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voor

Europa

Opmarsch van daar voortgezet.
Negen Sovjet-divisies bij IImen-meer vernietigd.

andere divisies werden met de
bloedigste verliezen voor den vijand

Negen

Meer dan 53.000 gevangenen
vielen
in onze handen. 320 pantDEN
verslagen.

VAN
HOOFDKWARTIER
serwagens, 695 stukken geschut van
Het
F CHR ER, 16 Sept. (D.N.8.).
allerlei aard, alsmede een groote hoeopperbevel van de weermacht maakt
veelheid oorlogsmaterleel
werden
bekend:
buitgemaakt of vernield.
In de Oekraïne hebben formaties
In den strijd tegen de Britsche
van het Duitsche leger, op doeltref- ravitailleeringsscheepvaart vernietigfende w ijze ondersteund door de lucht- de de luchtmacht overdag ten Westen van de Hebriden een tankschip
macht, in dappere aanvallen op de bevan 7300 B.R.T. In den afgeloopen
langrijkste plaatseh bruggehoofdrn nacht werden in het zeegebied rondover den benedenloop van den Dnjepr om Engeland uit konvooien twee
gevormd. Nadat de bruggehoofden in groote koopvaarders, waaronder een
brand geworpen.
gevechten, welke verscheidene dagen transportschip, in
—

/

tegen verbitterde,
sterke vijandelijke aanvallen, die
deels ondersteund werden door pantserwagens, in bezit gehouden en uitgebreid konden «orden, zijn than de
Duitsche divisies van daar over een
breed front zegevierend verder naar
het Oosten opgerukt.
geduurd,
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AVONDBLAD*

Duitsche divisies
over den Dnjepr.
53000 GEVANGENEN.
Bommen op Hamburg.

*

In Noord-Afrika hebben Duitsche
troepen aan het front van Solloem
een succesvollen verkenningsaanval

met
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DUITSCH WEERMACHTBERICHT.

hebben

.VC. !v':;

11)41

Duitschland strijdt

pantferwagens

Tobroek werd na

uitgevoerd. Bij

harden

strijd

een

belangrijke heuvel genomen. Tijdens
luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie werden op 14 September in
Noord-Afrika zonder eigen verliezen

acht Britsche vliegtuigen neergeschoten.
In het gebied ten Zuiden van het
Pogingen van Britsche vliegtuigen
om gisteren overdag de Duitsche
Ilmen-meer zUn, zooals reeds in een
Bocht en de Nederlandsche kust aan
e*tra-bericht is medegedeeld, de laat- 'te vallen,
bleven zonder uitwerking.

ste weken sterke vijandelijke strijd- Jagers schoten twee vijandelijke vliegkrachten van het 11de, 27ste en 34ste tuigen neer.
Britsche'vliegtuigen hebben in den
bolsjewistische leger door
troepen
afgeloopen nacht op verschillende
van het Duitsche leger onder bevel plaatsen
in Noordwest-Duitschland
van General-Oberst Busch met steun bommen geworpen. De burgerbevolvan formaties van de luchtvloot van king leed, vooral in Hamburg, eenige

General-Oberst Keiler op beslissende verliezen aan dooden en gewonden.
Nachtjagers
luchtdoelartillerie
wUze verslagen. Negen vijandelijke schoten negen en
der aanvallende bomdivisies werden volkomen vernietigd. menwerpers neer.
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ORANJE-NASSAU.

Verbeurd verklaard.
's-GRAVENHAGE, 16 September.

