% afbrokkelden.
Trustej's
tancy van !:et Amsterdamsch
KanOp de obligatiemarkt waren sehaUnstwissels
toor en dat uit het rapport over dat onderzoek
op basis van IOPi gezocht.
is geconcludeerd, dat er sedert de genoemde
In liet verdere verloop werd de handel in
vergadering niet zoodanige wijzigingen in den Vereinigte Stahlwerke levendiger en kon de
toestand zijn ingetreden, dat het belang van koers ten gevolge van aankoopen van de grootohligatiehouders het verrichten van het geheel banken en particuliere banken V 4oploopen.
of van een deel van de voor het jaar 1940
6 8
6/8
5/8
5/8
I
voorgeschreven aflossing wettigt.
Eend geld I.-1* 1V1 7
Feldmühe 137', 137' A
Tevens wordt medegedeeld, dat het
be<
2.
Part disc.
2U
•>lt&GuUl. 167. 167'i
staande crediet door den bankier niet was be- A. E. G
131
150.
161. 161H
GesfOrel
159
160
96*.
Bemberg
HambPak
9fi'a
H
perkt of opgezegd: dat op de 5 % obligatieleHarpener
129
i40.i 2 1491*
BerlHar.d 128
ning sedert dien datum van de genoemde ver- Com
125. 125
IGFarben 178. 178
PBk
gadering geen aflossing heeft plaats gehad en Com.Gum 248' 248';
Kloeckner
138
137
,
138
Jaimler M
138' a Mannesm
132
ISIH
op die leening niet meer dan 3 % rente is be|
131".
95 4
Anl.Auslös
151'
NordLlovd
i
taald en er geen uitdeelingen aan win-tgol>edl Bnk
133* 133' i 1 Rhelnstahl 151*. K.O'i
rechtigden hebben plaats gehad.
ISOM 150
Siern Hals 238
238"'.
Deut. Erd
D linol.
1-W. 161', I V Stahlw 121. 124'/.
JRBahr.lWint
12fi'i 126».
hR a 13684 HM
GNDERLINGE OORLOGSSCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ.
112. 112' ii ZellWaldh 148
149i!i
>
Ver
124».
124
Dresd.
Gist.
Bk
Te 's-Gravenhage is opgericht de Onderlinge Oor

zeer vast.

markt

j

gen toonde.

A.K.U.

%

I erteed plotseling door een noodlot iq
ongeval tot onze groote

Koersen van nog n:et tot de officieele noteering toegelaten fondsen, waarvan publicatie
bij besluit van den wnd. seer.-gen., wnd. hoota
van het deparL van Financiën is toegestaan.

volgende:

Het Fransche ministerie van Financiën heeft
Het bedrijf was gedurende het afgeloopen
bekendgemaakt, dat de betaling van de per
jaar voortdurend voldoende van orders voorAugustus
1
1940 vervallende coupons der 4
zien, zoodat regelmatig doorgewerkt kon wor30-jarige buitenlandsche leening
Frankrijkden.
-1939. welke in Nederland werd aangegaan en
De export verliep vóór 1 September in stijluidt in guldens en Zwitsersche francs, zal ge- gende lijn, werd daarna cci.ter. ten gevolge van
schieden door de nieuwe betaalkantoren te Paoorlogstoestand
den inmiddels ingetreden
rys en Clermont-Ferrand. De betaling zal gegeheel stilgelegd.
bijna
schieden in Fransche francs op basis van den
De totaalomzetten vertoonden een stijging,
huidigen officieelen koers
der
Zwitsersche ten gevolge
van toename van orders, zoodat
francs hetgeen neerkomt op een uitkeering van tot aan het einde van het boekjaar flink kon
Fr. frs 236,90 per coupon van een stuk van worden geproduceerd.

Eenige en algemeene
kennisgeving.

NIET OFF. AANDEELENKOERSEN.

Verdeelde stemming.

Aan het verslag over 1939 der lieldro[>sohe
Tricotfabrieken „Tweka" ontleenen wij
het

1

emissiemarkt der V.S.

GELDROPSCHETRICOT-

FRANKRIJK 1939.

NAGEKOMEN
FAMILIEBERICHTEN

AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS.

0

Eenige opleving op de

%
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Dinsdag 6 Augustus 1940

I

I

I

V I I L I

\

i,

Dond. 8 Aug.,
voorin.
l#Ai nnr.

op

■ i nboodols
I

■

I

I

I

w.o
div
Huisk.Slaapk en
I meub. en ameublem , ■
Plano's,
I 2
div.
'w.o. I
Kasten, Op■ groote).
klapbedden, vaste

Kas,
Kassiers en Daggeldleenlngen
Nederlandsch Schatkistpapier

Ander Overheidspapier
wi--els
Bankiers in Binnen, en Buitenland .
Kffecten en Syndicaten
Prolongatiën
en Voorschotten tegen

artsinstrumenten.

■ 7 Aug 10—3 u
| 7 eiling:okaal..DeE!and"

I

H

■

j'

I
I
I
9
■

Selmersstraat 21 H
M. 11. NMOK. I
Telefoon I

Hak

~.

11.137.084.91)

5.063.634.26

Effecten

Deelnemingen (mcl

voorschotten)

..

..

•

■n

leendepot

van

Aandeelhouders

25.220.778.73
58.308.882.94
1.617.310.00
4.000.000

Gebouwen
Belegde Reserve voor verleende Pen-

Effecten

11.813.334.60

98.364.697.10
9.392.438.16
896.091.64

Debiteuren

—

Kapitaal

/

Ileserve

Deposito's op termijn
Crediteuren
Geaccepteerde

Wissels

Door derden geaccepteerd
Overloopende Saldi en Andere Rekenlngen

Reserve

voor

Verleende Pensioenen

Aandeelhouders
Leendepot

voor

Effecten

in

40.000.000.10.500.000.—
18.991.596.54
152.2M.243.7r
W1.388.58
33.863.0!'
3.893 2.V.
1.739.868.6.
".

.

13 996.950

-

1.739 869.63

ln

I Wm -chtafels. Gasfor- I
I nuizen.
Badkuipen. ■
Ledikanten, Vloerklee.
H den. zeil en matting. H
TondI
fl Itijwielen, groote partij
fl Weener Stoelen,
I kampeertent en toeI !>eh en vele and.
bez.
fl goederen
Te

1

13.996.950—
/

ƒ 2tl .531.072 0B

241.551 072.09

4lllllllinillllllllllllllllllllllllllnllllMUllHlllllinillM
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Dinsdag 6 Augustus 1940

Een goede boterham zonder boter

DOOR

A. Ingwersen

de

Hollandsche lucht.

Victor Hugo bij het aanschouwen van de torens van Amsterdam.
Welk mensch, hetzij jong of oud. met een
levend hart. genoot van dit heerlijke spel niet?