VATICAANSTAD, 16 Sept. (United.
Press).
Naar hier bekend wordt, zal
de Paus hedenmorgen om halfeli Myron
—

Het Rijkscommissariaat deelt mede:
Wiihelmlna van Oranje-Nassau houdt, zonder lets geleerd te hebben uit den
—

Taylor, den persoonlijken afgezant van
Roosevelt, in audiëntie ontvangen. Men
gelooft, dat de Paus Taylor dan het antwoord op de boodschap van Roosevelt
zal overhandigen. Voor zijn terugreis
naar de Ver. Staten, die aan het einde
van deze of in het begin van de vol-,
gende week per Clipper zal plaats vinden, zal Taylor waarschijnlijk nog besprekingen voeren met den kardinaalstaatssecretaris Maglione. Men zegt, dat
Taylor na zijn terugkeer te Washington,
een bespreking met Roosevelt zal hebben.

loop der gebeurtenissen, halsstarrig vast aan het bolsjewistisch-kapltallstische
front en plaatst zichzelf daarmede huilen de gemeenschap van het Nieuwe Europa.
Zij richt tot het Staatshoofd en de weermacht van het <;root-l)uitsche Rijk verbazingwekkende scheldwoorden. Zij spoort uit de verte de Nederlanders op onverantwoordelijke wijze aan tot het plegen van daden van geweld tegen de bezettende
macht, welke slechts de hardste represailles ten gevolge zouden hebben.
Nederlandsche gebied
: In opdracht van den Rijkscommissaris voor het
heeft dientengevolge de Commissaris-generaal voor de veiligheid op grond van
artikel 1 der verordening no. 33/1940 omtrent het verbeurd verklaren van het
vermogen van personen, die een anti-Dultsch of tegen het Duitsche Rijk gericht

bezatte

streven bevorderen, bepaald, dat die vermogenswaarden van de levende leden van
het Huis Oranje-Nassau worden verbeurd verklaard, welke zich in het bezette
Nederlandsche gebied bevinden.
De verbeurdverklaring wordt door hare openbare bekendmaking van kracht
(artikel 4,-alinea 1 van de verordening no. 33/1940). t
De verbeurd verklaarde vermogenswaarden zullen krachtens artikel 4, alinea 2,
van de genoemde verordening voor doeleinden ten algemeenen nutte in heg, bezette
Nederlandsche gebied gebruikt worden, voor zoover deze waarden niet Voor den
duur van den oorlog voor de bezettende macht noodig zijn.

ROOSEVELT'S ORDER
TOT SCHIETEN.

DE BRITSCHE DELEGATIE
VOOR MOSKOU.

NEW VORK, 16 Sept. (Ü.P.).
Admiraal Stirling Jr. schrijft naar aanleiden Rijksperschef dr. Dictrich in de
ding van Roosevelt's .bevel tot schieten:
van
den
radioberichtenafdeeling
..Voor zoover het de vloot betreft beteeRijksperschef in het hoofdkwartier. tent dit bevel den oorlog. ledere Duitsche
of Italiaansche onderzeeëer. die oorlogsschepen der Ver. Staten ontmoet, moet
als vijand beschouwd worden. De bezetting, van IJsland heeft den oorlogsschepen der Ver. Staten een steunpunt diep
$
in den Atlantischen Oceaan gegeven.
Een verdere uitbreiding der steunpunten,
in Noord-lerland b.v., is binnen het bereik der mogelijkheden. Om' het bevel
van den President uit te voeren is voor
de vloot geen oorlogsverklaring noodig.
WASHINGTON, 16 Sept (D.N.8,).
De
heeft
President heeft besloten de macht
President Roosevelt
heden het aangekondigde tweede verslag over de hulp- der Amerikaansche vloot te gebruiken
verleening aan Engeland aan • het Con- om zijn wil door te zetten.
gres voorgelegd.
Sedert de Leen- en
•••••*•••••■■••■■••»•••••■•»• «MHMVtNHM
Pachtwet in werking js getreden, heeft
**••■•••■•■•■•*«■••■■«••■••••■*••••••■■■■■■■
volgens dit verslag de werkelijke uitvoer van Amerikaansch oorlogsmate;;::!!
rieel naar landen, die tegen de As-mogendheden strijden, 190.447.670 dollar bedragen. Daarbij moet nog gerekend wor-

DE SJAH VAN IRAN
AFGETREDEN.

Samenstelling gepubliceerd.
BERLIJN, 16 Sept. (D.N.8.).
Maandagavond is in Londen een samenstelling
bekendgemaakt van de Engelsche delagatie, die zich naar Moskou zal begeven
voor de Amerikaannsch-Engelsch-Bolsjewistische conferentie. De delegatie zal
onder leiding staan van lord Beaverbrook. Bovendien zullen hiertoe behoorên de leden van de Britsche militaire
delegatie, die reeds in Moskou zijn, o.w.
luit.-generaal Mason MacFarlans, 'leider
van de militaire delegatie te Moskou,

over de
WORDT TEHERAN
BEZET?

Geruchten

ISTANBOEL, IS Sept.

324½

kroonjuweelen.

—

De zender
Teheran heeft vandaar om tien minuten
over twaalf medegedeeld: „De sjah is

vice-admiraal Miles en vice-luchtmaarschalk Collier.
Onder de leden der delegatie, die lord hedenmorgen afgetreden". Van bevoegBeaverbrook uit Engelarfd naar Moskou
de zijde te Londen werd verklaard, zoo
vergezellen, zullen zich bevinden kapitein Balfour, parlementair onderstaats- meldt United Press, dat volgens berichsecretaris voor Luchtvaart, generaal-ma- ten uit Iran een bezetting van Teheran

h

VERDUISTEREN
jj Vanavond 19.54 uur. jj

den het oorlogsmaterieel ter waarde van
35.946.701 dollar, dat reeds is afgestaan ;[
doch nog niet verscheept is. Andere diensten, zooals herstellingen aan oorlogsschepen,
vergden
een bedrag van
78.169.377 dollar. In totaal hebben de jj
Vereenigde Staten dus in het kader van ::
de wet tot hulpverleening aan Engeland
voor 324.563.748 dollar geëxporteerd. jj
Reeds geplaatste, doch nog niet uitgevoerde orders bedroegen ongeveer 162 ;:

joor sir Hastings Ismay, een hooge staf-

door Engelschen en Sovjets niet uitgeofficier van het ministerie van Defensie
sloten
is.
In de Iransche hoofdstad
en generaal-majoor Maeßeady, chef van
herrscht volkomen rust. Militaire paden generalen staf van het empire.
trouilles trekken door de straten.

millioen dollar.

gezonde

Offensieve actie
ten Oosten van
Solloem.