Welk kind zag en'vergat het w eer? Het is dan
ook schoon. Maar waar de hemel zelf aan dit
alles medewerkt, daar is het meer dan schoon,
het is iets hemelsch.
Prachtige voorbeelden kunt ge in ons land
vinden van hétgeen ik luer bedoel te beschrijven. Zie in Utrecht den Dom staan. Beneden
zwaar en monumentaal, maar van boven tank
en fijn als kant. De hooge open lantaarn laat
het licht des hemels door en fijne teere wolkjes
ziet ge er doorheen zweven. De hemel en de
aarde ontmoeten elkaar en sluiten hun huwelijk op den hoogen trans van I'trechts Dom
Maar zie dan het gebouw- der N'ederlandsc+ie
Spoorwegen. Een vierkante toren einiigt van
boven in een vierkante beslotenheid. Stomp
en blokkerig. Wat kan de hemel hiermee doen?
Het heele gebouw lijkt, uit de verte gezien, een
moker, die op den grond staat, met den steel
omhoog. Ge verwacht geen engel, die uit den
hemel daalt om hem liefelijk te omvatten, maar
wel een Jötun. die met machtige hand hem
grijpen zal. om er mede te verderven.
Zie Groningens Martini en Rhenens Cunera
en ook Amsterdams Oude- en Nieuwe- en Zuiderkerktorens. Zij tijzen ten hemel. Maar meer
nos: is 't. dat de hemel op ze neerdaalt en ze
omhult met een liefde, zooals slechts een moeder een kind omvat.
Maar let nu op het Mercatorplein of op bet
Va'.eriusterras. Daar staan ook een paar
steen-masach. noem het toch geen torens
sa's en zie uir de Rozengracht, daar staat een
Roomsche kerk met twee steenvrachten met
een schuin dakje, waar vlak daarbij de heerlijke Westertoren en let dan op. hoe al die
gebouwen en hu zenblokken met een stompzinnig wezen onder «len hemel staan. Zij heliben met den hemel eigenlijk niets te maken,
maar liggen op de aarde als een platte schol op
het strand. Een oude stad uit de verte te zien.
was het bewonderen van een spel De aarde
w ierp haar torens en spitsen en daken en topgevels den hemel in en de hemel strooide licht
en kleur en wolken over die aarde uit. Het
was een gedurig festijn. Zie nu eens naar een
geheel nieuw stadsgedeelte, bijvoorbeeld naar
West. Platte daken, rechte Hjnen. lange eindelooze huizenblokken doen denken aan een
aantal reuzen-schildpadden, die voortzeulen
over een dorren grond. En in Zuid is het nieuwe gebouw der Rijksverzekei ingbank wel de
grootste, schier een voorwerelilijke. schildpad,
dien Holland ooit op zijn bodem kliuipen zag.

■

Van nieuwe haring —al is hel dan geen Hollandsche nieuwe

en van zaehtgekookle eieren Is een héél lekker en vet
smeersel le maken, dat de boter uiet succes verv ingen kan
..Alles goed fijn maken en door elkaar loeren tot een smeerbarr
pasta", dat is het heele recept. Hel is zelfs niet noodig om nI e 11—

»g

Zelf gezochte —of gekocht*

—

paddenstoelen, goed schoonge-

maakt rn héél klein gesneden, vormen, als zij worden gesmoord met wal tomaat, peterselie, ai. bloem en zout. een Ideale
hotrrhamhrlegging. Er kan een klein stukje boter In. maar noo-

dig is liet lieeleina.il niet.

-w e haring te gebruiken, zoute haring kan óók dienst doen.

—

—

•
.

1

WHII3 leven onder een Hollandschen
hemel.
Daarom is de silhouet van een geaouw van zoo groote beteekenis. Daarvan hangt het ten slotte af of uw architectuur werkelijk Nederlandsch is.
De silhouet van een gebouw staat in
het nauwste verband met de natuur.
En voornamelijk met de lucht. Wat
spreekt bij al wat wij in Holland zien.
ons meer toe dan hemel en lucht" Wij
moeten eigenlijk niet spreken van het
Hollandsche 1 a n dschap maar van het
Hollandsche ..1 u c h tschap". want bij
on- is de lucht meer dan het land.
Zóó zagen het ook .onze groote schilders.
Bekijk slechts de schilderijen van een Ruvsdael en ge vindt op zijn paneelen maar één

kwart aarde tegen drie kwarten lucht. En Por-

cel:onze groote zeeschilder in het begin der
17de eeuw. die zoo radicaal mei de gangbare
tradities van zijn genre brak. laat u slechts
één derde water zien en twee derden hemel.
Holland op zijn schoonst. Hoe machtig
Dil
en prachtig is de openbaring van dien Holho Iscberi hemel dan ook op een Hollandsch
*

achilderij.
Toen ik enkele jaren geleden één

van Mus
een man,

«olini's ingenieurs te logeeren had.
die in Italië de groote wogen en bruggen ontwierp en die hier de Zuiderzeewerken kwam
bezien, kon deze ontvankelijke Italiaan urenlang door een zoldervenster naar deze Hol!an Ische lucht kijken. Zooiets schoons had
zijn oog nooit gezien.
Onder zulk een lucht nu leven en bouwen
WJ. Maar als ge meent, dat alle architecten
met dit bijzondere voorrecht rekening houden, dan is
dit niet juist. Wanneer die lucht
van koper was of koekedeeg. dan nog zouden
velen van hen precies op gelijke wijze bouwen. Zij begrijpen de groote beteekenis van
he: voorrecht niet, dat de natuur hun als het
w are op de handen legt.
•

•

•

f\NZE hemel is vol beweging. Nooit is hij
m rust. Wolken komen en gaan. Haast
formatie. Daardoor
heelden, veranderen

Het spel van de topgevels onzer vroegere
huizen en van de opengewerkte torens: kent ge
iets schooners op eigen grond? Tusschen elk
huis brak een stuk lucht door. De silhouet van
zulk een huizenrij was als de lijn van een
steenen guirlande, die in haar buigingen en
soepelheid zoo pa»t bij de Hollandsche Inch'
Maar zoo maakt men geen silhouetten meer
Zoo het heet als gevolg van een vernauw !
aesthetisch inzicht. Maar dit te zeggen is onwaar. Men laat het in gewone woonwijken alléén na tettwille van economische redenen.
Waar de volkshuisvesting in hamfen der eigenbouwers is en dus alles op den cent wordt uitHet Gebouw der Sedert. Spooru cgcii te
gerekend, werden die architecten meer econoUtrecht: zwaar en massief staat het als een men dan kunstenaars. En wat de architecten
bastion iwt in den bodem geplant: maar de
betreft, die groote gebouwen ontwerpen, zontoren eindigt in een vierkante beslotenheid,
der daarbij onder
zulk een economist hen
die uitdagend slaat tegen de tecre schoonliwang te staan en die toch deze plat- en stompheid van den Hollandschen hemel, onaankop-architectuur toepassen, dit geschiedt, omdat
doenlijk voor het wisselend spel der schuize geen begrip hebben van wat natuur is en
vende wolken.
welk een groote beteekenis in Holland de lucht
heeft.
metselaar of een keuken-installateur. Hard en
Voor eenige jaren vonden wij de Van Lentaai. droog en dor zijn de producten van zijn nepbuuri en Pijp de ergste voortbrengselen
geest, producten die niet waard zijn geplaatst der bouwkunst. Kn het was ook zoo. Maar wie
te worden onder een hemel als Holland bezit.
nu de allernieuwste wijken doorgaat, ziet. dat
Daarom heeft hij zich voor alles af te vragen: het daar dikwijls nog erger is. In die vorige
..Hoe beëindig ik een gebou w ?" Want wijken bouwde men. a!s was het ook armzade uiterste beëindiging staat in onmiddellijk lig, nog op een oud klassiek
bouwprincipe
contact met den hemel. Een toren, dien men
voort. Er was nog een silhouet. Veel aakvensters en topgevels gaven de silhouet nog, die
bouwt, steigert volgens Vondels woord ten
hemel, en een huis, dat men opricht, dringt
ten hemel in. Het' stuwt er In op. Vermengt
zich met hem. Die hemel begeert alles wat
tot hem komt. met liefde te omvatten, te koesteren en te versieren. Maar helaas, dat kan
hij niet altijd, want met stompzinnige voortb engselen van menschen weet ook de hemel
geen raad.
Weet ge wel. dat een goed ontworpen glasln-!ood-raam op de verschillende uren van den
dag nooit hetzelfde raam mag zijn? Ge ontwerpt niet één raam. maar vele. Want bij elke
verandering' van lucht en zachte verschuiving
van tinten wijzigen zich ook de kleuren en
worden zwaarder of lichter van toon. somberder of juiehender naarmate het licht ze dit
doet zijn. Daarom spreekt men van de kleur
jds van de muziek van het licht.
Maar zoo is het eveneens met een gebouw.
Er bestaat niet één gebouw, maar vele. Het
hangt maar van hei licht af. hoevele het er
zullen zijn. Dit constateeren wij bij oude
bouwwerken die ontworpen zijn in verband
met de natuur en niet zonder contact met den
hemel. Wie zulk een monument des morgens
zag en bewonderde, vond. als hij des avonds
weerkeerde, een heel ander gebouw. Zoo beschreven het een Balzac en een Keijserling.
een Rodin en Vincent van Gogh. Dit nu wisten en doorvoelden ook de Hollandsche architecten van de middeleeuwen af tot de lSde
eeuw toe. Maar zij waren dan ook schilders.
Ons geslacht heeft echter den roem verwor.
ven van al te dom te zijn om zoo iet« te hegrijpen. Wie als architect niet ook schilder is.
blijft ten alotte steken als mecanicien, stratenmaker en niilligliei<lsmeiis< tl. Wi j hebben niet
verworven, maar ons

wisselen onafgebroken de
de figuren. Alles kan het
°"g er in ontdekken. Heuvels en
boomen,
burchten en dieren, bloemen en vederen. Ge-

den onstei feli.jken r

bergten verrijzen en versmelten. Zuilen worden opgericht, maar zijn spoedig weer ver-

ook van huizenblokken, waaraan alles plat is
Dit is lieden de glorie onzer architectuur.