landgenooten?
Wie ter wereld zou het voor mogelijk
gehouden hebben, dat er landgenooten
zouden zijn, meenend. dat het bolsjewisme „nie'-zoo-erg-is"? . "Wie zou -het
ooit in zijn hoofd hebben gehaaKv te
verkondigen dat er een tijd zou komen,
dat NeJerlanders, zich christelijk noeROME, 16 Sept.
In zijn weermachtmende Nederlanders, hopen op de overno.
469 maakt het .Italiaansche
bericht
van
winning
bolsjewistische misdadigers over hen, die onze godsdienst en Hoofdkwartier het volgende bekend:
Gemechaniseerde Duitsche afdeelingen
onze beschaving en onze cultuur verhebben, met medewerking van de luchtdedigen? Niemand.
Gezond verstand. Door <fe eeuwen macht van de As, op 14 en 15 September
heen is dit een bezit van ons volk ge- een krachtig offensief op Eg3'ptisch geweest. Hierdoor heeft het zich een ecre- bied ten Oosten van Solloem onderno-I'laats in .Europa kunnen veroveren. Dat men, waarbij de Engelsche troepen gedeze plaats niet. verloren zal gaan, dat dwongen werden zich terug te trekken.
Nederland in het nieuwe" Europa met
Duitsche en Italiaansche jachtvliegtuiopgeheven hoofd kan staan te midden gen hebben herhaalde malen de vijandevan de anderen, daarvoor zorgen dui- lijke luchtmacht aangevallen, waarbij
zenden .en duizenden Nederlandsche zij in totaal twaalf vijandelijke toestelmannen, die nu strijden aan het Oost- len omlaagschoten. Van onze vliegtuigen
.
•
.
front.
zijn er tien niet teruggekeerd. Andere
Nederlanders, uw gezond verstand toestellen werden getroffen en hadden
2(, gt U, dat .
dit, de eenige weg is naar eenige gewonden aan boord een betere toekomst. Schouder aan
Andere eenheden van de luchtmacht
schouder met de'Duitsche weermacht, hernieuwendendes nachts het bombarwet de daarmee verbonden legers, met dement op Tobroek en op het gebied van
de vrijwilligerslegioenen, strijden tegen Mersa-Matroe.
net bolsjewisme en zoodoende een geInrichtingen en opslagplaatsen alsmelukkige toekomst verzekeren voor ons de concentraties gemechaniseerde strijdvolk en vaderland.
middelen en spoorlijnen werden getrofr
Uw gezond versland zegt u, dat dit fen. Er ontstonden vele branden. Vijanuw plicht is en daarom: nogmaals op delijke vliegtuigen bombardeerden zonuw eer en uw moed. Schaart u in de ge- der eenig resultaat Benghasi.
1' deren van hen, die begrip hebben voor
Oost-Afrika: Groote activiteit van de
het gevaar,' dat dreigt, maar ook voor artillerie, van mortieren en automatU
<ie gelukkige •toekomst,
cfie ons deel kan sche wapens in den sector van WolX2i jn: meldt u aan hij het
sjefitt.
Pogingen van den vijand om ons te
naderen werden in den sector van Culquabert prompt afgeslagen. In het Oos—

VRIJWIL^^EGIOEN
Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage.

telijke

bekken van de

Middellandsche

Zee hebben -onze vliegtuigen een vijandelijk schip met bommen getroffen en

zwaar beschadigd.

derentrein

van

hoogte

in de Oostzee storten. Met typische
Sovjet-bestialiteit joegen zij hierbij
paarden, die zich in de wagons bevonden den dood in. De ruïne bij

Baltischport.

Keza

OSLO. 16 Sept.

(D.NB.).

—

Rijkscom-

missaris Terboven heeft een-besluit

uit-

gevaardigd, waarbij de uitzonderingstoestand in Oslo en omgeving met ingang
van 16 September, des ochtends om 5
uur, wordt opgeheven.

(IVff/ij gedeponeerd.)

varen.

GEEN BEWAPENING
DER KOOPVAARDIJ.

sjah Pahlayi.

in de hoofdstad bevinden.
Het parlement heeft twaalf nieuwe afgevaardigden gekozen voor het district
van Teheran.. In een geheime zitting
werden Zaterdag in het parlement hervormingen besproken.

Oudste zoon van den

sjah opvolger.

niet echter de andere overzeesche bezittingen genoemd, zoodat dus het vervoer daarheen mogelijk is. In zijn commentaar op dit rapport van Biddie
spreekt Associated Press van een „nieuwe verscherping van den strijd tegen
de As".
De minister van Buitenlandsche Zaken, Cordell Huil, heeft
naar S P.T.
nog meldt
de berichten tegengesproNEW VORK, 16 Sept. (D.N.8.).
ken, volgens welke de Amerikaansche
Het ministerie van Buitenlandsche Za- regeering zou overwegen, de koopvaardijschepen te bewapenen om opheS/ing
ken te Washington heeft, volgens Asso- van
de neutraliteitswet te vermijden.
ciated Press, een rapport van den mi- Het lijkt Huil doelmatiger, meer oornister van Justitie, Biddie, gepubliceerd, logsschepen te bouwen,
volgens hetwelk aan Amerikaansche
schepen krachtens de neutraliteitswet Censuur-plannen.
een brief aan de marinecommissie
het vervoer van oorïogsmaterieel en
van het Huis van Afgevaardigden
passagiers naar alle deelen van het Britschrijft, volgens Associated Press, de'
sche wereldrijk toegestaan is, met' uitstaatssecretaris in het ministerie van
zondering van het Vereenigde. KoninkMarine. Forrestal, dat het ministerie
rijk, Britsch-Indië, Australië, Canada, van Marine niet Van plan is een cende pers in te stellen; men tracht
Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. De neu- suur op
echter alle inlichtingen te controleeren.
traliteitswet is, aldus wordt in het rap- welke voor de operaties van de vloot
port gezegd, alleen op het vefvoer naar der Vereenigde Staten nadeel zouden
oorlogvoerende landen van toepassing. kunnen opleveren. In nauwe samenwerking met het ministerie van Oorlog zijn
Als zoodanig heeft president Roose- plannen opgesteld voor een censuur op
veU in zijn proclamatie van 4 November de internationale uitwisseling van be1939 de genoemde landen aangeduid, richten. Deze plannen bepalen zich tot
het berichtenverkeer-tusschen de Vereenigde Staten en vreemde landen en
schepen en het land.
Aan het Oostelijk front. Een tusschen
De Italiaansche bladen leveren, volgoederentrein der Sovjets, dien gens Stefani, commentaar op het beriqht, dat Amerikaansche schepen met
men bij de nadering der opingang van heden die der As-mogendrukkende
Duitsche
troepen heden zullen aanvallen. Volgens de uitlatingen van Cordell Huil zou de Ameriijlings in veiligheid trachtte te kaansche
verdedigingszone zich tot de
brengen, wordt in brand ge- kusten van IJstand uitstrekken, schrijft
de „Stampa", maar dit is een manoeuschoten.
vre om de pil voor het Congres en de
Foto: I'resse Bikl Zentrale/van Eusdon.
openbare meening in de Vereenigde
Staten te vergulden.

Censuur op bepaalde
berichten.

—

—

—

-

ÏSTANBOEL. 16 Sept (D.N.8.).
De
zender van Teheran meldt, dat naar ver-

luidt de oudste zoon van den Sjah zijn
vader zal opvolgen. In een speciale zitting van het parlement, is een desbetreffend besluit genomen.

BOEDAPEST, 13 Sept. (D. N. B.)/
Volgens het Hongaarsche' persbureau

.M.T.L" zijn in Sofia berichten uit 'TeReran ontvangen, volgens welke in-Iran
plotseling een revolutie is' uitgebroken.
In verschillende deelen van Iran zijn
volgens dit bericht talrijke Koerdische
troepen uitgerust mot de modernste wapens, machinegeweren, kanonnen en
handgranaten, tegen de Engelsche bezet-

UITZONDERINGSTOESTAND
IN OSLO OPGEHEVEN.

Ondergang
Schijngestalten der maan.
;J
21 Sept X.>L
27 Sept E K. H
5 Oct V.M.
13 Oct L.K. ÏJ

'

mogen

—

W S

17.17
17 Sept. 2.39
17 Sept. 17.55 Ü

Opkomst

|{

Waarheen schepen der V. S.

OPSTAND IN IRAN.

werk te voltooien, lieten zij een goe-

jj

16 Sept.

IN

*

....

■

durven dentwijfelen aan het
verstand van een groote groep

Dinsdag 16 September.

||

De Maan:
Ondergang

j:

tingstroepen in actie gekomen. Uitgangspunt der opstandige beVvcging en ook
verzamelplaats van de j opstandelingen
moet de omgeving van Kermansja zijn.
Volgens de tot nu toe ontvangen berichten moeten de districten Hamadan, Kaslan, Locristan en. Koesistan zich reeds
in handen van de opstandige troepen be. vinden.
~

Foto: Hoffmann/Stapf.