■ rakelt, Een fijne sjaal wordt geweven, maar

metselen alles vierkant rn rechtlijnig op,
versmelten,
wij laten niets met den hemel
weg of
stuk
dien
hemel
maar breken een
uit

daarna ontrafeld

of

opgerold. Een vloot van

aangestevend maar ver■*(Jnt snel weer naar ongeziene verten.
zeilen

*

komt

Kn dan de kleuren. Nooit zijn ze hetzelfde.
Elke minuut ontstaat een ander schilderij. Zij
worden gemaakt om telkens verwiseht te wordfn. Steeds nieuwe ontwerpen breiden zich
wt, want de Schepper dezer dingen is onuitputtelijk in vormvermogen. Het eene décor na
■*t andere verschijnt, telkens weer in ander

licht.

Deze wolkenwereld kent geen rechte lijn.
Met geen winkelhaak of driehoek wordt onze

hemel

geleekend. de Goddelijke Meester doet
met Zijn machtig penseel.
uaarorn zijn de Hollandsche luchten voor
*l il%s schilderachtig en zijn de Hollanders van
°u Is af
zulke groote schilders gew eest. Zij
"ebben onze luchten het schoonste gemaald.

*p

-

dezen hemel 'nu bouwt de Holland(y«*H
--ene architect. Wee hem. wanneer hij bij
.

i

bouwkunstige

.

gaven die

hij heeft, niet tc-

een schildersoog bezit. Heeft hij dit
dan maakt hij met al zijn bouwkundige
e<inis
toch maar een houterig en timtnerach'*

0j

n

„r,.k

Hollander.

een latent

d> houwt, maar geen act'ef
schilder is, Is een heibaas, een

onsterfelijk

>eni

belachelijk

gemaakt

door

den

stom pk op nit le vinden, den toren namelijk die bot en vierkant eindigt in dc lucht, en

Wij

Hoog en flank, heel het Sticht beheerschend.
rijst de Domtoren boven het stadsprofiel van
Utrecht uit, met zijn sierlijk lijnenspel als

een weefsel

van knnt zich

g"karteldheid.

afteekenend

tegen

de wijde luchten.
waardoor het

tegen

de lucht

niet stomp, maar bewogen was. Nu is alles
recht, eentonig, dor en stomp.
Ongelooleüjk moe ie wordt ge van het loopen
door clie straten en door het zien naar die 011-menschelijke eentonigheid. Die film loopt zonder tusschenpoos. zonder eenig afwisselend accent eindeloos door. Dc silhouet tegen de
lucht is geworden tot de lijn van een spoordijk, van een schutting, van een dijk in een
diepen polder. Het is niet meer de wollige,

in den horizon. Kn zeggen
:
dan dit i* heel mooi. Of poneeren hrt nog
krachtiger: „Dit is nu modern.
Indien liet zoo ware. dan is het moderne
zoo helsch als het oude hemelsch was. En dat
kan het moderne niet zijn. Want modern is het
oude, maar verder gebracht dan het reeds was; wolkenrijke hemel, die e u toespreek', maaidat. wat van vorige tijden was. door meer de aarde, hard en vast. Maar zoo blijkt dan
wijsheid en kennis vernieuwd en veredeld.
ook. dat de scheppers dezer-dingen geen oog
Dat is modern. En als het dit niet is. noem meer hebben voor hun hemel, noch een hart
het dan ook niet modern, maar primitief, en vol bewondering voor hun eigen Hollandsche
ouder dan de oilderdom zelf. Moderne archilucht.
tecten die de stompkop-architeciuur beoefenen,
zijn dan ook geen frissche. jonge scheuten
„VINCENT VAN GOGH” TE BERLIJN.
aan den ouden architectenstam. Het zijn afBKIU.UN.
.1 Au» (A. N. P.)
ln hot Ro-pkraters,
die
geleefde ventjes, uitgebrande,
slechts op hun naamkaartjes heblien staan, -theater te Borlijn zal in Ociol»er a.s. de eerste
opvoering plaats hebben van liet drama „Vindat ze moderne architecten zijn.
van Gogh". gesi ii reven door Helmuth
eent
Wastreciit. schuilnaam van Paul Rose. leider
van het theater. Oorspronkelijk bestond het
zilveren wolkjes kringen om spits en trans plan. dat de eerste opvoering in September
en lantaarn van een ouden toren. Wie zag het 1931 in het Rcnaisssnce-theater te Berlijn zou
en werd er niet door bewogen? Bilderdijk, kon
geschied zijn. Wegens den oorlog kon dit plan
men zitten staren naai dat s|>el \hii wolken en
niet doorgaan. Het stuk in staat uit drie bedrijlicht, lijn en kleur om Haarlems oirlen Bavo. ven. Het speelt in IKBI in Den Haag. in
ISSS'SO. ; n Patijs en Ar los en in 15W9/90 te
Maar zoo deer) het ook een lohanna Schopenhauer Dij Utrechts Dom en zoo genoot een St. Remy. o.a. in het krankzinnigengesticht.
snijden

een

gat

—

•
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Van uitgebakken «pek. aan stukjes gesneden tomaten en rau-

we eieren kan een smakelijke en iet of wat vochtige massa
woi-den gemaakt op dezelfde manier als roereieren worden gemaakt.
Als het warm wordt opgediend, is het goed smeerbaar en héél

lekker.

m

Honig

—

een prtrtlurt van eigen bodem

voedzaam en sma-

—

kelijk, ook zonder boter op het brood te gebruiken. Vergeet in
dezen tijd den honig niet!

Romantiek in den zee-oorlog.
DE EENZAME HULPKRUISER
op zoek naar buit.
DOEL EN

WERKWIJZE

van zoon onschuldig uil-

zienden koopvaarder, die
'n oorlogsschip blijkt te zijn.
17*VEN ALS ia den wereldoorlog is
thans een Duitsche hulpkruiser
door de blokkade heengebroken en
bezig in het zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan handelsoorlog te
voeren naar het voorbeeld van zijn
bekende voorgangers „Möwe" en
..Wolf" in den vorigen oorlog.

in den grond geboord door sterkere strijdkrachten, waaronder
een hulpkruiser die ook ..Alcantara'" heette.
kaprrkruisrr moet geluk
De
hebben
en
meermalen list te
baat nemen, om te slagen bij hrt
voeren van den handelsoorlog ver
van het vaderland, zonder over
steunpunten tr beschikken. Op
lijn
avontuurlijkrn kruistochtmoet
de commandant ook beschikken over durf en koel overleg