Morgenochtend tot 7.17 uur.

ij

*

Bij de omsingeling van Reval was
'ontsnapping voor de Sovjet-troepen
onmogelijk. Om hun vernielings-

MILLIOEN.

Rapport van Roosevelt.

—

BEÜBSBAROMETEB.

—

V. S. EXPORTEERDEN VOOR

—

—

WEERMACHTBERICHT.

Admiraal Stirling: „Dit
beteekent oorlog.”

Hongarije'» Rijksbestuurder,
admiraal Horthy, Hitier in zijn
hoofdkwartier een bezoek gebracht.
De Führer en admiraal Horthy met
heeft

ting hierop, dat later strooibiljetten in
de stad werden verspreid, waarin aan
de bevolking van Teheran werd medegedeeld, dat de kroonjuweelen zich nog

ITALIAANSCH

paus.

Antwoord op boodschap
van Roosevelt.

den minister van Financiën voor, een
dag te bepalen, waarop alle afgevaardigden, die dit wilden, naar de bank konden gaan om de kostbaarheden te zien.
De premier steunde dit voorstel.
United Press bericht nog in aanslui-

1E heeft er ooit aan
W/
v »ken, dat men zou

Nummers.

VERMOGEN VAN HET HUIS Führer ontvangt admiraal Horthy. Myron Taylor heden
den

In een buitengewone zitting van het
parlement heeft de minister van Financiën, Golosjaygan, geantwoord op de in
omloop zijnde geruchten, volgens welke
de kroonjuweelen uit Teheran zouden
zijn weggebracht. Ook len aanzien van
de geruchten omtrent de dekking der
bankbiljetten legde hij een verklaring af.
De rainister zeide: „Zooals wij reeds
verklaard hebben, liggen de bewuste
juweclen in een verzegelde bankkluis.
Een gedetailleerde lijst der juweelen bevindt zich momenteel op het ministerie
van Financiën. Wat de historische kroonjuweelen betreft, zij zijn even gaaf als
toen zij in een museumzaal van het paleis Golestan werden ten toon gesteld.
Aangezien er echter kort geleden in de
omgeving van het paleis gebouwd is,
heeft men ze op 26 Augustus j.l. tijdelijk
in de kluis van de Nationale Bank gedeponeerd". Een andere afgevaardigde verklaarde: „Wij hebben volledig vertrouwen in de regeering en in de betrouwbaarheid van de bank." Hij stelde daarom

Gezond Verstand
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HET VERMISTE MEISJE
TE BUSSUM.
Een spoor gevonden?
(Van onzen
correspondent.)
BUSSUM. 16 Sept.
Bij de politie
heeft zich een winkelierster van den
Xoorderweg aangemeld, die mededeelt,
dat zij de verdwenen Miep Bakker Zaterdagavond omstreeks kwart over zes
voor haar winkel heeft zien wachten,
terwijl een achtjarig meisje bij haar
snoepgoed kwam koopen. Dit meisje
bleef maar één oogenbiik in den winkel,
daar de vrouw de verlangde tooverbalien niet in voorraad had. en fietste toen
met Jliep Ba-kker weg. Dit is het laats:»
teeken dat men van Miep heeft gezien,,
die zooa'.s gemeM om zes uur bij c>n
opkooper van vlieriiessen is geweest. D«
politie tracht thans te weten te komen
wie het achtjarig meisje is, dat in gezelschap van Miep Bakker was. Verder
hebben alle nasporingen geen resultaat
opgeleverd.
—