Om geen argwaan te wekken,
wordt 's nachts met lichten aan
Zonder op te vallen
gevaren.
moet de volle zee bereikt worden en dan is het een kwestie
van geduld uitoefenen, tot een
schip in zicht komt. Het doel is
Wie de vérhalen van deze. als onschuldige
niet er maar op los te slaan,
koopvaarders gecamoufleerde kaperkruisers
om de vijandelijke handoch
leest, ziet daaruit, dat de romantiek op hun
delsvloot zooveel mogelijk schaverre reizen door de zeeën van verschillende
de
toe te brengen, terwijl de
werelddeelen niet ontbreekt. De eenzame hulpraider
zoo lang mogelijk onvindkruiser zonder havens, zoekende naar buit,
beleeft velerlei avonturen, welke herinneren baar blijft.
aan de romans van Cooper en Marva t.
Toen de „Wolf" eenige maanden op zee was.
Ook de commandant van den tot dusver nog ving men daar voor het eerst een nauwkeurige
onbekenden Duitsehen raider, die het Britsche beschrijving van dit kaperschip op. vermoedes.s. ..Alcantara". eveneens bewapend, zwaar lijk afkomstig van de Chincesche bemanning
beschadigd heeft, zal later kunnen vertellen van een hulpschip, welke door de Engelschen
van zijn verrassend optreden en van den schrik was uitgehoord. Het uiterlijk van de „Wolf"
van kapiteins van handelssche|>en. als deze in werd toen veranderd, terwijl het schip langen
volle zee plotseling aan de gaffel van een tijd nergens meer tè zien was. De reis van de
gewonen vreedzamen koopvaarder de Duitsche
..Wolf" ging langs IJsland naar de kust van
oorlogsvlag zien hijsehen, terwijl de dreigende Zuid-Amerika. om de Kaap. door den Indisrhen
zwarte loopen der kanonnen naar- buiten geOceaan tot in de Stille Zuidzee. Tallooze schedraaid worden, te voren nog verborgen achter llen werden tot zinken gebracht, vóór vele
schotten, gelijkende op de geschutspoorten uit havens mijnen gelegd, waar men deze veinieden tijd der fregatten.
hngswerktuigen niet kon verwachten.
Hoe ziet zoo"n geheimzinnige kaperkruiser,
In de tropen passeerde 's nachts in het
welken men in geen enkele marinelijst aanzilveren maanlicht een kruiser van de ...luno"treft, er uit, ontdaan van het waas van romanklasse met gedoofde lichten de „Wolf". Elk
tiek, dat hem op zijn verre reizen begeleidt? oogenhlik kon de kruiser den kaper aanhouEen gewoon vrachtschip wordt in de een den. De commandant van de „Wolf" overwoog,
of andere haven in alle stilte verbouwd tot een
een torpedo af te vuren, maar dan zou hij zich
kaperkruiser, welks uiterlijk echter er zeer onnoodig hebben verraden en zou hij misonschuldig moet uitzien. He; schip moet met schien tot een gevecht worden gedwongen,
behulp van verfpot en kw*asl zoodanig geca- waardoor hij geen mijnen meer kon ieggen.
moufleerd worden, dat geen enkele Britsche
Hij deed daarom niets en passeerde ongecommandant kan vermoeden, welk e?n gevaarzien...
lijke lading zulk een gewone vrachtboot heeft.
Spannend zijn op de-oceanen de avonturen
Me; groote zorgvuldigheid wordt de ondernevan de „Wolf" geweest en zij doen niet onder
ming voorbereid.
voor de beschrijvingen van de twee reizen van
Het kaperschip „Wolf", befaamd uit den een anderen raider, de „Möwe". welks aanwevorigen oorlog, had b.v. zeven kanonnen van zigheid ook eerst na eenige' maanden gewaar15 cm, vier torpednlanreerhuizen van 50 cm schuwd werd door het radio-station van de
en zeshonderd mijnen aan boord. Ook had men Bermuda's, maar die desondanks onvindbaar
de beschikking over een klein vliegtuig. bleef. Enemy raider sighted: Corsaire ennem:
„Wölfchen" geheeten, dat in opvouwbaren toeapercu.... klonk het waarschuwend door den
stand in een der laadruimen opgeborgen werd.
■ether.
Op een acht meter hooge stellage vóór den
schoorsteen was een sterk zoeklicht opgesteld,

welke heele installatie in het schip kon verdwijnen. Verder was er op den kaperkruiser
met zijn achter schotten verborgen kanonnen.

een volledige moderne vuurleiding voor het
geschut. Soms ook waren, zooals destijds op
de ..Möwe", de loopen der kanonnen zoodanig
geplaatst, dat zij op het voor- of achterschip

Het

zoo

een paar duizend meter gaan de volle lagen
de kanonnen, die niet in torens of achter
schaden staan. Totdat de een het onderspit

Uit

delft.
Het doel van een kaperschip, zooals er thans
weef één op zee kruist, is den vijand zooveel
mogelijk schade toe te brengen. Koopvaarders
worden hetzij door kanonschoten, door torpedo's, of ook wel op minder kostbare wijze door
springladingen tot zinken gebracht. Een deel
der lading, b.v. versch proviand, kan voor
eigen gebruik buitgemaakt worden. Sternkolen
vooral zijn in de eerste plaats noodig. Gevangenen worden in een der ruimen ondergebracht, of als het te vol wordt, op een der
buitgemaakte schepen naar een haven gezonden.
De hulpkruiser „Wolf" had. behalve gevangenen, een heele menagerie aan boord, alsof
het aan boord een dierentuin was: wilde

zwijnen,

papegaaien,

kanarievogels,

honden,

waaronder Engelsche bulldoggen, scheepskatten, duiven. scha|>en. enz., veelal gered van
(ie tot zinken gebrachte schepen. Maar. zooals
de comman lant van de „Wolf" verhaalde,
kwam het grootste deel dezer menagerie in
de koude Streken op de thuisreis om. behalve
de ratten en de kakkerlakken, die er een taaie
aanhankelijkheid op na hielden, tot Kiel toe.

Op het nippertje.

HOK

weinig het gescheeld heeft, dat de
„Möwe" opgespoord BVB zijn door de op
baar jacht makende oorlogsschepen, blijkt wel
hiernit. dal de „Möwe" een kolenboot tot zinken bracht, die een paar uren te voren een

Rritschen kruiser nog vau kolen had voorzien !
Een aanhouding in voile zee i» niet gemakop onschuldige van touwen voorizene laadboomen leken, zooals men ze op elke vrachtkelijk. Dikwijls pogen de koopvaardijschepen
nog te ontkomen, maar een paai granaten zijn
boot aantreft.
Een der ruimen bood voldoende plaats voor voldoende, om het schip te doen stopi>en. Het
eenige honderden
gevangenen,
want men kost meermalen ook veel stuurmanskunst, om
bij het in zicht komen van een rookwolk aan
rekening
houden,
moest er
mee
dat de bevolden hot izon. zoodanig te manoeuvreeren. dut
king zich vermeerderde.
het kaperschip, zonder verdacht te Worden
of op te vallen, zijn buit kan naderen. Dooi
plotseling van koers te veranderen, zou M Hl
toegerust verlaat dan zulk een kaperop het vrachtschip lont kunnen ruiken en het
kruiser.,
welke
een tamelijk
groote wild zou het bazenped kunnen kiozrti.
gevechtskracht heeft, al kan hij het bezwaarln den wereldoorlog waren reed- Vele koop.
lijk tegen een echten kruiser opnemen, de vaarden bewapend. Thans is dii nog meer in
haven, nadat alles in bet grootste geheim is
geval en het kaperschip of hntpkruisei, hoe
voorbereid. Eerst moet de blokkade worden men het noemen wil. moet reksnins rttw len
gebroken. In den wereldoorlog gelukte dit aan met verzet, waarop dan een merkwaardig
de „Möwe" tweemaal; ook de ..Wolf" keerde irtUlertedHel volgt tusschen ongepati
behoiklen terug na een rei. van 411 dalen. bewapende handelsschepen op kort .1 i-fstanrl
Op
De „Gieif" echter werd destijds hij de Hebriden MM elkaar, dc.nzelfdcn koer- Hturcltd

De schrik der zeeën.

ALDUS

t

!.

morlerne kaperschip is rtiet
vreedzaam, als het er uitziet.