2

Dinsdag

—

Avondblad

—

Eerste Blad.
Kinder-Telegraaf

van

|

ouds

§

lietii-euni:

t

wondering wekken en op

hout, Deurne, Hoboken, Merksem, Mortsel. Wilrijk, alsook een gedeelte der gemeente Ekeren, met ingang van 1 Januari
1942 bij het grondgebied der gemeente
Antwerpen worden gevoegd. Na de verwezenlijking van Groot-Antwerpen, zul-

len Groot-Brussel. Groot-Gent, Groot
Luik en Groot-Charleroi aan de beurt
Deze samensmelting van gemeenten
wordt noodig geacht ten behoeve van de
bevolking, die in de eenheid van diensten als politie, brandweer, enz. haar
voordeel zal vinden. De „hoofdstad" van

ee*n agglomeratie pleegt talrijke diensten
te bekostigen, die het geheele complex
ten goede komen, doch waarvan de lasten alleen door de inwoners van de
z.g.n. „hoofdstad" gedragen worden. Verhuizing naar de randgemeenten om aan
deze lasten te ontkomen, komt veel voor.
Vraagstukken van gas-, water- en elec-

triciteitsvoorziening kunnen gemakkelijker en beter opgelost worden. De ravitailleeringsproblemen zullen er even-

eens doelmatiger kunnen behandeld wor-

De voorVICHY. 16 Sept. (D.N.8.).
malige Fransche hooge commissaris in
Syrië, generaal Dentz. is Maandagavond
—

Op

het station

werd hij namens het staatshoofd maarschalk Pétain verwelkomd door kolonel
Chapuis alsmede door vertegenwoordigers van den vice-premier en den miOorlog. Tijdens zijn verblijf

te Vichy zal generaal Dentz door maar-

schalk Pétain en den plaatsvervancenden minister-president, admiraal Darlan. worden ontvangen.

Mevr. Roosevelt over haar functie
16 Sept. 1D.N.8
Mevrouw Roosevelt heeft op de door
WASHINGTON.

>.

—

geleide persconferentie medegehaar
deeld, dat zij 29 September om negen
uur 's ochtends precies haar nieuwe
functie als „assistente" van Laguardia
zal aanvaarden. Zij kent haar taak nog
niet. Haar is echter verzocht de werkzaamheden der vrijwillige civiele verdediging te organiseeren en te leiden,
zoo meldt Associated Press.
Voor het stadhuis te New Vork hebben vrouwep een demonstratie gehouluchtbeschermingsopleiden tegen de
ding voor schoolkinderen. De leidster der
demonstratie verklaarde volgens Associated Press, dat Latüiardia de „grootste
oorloi»sophitser der Vereenigde Staten
is". De Amerikaansche vrouwen zijn besloten haar zonen niet af te staan voor
oorlogen op vreemden grond.

R.M. 5 milliard
Duitsche gezinnen.

steun aan

BERLIJN, 13 Sept. (S.P.T.)
In het
tweede Septembernummer van de ..Deutsche Volkswirtschaft" publiceert de secretaris van het ministerie van Financiën. Fritz Rheinhardt. een artikel onder
het opschrift: ..De sociale hulp en haar
financiering volgens nationaal-socialistische opvattingen". Wat de bijzondere
inkomsten en uitgaven voor het jaar 1941
betreft schrijft Rheinhardt o.m, dat de
staatsuitgaven tot ondersteuning van gezinnen, waarvan de kostwinner onder de
wapens is. 5 milliard Mark bedragen.

sching

De strookjes staan op iederen
bon in een andere positie tegenover elkaar en het is makkelijk
mogelijk om de standen van de
twee geldige bonnen goed in het