Schepen-kerkhof.
het voorbeeld van „Wolf en „Möwe"
IN kruist 'hans wederom een ka|>erschip op
verre zeeën, dan hier, dan daar opduikende,
jacht makende op elke rookpluim, welke door
den uitkijk gemeld wordt.
Het laatste bedrijf van de vrachtboot, die
door springpatronon. torpedo of granaten tot
zinken wordt gebracht, biedt een eigenaardigen
en boetenden aanblik
I-angzaam zakt het schip, dat kort te voren
nog met trotsche zekerheid zijn weg over de
onmetelijke verten van den oceaan zocht en
zich togen de zwaarste stormen voelde opge■ taNWOi naar de diepte. De zware scheepsromp
helt over en de zee !>es|>oelt de dekken, tot
ten slotte het oogenblik gekomen is, dat dc
gierige en onverzad gbare zee haar offer meeloogeuioo- verslindt. Lang daarna zijn nog ay
de plaats van de ramp geweldige, uit de diepte
opstijgende luchtbellen te zien. sim pen, laadboomen. tVHftdeelen dripen rood. De wind en
de üóe verspreiden deze karige overblijfselen
vair wal eet» pen irotT-h -chli> Brast naar alle
K
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Dinsdag 6 Augustus 1940

KUNST EN LETTEREN.

De jarige achterhet loket of
Geheimen van den bureaulist.

—

DE TELEGRAAF

—

Avondblad

—

Derde Blad.

WET EN SCHAPPEN.

Beeldhouwer en danseres:
VITAMINEN
HUGO LEDERER EN PAVLOVA.
in oorlogstijd.
Jarenlange vriendschap
tusschen de
twee groote kunstenaars.

Bevriezing hèt middel om
de voedingswaarde
te behouden.
(Van onzen vicdischen medewerker.)

groote aandacht, die sinds de
de vitaminen aan
deze belangrijke bestanddeelen vnn
de voeding is besteed, heeft in leekenkringen vel eens geleid tot de meening, dat de beteekenis hiervan wel
tcat al te zeer op den voorgrond

DEontdekking van

Herinneringen
van

>»

ERNST KRAUSS.

geschoven.

De meest wonderlijke verwachtin.

gen worden van de werking der rtta.
minen gekoesterd. Deze dikwijls ongegronde denkbeelden verhinderen
niet, dat door deskundigen de waar.
de van de werking der verschillende
vitaminen nog steeds zeer hoog wordt
geacht.
een verandering in de dagelyksche voeding dient eerst gelet te «orden op het behoud van de henoodigde hoeveelheid vitaminen,
daar het lichaam niet over een afzonderlek

r~\K dood van dm grooten beeldhouwfr Hugo l.ederer. den «rhepper van het BI
marrk-standbeeld te Hamburg. Tan vele an-

—

dere standheelden, monumenten
nen

—en

en

fontei-

van talrijke danspla-tieken

BIJ

van

heeft tallooze beelden In
mijn herinnering doen oprijzen uit den lijd
van mijn reizen met de groote danseres.
Anna Pavlova

—

Prof. Hugo
l.ederer was vele jaren bevriend niet Anna Pavlova en een groote bewonderaar van haar kunst. De danseres. lelf
grooten aanleg, beeft
met

beeldhouwster
tijden»

haar

dikwijls in het

gastvoorslelllngen te Berlijn
atelier van prof. l.ederer ge-

werkt en haar dans-modellen onder Utezicht

van den meester den laatsten toets gegeven.
Ook later zond Pavlova haar werk aan prof.
l-ederer ter keuring, die het zeer prees, niet
alleen tegenover de danseres zelve, maar er
h ook tegenover mij in vertrouwelijke ge-

r,i<

sprekken met bewondering over uitte.

—

publiek en
malle gevallen.

wat

man achter een loket is den meen-

EE.Vten

Xederlandrrs niet dierbaar. Hij
int den tienden penning, of hij legt 11 papieren voor uaarop ander geld betaald
moet worden, en hij heeft achter zijn
tralies altijd gelijk: er is mets met hem

beginnen.

te

tén soort manspersonen alleen vormt
'n uitzondering: de bureaulist van het
theater, de man die vreugde of verpoozing verkoopt voor neimg geld.
Want hoor eens hier: als ge mW witte
belastingpapieren betaalt, hebt ge u el het
rechtschapen gevoel, dat ge iets bijdraagt
aan een lantarenpaal, een heirueg, een
stuk Hollandschen dijk. en de kosten van
de distributie van de koffie: maar de
bureaulist achter zijn loket verkoopt u
nat anders: hij verkoopt n illusie, vreugde, ontroering, tooneel. kortom: het onbetaalbare dat te koop is van zestig cents
amphitheater tot drie zestig stalles
toeval wilde, dat men er ac hter kw am.
dat de bureaulist „van het Leidsche Plein"
heden verjaarde. Hij wordt x y z jaar. Wordt
er ooit iemand op zijn waren leeftijd jarig bij
het tooneel? Maar kent ge. wat dat betreft, de
ovcrsrhoone geschiedenis van de welvermaarde groote actrice die. jaren geleden, jubileerde,
en de provincie afreisde? En w»l van Mitslumslaw ier tot Ossendrecht: zij gunde niemand de
kan- 'ïsar ni"t te kennen. Goed. Waar en wanneer zij ook in een provinciaal hotel aankwam,
toekende zij het register: mevrouw X. oud
enfin, zij vierde haar vijftigjarig jubileum en
toekende op een ouderdom, die daarmee eeen-stins overeenstemde, te weten: 47 jaar. Di; konden twee jeugdige actrires. thans befaamd, op
den duur niet verkroppen. En zij teekenden,
na haar: Charlotte Rolkoh. oud zr-ven jaar. en
Johanna van Xegoo. oud tien jaar.. .
letwat
Enfin, zoo is men. bij het theater.
couuet. Terecht: men wordt er werkelijk niet
oud.

HET

Achter het loket.
zake. Daar heeft mm nu den welvermaarden heer Gillissen, die In den Stads-

TER

schouwburg in het hok zit. zooals dat heet:
..Zeg nou niet hoe oud ik ben, dan lijk ik een
akelig aftanrisrh mannetje."
„Hallo, ja mijnheer, vier stalles. Voor
avond, nee. uitverkocht.

Voor

prima

van-

—

—

—

De kunst

van het verkoopen.

II UT kan. in dezen, nooit aan

van

den

kaartverkoop,

den meester

den

jubilaris,

liggen. Men moet hem eens aan hel werk
y.ien. Een kwart eeuw mrnsclienkennis. Men

komt

om een ninphithealer le koopen en ver-

dwijnt mrt twee slalles.
om le

de

/eggen:

—

laris door he; loket," en achter de schermen:
„De fijne neus van het publiek. Hoe de menschen het ruiken weet je niet. maar op den
eersten bespreekdag merk je al of een stuk

het gaat doen. Er is dan nog geen voorstelling geweest, geen cr.tiek, er is niets bekend;
maar het publiek heeft er al weet van, en
meestal heeft het gelijk. Of het een instinct
is? In bioscooptheaters gaat het precies zoo.
En als wij onder bureaulisten eens praten
zijn we het daarover eens: het lot van een
opvoering is meestal al voor de première be-

den aard der zaak in den schouwburg prachtige dingen gezien, die ik anders gemist zou
hebben en ik ben daar dankbaar voor. Maar
ik. die zoo in het
misschien is da; gek?
tooneel zit, hou het meest van muziek. Muziek is mijn kunst . . zonder muziek zou ik
het niet kunnen stellen.
De kunst van den bureaulist zelf? Den menschen te verkoopen wat ze niet willen hebben.
Want iedereen wil eigenlijk eerste rij dit of
dat. en er is maar één eerste rij stalles, en
zoo voorts. ledereen tevreden stellen, dat
eischt routine. .Ie leert aan de menschen zien
weken tang ze zitten, niet omdat het vaste
klanten zijn, maar aan hun gezicht.
Dezer dagen zijn het allemaal Amsterdammers wat je achter het loket ziet. Er gaan
weinig menschen naar buiten, en de hui tenmen schen. die anders zomers je publiek zijn,
komen niet. De Amsterdammer is anders een
pleizierig mensch om aan het loket te helden:

Het ls niet

aardig

een «dangpnbezwrerder: maar

menschen achter het loket, van binnen

toefd.

Hugo

.Ie kent den provinciaal direct aan de vraag:
of hij niet achter een paal komt te zitten. Er
zijn hier geen palen in den schouwburg, zeg
je dan. En dat ge'ooven ze niet.

Malle gevallen.
Gillissen, heb: ü het geval beleefd van den mijnheer, die met
vrouw en kinderen op een Paaschdag aan
het loket verscheen en vroeg. Wordt hier
tooneel gespeeld?
O. dat il een oud verhaal. Nee. dat la
vóór mijn tijd. Ik heb wel een heer meegemaakt
hij was ietwat in zekeren staat
die dacht, dat hij aan het Centraalstation was en die zei: Geef
u
mij
een
reis
enkelde
Hilversum. —surn. . ..
Kn toen?
Ik het) hem een achterplaats zijloge verkocht, en ik heb hem nooit teruggezien.
Een in dergelijken staat verkeet-end persoon, die een half uur voor den aanvang ook
zijloge kocht, kwam na een kwartier terug

MIJNHEER
—

—

—

ioopig opgeschort.
Gedurende dit samenzijn te 1-onden spraken
wij veel over onze groote vriendin. Eenigen
tijd later heeft prof. Lederer voor mijn boek
over Anna Pavlova enkele van zijn herinneringen neergeschreven, waarvan ik het volgende zou willen aanhalen:

„Collega” Pavlova.

IK

In den tuin van Ivy House, vaar Pavlova's
grdrnkteeken zou verrijzen: van links naar
rechts: Hugo Lederer, Victor Dandré, Pavlova's echtgenoot en Ernst Krauss.

—

«val de

bureaulist wil

en niet

wat zij willen.

—

—

—

—

—

....

—

kocht.
„Ik wou amphitheater eerste rij. voor Vrij-

een liefelijke stem.
„Moet u morgen terugkomen."
„Ik wou niet zoo tn den hoek zitten!"

dag", zegt

„Hoeken hebben we hier niet. schouwburgen worden altijd rond gebouwd, omdat niemand graag in den hoek zit", leert de wijze

bureaulist.

'

—

—

—

—

—

—

—

—

Een kwarteeuw
1

—

—

Dit nu is de kunst van den bureaulist. Groote
mannen in hun werkkamer. „Als lk nou die
twee zijloge neem", zeg; een aarzelende stem
„Dan" ziet u het prachtig." Twee zijloges ver-

"

tT WW,

OU

'

w

ervaring.
ervaring, na een kwirt-

mijnheer

Gillissen?"

„Amphitheater uitverkocht", zegt de jubi-

—

—

kocht— Ze\ende

ry

...

—

kwamen mee. Stralend en gelukkig was zij
in het atelier van een beeldhouwer te zijn.

het oude volkslied herleeft

—

gezien, koopen

had het geluk, Annuschka in het jaar
1925. toen zij in de Ojiera van Krol! o|>trad. persoonlijk te leeren kennen. Een bezoek in mijn atelier werd in het vooruitzicht
gesteld en ik liet haar van haar ho'el afhaeenige danseressen uit het ensemble
len

ER WORDT FLINK GEZONGEN EN DE
BOSSCHEN VAN DOORN:

—

—

angina, longontsteking, typhus enz. In dit ver-

Anna Pavlova was zelf een uitstekende beeldband kan worden gemeld, dat het feit, da;
houwster en haar plan was. later, wanneer
infectieziekten bij het Italiaansche leger tijzij zich van het tooneel terugtrok, te gaan
dens den oorlog tegen Abessinië bijna volkobeeldhouwen.
men ontbraken, wordt geween aan de omstanMet groot interesse nam zij alles in zich op. digheid, dat om den anderen dag aan elk der
wat zij in het atelier zag. In haar tegenwoordigmanschappen een citroen is uitgereikt.
heid teekende ik met kleurkrijt verschillende
scènes uit het Perzisch Ballet, dat ik den
vitaminen.
avond te voren van haar zag. Dat stemde haar
doelmatige vitaminedat
een
inzicht,
tijd
minimum
van
vroolijk en in een
waren wij
toevoer van zeer groo; belang is. heeft in
vrienden. Haar hartelijkheid, haar schoonheid
en haar geestigheid waren betooverend. Nog den huidigen oorlog tn Duitschland er toe
dat men is overgegaan langs chemisehen
nooit heb ik een dergelijke vrouw ontmoet, geleid,
weg verschillende vitaminen in groote hoeveelnoch als kunstenarts noch als mensch.
heid te bereiden. Dit is een stap in de goeroe
Haar gastspel was echter bijna ten einde en
richting; de regelmatige voorziening uit del
spoedig daarna verliet zij met haar g'oep Bernatuurlijke bronnen, door middel van groen-]
lijn. Wij bleven echter in contact met elkaar.
fruit, blijft natuurlijk nummer één.
In December 192f> kwam Anna Pavlova terug ten en nu
Om
gedurende de twaalf maanden vtn
en bleef tot Februari 1327. De blijdschap hij
jaar in de behoefte aan vitaminerijke groenhet
het weerzien was groot. Bij de eerste repetitie
ten en fruit te kunnen voorzien, heeft men
bracht ik haar rozen
zij kwam mij stralend gezocht
naar een methode van conserveering
kuste
beide
wangen en zei:
te gemoet.
mij op
waarbij de werking van de vitaminen behou„Dat is Russisch."
den bleef.
Eén van de volgende dagen kvam zij reeds
Hiervoor kwam de bevriezing-methode
hij mij in het atelier. Xovikoff begeleidde haar. aanmerking, zooals deze al
voor vleesch. viscl)
Ze bracht ern beeldig figuurtje van plnstelline en
eieren werd gebruikt. Zonder toevoeging
mee. zijzelf als ..Libelle" voorstellend. Zij vos van chemische stoffen (suiker, zout), zonder
zeer verheugd dat ik het beu onderde rn dat voorafgaande ingewikkelde bereiding, zonder
ik haar ..collega" noemde, waartegen zij zich het gebruik van stoffen, die een anderen smaaic
verweerde en mij verzocht haar lessen te gegeven (in het zuur leggen), wordt door
ven— maar dat was werkelijk niet noodig: zij bevr ezen hei l>eoogde doel bereikt. Het is gekon zelf zeer veel. Anna Pavlova irerkte dan bleken, dat. het vitamine C-gehalte van de bein mijn atelier. Ik trees haar een z.g. mooien vroren groenten als een zeer betrouwbare
hoek aan. naar Michel Angelo's hingin, tapijmaatstaf beschouwd mag worden voor de deugten lagrn. en anders niet gewerkt rrerd. Da' delijkheid van de conserven.
Voorts vorm;
beviel haar niet recht
het was haar niet
door het smakelijke uiterlijk, dat hij bevroren
werkplaatsachtig genoeg.
groenten behouden
hlijft, de bevriezingsm"Jammer genoeg had zij niet de noodige rust thode een voordeelboven de gebruikelijke busom ernstig te werken. De plicht om op te tregroenten.
den trok haar steeds al gauw weer weg. en
groote wenschelijkheid van conserveering
het groote verlangen naar de plastiek bleef
groote schaal van groenten en fruit
op
diep in haar hart geankerd. Zij maakte van
moge zoo al duidelijk zijn gebleken, de onmidzichzelf studies voor den „Stervende Zwaan".
dellijke uitvoerbaarheid zal echter nog «el
Ze werkte later onderweg altijd en zond mij
even op zich moeten laten wachten. Do ir
de modellen ter keuring. Wij onderhandelden
samenwerking van bioloog en ingenieur ls he;
met de porceleinfirma Kosenthal over aankoop
intusschen mogelijk geweest in dit opzicht eea
van haar werk. dat zijzelf voorstelde als „Spitbegin te maken hij de voedselvoorziening
sendanseres". Zulke intermezzi vond zij pretziekenhuizen, doch een moeilijkheid voor riet
tig en interesseerden haar. Ze was ook dikwijls
handel blijft vooralsnog bestaan in technische
tot offers bereid en kwam soms na de voorproblemen en wel, hoe het mogelijk is de groet»
stelling in mijn atelier om te poseeren voor ten
op den weg van fabriek tot consument lm
een buste, die ik van haar maakte. Verder beeen lage temperatuur te houden.
leefde ik in Hamburg bij Hagenbeek tusschen
Nog altijd wordt aan de vervolmaking van
haar en een ree een prachtig schouwspel, terdeze bevriezingsmethode gewerkt, waarbij
wijl zij het dier voerde. Een betooverend temoeilijkheden moesten worden overwonnen. De
genspel „dier en mensch" dat ik plastisch uittemperatuur van —18 gr. bleek afdoend" U
beeldde en het vorige jaar in de „Sezession" beantwoorden aan de gestelde eischen: •'t
tentoonstelde.
gt-oen'e dient dan eerst een eenvoudige voorDeze woorden van innigste herinnering aan bereiding te ondergaan
om de werking der ferri» groote Annuschka schrijf ik. terwij] ik in menten uit te schakelen, terwijl
fruit mees'M
de „Zoologische Garten" wandel en voorbit ga met een laag suiker of een suikeroplossing van
langs het fazantenhuis: Ken goudfazant vliegt
de buitenlucht moet worden afgesloten.
op en neer, met glanzend rooden dons, gouden
Wellicht zal in de toekomst de bevriezireskam en diepblauwe vleugels, geel en zwart ge- methode voor het conserveeren van consump' *■
streepten hals en prachtige lange veeren: koninklijk om aan te zien. Anna Pavlova ook zoo hehoud van de genots- er de voedingswas l i.

Kunstmatige

HET

—

-

DE
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(Van onzen «.pecialen correspondent).
IMMIKV O Aug.
ln de groote tent met
het rieten dak. te midden van hoogopgaand
geboomte, dicht bij het historische Maarten
Maartenshuis tip den zoiineheuvei tusschen
Doorn en Amersfoort, troffen wij Maandagmiddag i-en groot gezelschap dames en heeren aan. eerst gespannen luisterend naar een
helder betoog, daarna zingrnd. uit volle borst
zingend het Nederlandsche lied
Er zal de
geheide week gezongen Holden. Hier wordt
de grondslag gelegd van een groote beweging
voor het herstel van het Nederlandsche volksDe voorstelling is nog niet begonnen,
lied.
mijnheer!
Wii zijn een volk zonder lied geworden,
„O," ze: hij. Ook dien mijnheer heb ik nooit
aldus sprak dr. J op. Pollman, de adviseur
teruggezien.
van de Ned. Vereeniging „Het Nederlandsche
Maar het meest curieuze was de juffrouw,
I.ied",
in zijn uitvoerig betoog, waarmede hij
die een abonnement Kunstkring had en de
den eersten cursus voor volkszangleiders openlaatste kaar; daarvan wou ruilen omdat het
een dankavond was. „Dat kan niet." zei ik, de. Ons volk heeft jaren achtereen geknield
gelegen voor het smakelooze lied en de holle
„en Argentina
is werkelijk prachtig, menamaak werd voor het echte volkslied vervrouw." „Maar ik kan niet dansen," zei zij. sleten. Aan dezen wantoestand willen de
orgaZe bleek gedacht te hebben, da: een avondje
nisatoren van dezen ongewonen cursus een
was met na afloop bal
u weet wel ..
einde maken. Wij moeten, aldus dr. Pollman,
Och kom, mijnheer Gillissen?
terug tot het echte volkslied.
Nog sterker! Verleden week kwam er
Ook in ons lied vergat ons volk in den loop
een juffrouw, die Buziau wou zien. „Vander eeuwen zichzelf te zijn. Wij allen hebben
avond is het Don Quichot," zeg ik. „O ja?"
ons land te dienen, in welken vorm dan ook.
„Don Quichot."
zegt zei, „wie zegt u?"
Een zingend volk heeft zijn schatten in zich„Nou goed. dan gaan ik l maar eens kijken zelf en de volkszang is de volksontspanning
hoe die man dat doet." zei ze. „Is het een bij
uitnemendheid als alles gezond is. Over
„Best." zei ik.
goeie komiek?"
het algemeen is de toestand voor wat betref!
Mijnheer Gillissen....
onzen volk-zang thans zeer ongezond. Wij
Het is even droevig als waar. zegt de
zingen in ons land veel te weinig als wij
jubilaris, en hij grijpt weer naar het blauwe
zingen, zingen wii niet het goede en al- wij
vetkrijtje:
het goede zingen, dan doen we dat nie; op de
En mejuffrouw?
goede manier.
Twee amphitheater eerste rij . .
Een volk dat werkelijk beseft wat het
Ik zweer bij uw rose wangen, dat er
eigen volkslied is en wat het zeggen
wil
geen eerste meer is. neemt u tweede
'n zincrnd volk ie zijn. handhaaft niet een
Nee, o, nee. zegt de mejuffrouw.
smakeloos lied als het ..Wien Neerlandsch
I' heb- g«lij!-.. dat u eerste rij w:lt. maar
Rloed" naast het onovertrefbare, rijke en
als
heerlijke „Wilhelmus van Nassatip". En hoe
Na VeertI<| seconden zyn er twee stalles vervelen zijn er niet die ons schoone „Wllhel—

Een praatje achter het tooneel
litssi hen de beroemde Pavlova
rn den Berlijnsrhen beeldhouwer prof. Hugo l.ederer tijdens
een der balletavonden in de
Duitsche hoofdstad.

—

—

—

zag. wandelende door de tui-

seres tusschen haar groote reizen nieuwe
kracht verzamelde, De echtgenoot van de danseres, Victor Dandré, was ook voor dit plan te
vinden, maar het stadsbestuur van I/inden wilde een gedeelte van he; Regents Park
den
rozentuin
voor een gedenkteeken van Pavlova beschikbaar stellen. Door de tijdsomstandigheden der laatste jaren werden, niettegenstaande uit alle deelen der wereld gelden verzameld
werden voor dit monument, deze plannen voor-

—

prettig om mee om te gaan. Provinciale men»schen zijn veel lastiger: ze zijn vaak argwanend en iastig en denken, da; je ze staat te . ..
ii weet wel. Er schijnen in de provincie veel
schouwburgen met pilaren in de zaal te zijn.

Ledever

van het buiten van Pavlova. in zijn geest
een monument verrijzen tusschen het woonhuis en den vijver met de zwanen, waar de dan-

nen

—

Jawel. Nee. Ja. Ja.
Vrijdag dan. Ja.

plaatsen.
dank u."
Kijk me die bureaulist in de bloem van zijn
Jarpn eens aan! Achter zijn hoofd hangt Argpntina aan den muur. met een opdracht Tauber. Charlotte Kohier, Jan Musch. en de een
en ander meer. Wie van het dierbaar publiek
weet eigenlijk, dat hier. op de witte plattegronden met blauwe en roode potloodstrepen in vet
krijt, de harde strijd van het theater wordt
uitgevochten, tusschen dat wat het doe:, ca
dat wat het niet doet? Wie weet. hoe er. even
voor het doek opgaat, soms een schuwe primaalle schouwburdonna langs achterwegen
gen hebben ondoorgrondelijke achterwegen
informeeren komt „hoe dc zaal is"? Niet vanwege de financiën, geloof mij. maar om te weten „of het gaat"
dat is de hoofdzaak.

r

mus" nauwelijks kennen?

Het Nederland-

sche Lied wil nu die fouten gaan verbeteren en stelt zich dat voor door de organisatie van zes cursussen van een week en vijfMen a twintig week-end-cursussen per jaar.
Op die manier kan een keurkorps van vijftot zeshonderd jonge menschen gevormd
worden, echte volkszangleiders, geen artisten, geen conferenciers of brengers van
Ersatz volksliedjes die het midden houden
tusschen een „chanson" en het echte volkslied.

Na Coers een nieuwe koers.

".

\-

waart gij!"

„'n Mensch moet er eens uitbreken*
:

-r— c

ï

aldus nummer C 301.

l

Mr. L. R. J. Ridder van Rap p a rd.
a eenzame overpeinzing mort men wel tot diepere wijsheden komen,
burgemeester van Gorinchem en voorzitter
tV
die voor het gehMlC overspannen mensrhdom gelden Kn als. V eens
3
V
van de Vereeniging ..Het Nederlandsche Lied",
W
u 'tbreken" en een oogenblik alle spanningen vergeten, koop
'
heeft in het kort het ontstaan van de verI r*TTß*>~J
dan OU*. Dompel I T een wijle onder in verfrisschende- vroolijkheld,
eeniging en de heropleving van de actie voor
1
hartversterkende romantiek en verkwikkende beschaving.
het volkslied geteekend. Spr. wilde in dit verhand er op wijzen, dat. het de groote verdienste van Frits Coers Fr. geweest is. het innige
Verkrijgbaar bi, kiosk»n." stations, bv\
kantoren en «(jenten van Telegraaf
verband tiisscljen volkslied en nationaal geM M mwmW k\S
\
/
Courant-Het
Dag
Nieuws
van
den
voel te hebben beseft. De wijze, waarop Coers
MT
zijn ideeën propageerde, was echter niet geheef meer van dezen tijd. Toch mocht Coers
de voldoening smaken, dat in 1904 te Utrecht
..Het Nederlandsche Lied" werd opgericht.
Tigrgers.
practisch* leader van draen cursus,
Na den dood van Coers was er een stroo- gekomen.
Hoewel het volkslied beter verstaan wordt de eerste les.
ming om het werk van den stichter en zijn
Zonder boekjes, zonder muziek, zonder offivereeniging niet meer voort te zetten. Maar wanneer het wordt gezongen dan wanneer er
dit stuitte op verzet en er werden pogingen over gepraat wordt, moest ditmaal toch aan cieelen dirigeerstok, zoo maar:
zang een tipreken voorafgaan, zooals trou„Allemaal klaar, daar gsan we dan," zei Tijin het werk gesteld om de vereeniging haar den
wens
nog komende dagen van deze gers en het oude Vlaamsche volkslied, dat 'lef
plaats te laten behouden te midden van ons week ook op de
berkens een uiteenzetting voorafgaat aan inwoners van Aolst in vroeger eeuwen niet aanvolksleven.
de eigenlijke repetitie. Het is nu eenmiaal een genaam In de ooren klonk omdat in dit Vtt
Ken week lang. zoo besloot spreker, zullen cursus. Maar dat neemt niet wog, dat do lei- een duidelijke dorps-naijver werd geman.fee
we hier de Lederen van ons volk weer levend ders van dezen cursus, de heeren Pollman. teei-d,
schalde vtnolijk op. Kn dan 4|J
doen worden en zoo kan deze cursus alleen Le n n a r d s en T g ge r s. de dames en heeoude boomen met het oude Maartenshuis, dl
i
reeds de bevrediging schenken, dat wij allen ren geducht zullen laren zingen.
rustieke
bruggetjes en dc monumentale u>
behooren tot een eigen nationale gemeenschap.
Trouwen*, ue InHJBeU M Maandagmiddag al
gang
.
een betere plaats om het volkslies
Het oude Nederlandsche volkslied moet weer hooren zingen dat he; een hut was. Te midte zingen en om den grondslag voor een gi'oo"
opklinken, niet alleen hier te midden van de den van de bossrhen. die zelf ook
zingen in te beweging tot herstel van dit lied te logge*,
Ivosschen. maar later ook ver daarbuiten in al de schoone na'uur. hieve>n de CttrsigtM het hadden de organisatoren moeilijk kunnen vinonze gewesten. Wanneer dat tvereikt wordt, dan .Ros Beiaard doet z"ijn ronde, in 't land van
den. Hier sprak ook, of liever, zong ook *
is er uit dezen cursus tets constructiefs
Dendermonde" aan. Met dit liett begon Piet omgeving mee.
voort"

—

'"

»

r^Mß^^TT i
'

-

&

*

.

De krans is al klaar! sel de suppoost. Dat was vrermd. want kransen
komen gewoonlijk geen dag vóór den
verjaardag van een jubilaris. Het bleek
dan ook ren krans uit de afgrondrn van
Stadsschouwburg, ietwat bejaard.
den
Maar hij staat, gelijk men liet, den heden
jubileerenden bureaulist van den Stadsschouwburg, den heer Gillissen, toch wel
fraai....
Mijnheer, zei de suppoost. Wat een
geur had die krans: niet .' Ik wed. dat je
het aan de foto nog kan
ruiken.

De fijne neus van het

Zelden heeft Hugo Lederer een voorstelling
overgeslagen, wanneer Anna Pavlova in Berlijn optrad; hij kwam ook herhaaldelijk naar
andere steden, waar zij gastvoorstellingen gaf.
os. naar Hamburg. I.eipzig en Dresden. om
zich door de plastische kunst der groote danseres te laten inspireeren.
Gaarne herinner ik mij de gezellige avonE.N' Anna Pavlova in den donkeren Jaden na de voorstellingen wanneer wij in kleinuari-nacht
in he; Haagsche hotel na een
nen kring, waarvan Victor Dandré en soms
ook de balletmeester deel uitmaakten, tot laat korten maar hevigen strijd van het leven afin den nacht in een rustig hoekje van de hotel- scheid had genomen, heeft Hugo Lederer nog
getracht het dooden masker van de danseres af
hal of in den salon van de danseres samen zaten en Pavlova met ongeloofeljike frischheid te nemen en een laatste teekening van haar te
en levendigheid een aller-charmantste gast- maken, waarvan door allerlei omstandigheden
vrouw was en Hugo lederer haar expressieve tot lijn groote teleurstelling niets kon komen.
Bij de heidtjnkingsvoor.stellingen te I-onden,
mimiek en sierlijke bewegingen vol aandacht
en diejie vereering als het ware in zich op heeft in het Hippodrome-Theaer, en daarna te Bergenomen. Vol trots begeleidde hij haar naar lijn in de Kroll-Opera was ook Hugo Lederer
het Bismat ek-standbeeld en was ook haar gids als diep bedroefd vriend. In Londen hen ik met
in Hamhuigsche musea. Bij een wandeling in hem en Victor Dandré voor het eer-t na den
het
dierenpark van Hagenbeek te Hamburg dood van Pavlova weer naar „Ivy-House" geheeft een verteederde houding van de danseres, gaan, na eerst een bezoek te hebben gebracht
aan het rustoord der groote doode in Golders
die een groote dierenvriendin was. bij het voederen den beeldhouwer geïnspireerd tot een Green, en voor de met een schat van bloemen
omgeven
sierlijke urn. waarin de asch van
van zijn beroemde plastieken.
Pavlova rustte, in stil gedenken te hebben ver-

mechanisme beschik!, dat waarschuwt, als er
gebrek aan deze levenswichtige stoffen dreigt
op te treden, op dezelfde wijze als de honger
er op wijst, wanneer het aantal calorieën, dat
per dag wordt gebruikt, te gering is.
Bij de beoordeeling van de voedingswaarde
van boter wordt wel het vitamine A-gehal'e
als het belangrijkste voedingsbestanddeel beschouwd. De betreffende bouw- en brandstofr n
kunnen bij een beperkt botergebruik worden
vervangen door koolhydraten en vetten uit
andere voedingsmiddelen, doch het vitamine A
kan, behalve door volle melk en eieren, het
ies-e door sla, spinazie, worteltjes, tomaten
andere groenten worden geleverd.
Bovendien mag hier nog worden gewezen af
een bijzondere leden om. juist In tijden aldeze, in de behoefte aan vitamine A te voorzien. Ken van de eerste verschijnselen, die xirh
voordoen bij gebrek aan dit vitamine is n.l. de
z.g. „nachtblindheid". die in de verduisterde
steden tot ernstige ongelukken zou knnnen
leiden.
De waarde van een ruimen groente- en fruittoevoer Ie echter nog meer gelegen in een
voorzien,ng van vitamine C dan va.i het boven
besproken vitamine A. De nadeelige gevolgf.
van een gebrek aan vitamine C kunnen zeer
talrijk zijn Wij zullen hier echter alleen die
aanstippen, welke In oorlogstijd hel grootre
gevaar opleveren, met name de verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten, zooals griep,
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