of

dc

deze onbillijkheid in het Zuiden uit den
of
*eg geruimd, daar nu ook daar de provalscht ui.
motieknns één op 20 wordt. Maar verdwenen is de moeilijkheid geenszins, zij
is slechts verplaatst. Het bondsbestuur
begaat een grove onbillijkheid tegenover
alle andere tweede klassers. Niemand zal
iurven ontkennen, dat b.v. de tweede
klassers uit het Westen qua spelpeil bóven de Zuidelijke tweede klassers staan
en terecht kunnen zij vragen: „Waaram
over
n het Zuiden wel en bij ons niet? Dior
Horthy's
de grootere bevolkingsdichtheid
heef:
In iet Westen betere voetballers en dus ook
BOEDAPEST. *15 Sept. (D.N.8.).
de Hongaarsche
parlementscommissie recht op meer eerste klassers.
Doch het voornaamste punt van criBuitenlandsche
Zaken heeft minisvan
ter-president Bardossy verslag uitge- Uek blijft de spelpeilveriaging. De N.V.
bracht over het bezoek van den rijksbe- B. neemt allerlei maatregelen (oefenstuurder aan het hoofdkwartier van den meestersexamens, cursussen e.d.), om ':
Führer en over de besprekingen, die spelpeil in ons land op te voeren, doch
daar zijn gevoerd. Hij zeide, dat het be- dit alles wordt door het nieuwe besluit
zoek werd gekenmerkt door de traditio- weer grootendeels te niet gedaan. Het
neele Duitsch-Hongaarsche vriendschap. iaatste woord over de competitie-indeeMen constateerde, dat de opvattingen ling is nog niet gesproken.
overeenstemden, ook ten aanzien van het
aandeel van Hongarije aan de actie tegen
de Sovjets, welke ter sprake kwam bij
de conferentie der legerleidingen. Die
?
actie blijft zich langs dezelfde lijn als tot
dusverre bewegen.

ver-

HONGARIJES AANDEEL
IN DEN STRIJD.
Bardossy rapporteert

bezoek.

—

Zenuwachtig

Akkertje

Finnen schieten 12 Sovjetvliegtuigen neer.

j ["gezonden

HELSINKI. 15 Sept. D N.B ).
Naar
medegedeeld, zijn de
officieel
wordt
laatste dagen boven FJnsch gebied geen
<

vijandelijke

In

—

Merfedeeür.e)
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góls;

vliegtuigen waargenomen.

landengte zijn op 14 September 12 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.

voor

Belgische Winterhulp.
BRUSSEL. 15 Sept. HA. N. P.V.
Zondag is alhier in aanwezigheid van
talrijke persoonlijkheden uit het openbare leven het tweede jaar van het Belgische winterhulpwerk geopend.

—

Behalve

door
den voorzitter. Paul
werd op deze bijeenkomst
gevoerd door den burgehet woord
meester van Antwerpen, die verklaarde

Heymans.

dat het winterhulpwerk zijn stad voor
den ondergang had gered. In zijn slotwoord deelde de voorzitter mede. dat
de koning een bedrag van één millioen
francs en de koningin-moeder 200.000
francs voor het winterhulpwerk beschikbaar hadden gesteld.

AANSLAG. OP TELEFOONCENTRALE VAN AGRAM.
AGRAM. 16 Sept. «DN.B.i.
Van
communistische zijde is Zondagmiddag
een aanslag gepleegd op de telefooneen
trale van Agram. waarbij eenige scha
de werd aangericht. Naar verluidt duidt
het onderzoek er op, dat de daders in
contact stonden met Britsche agenten,
die in het Britsche consulaat te Agram
een bergplaats met ontplofbare stoffen
bezaten.
—

Wedstrijd

Scott, Dou*las (alle 1740). Borlena Scott.
Avro, Colombine S en Cluudy Scott (aile
1760 nu).

Vermoedelijke winnaars: Dromeïeaque, Coen Daniël Scott.
ren over 1700 m (handicap
A): Cracques 80, Bon Voyage 77, Echl'.lais
75, Cassagnac 72, Gatlnaise 68, Red Tag.
Marsruy, Abraham, Coronation, Thoricourt,
alle U6 luj.

lombine S

Uitgebreid programma.

glas li. Bon E.-jprit.
Snelheldsprijs. draverij voor 3-Jsr!ge. Nederlandsche paarden: Filiy Guy, Fiehlje Deïcf, Klora Scott, Kred Mar C'.yo K en Fanny
Brewer (aile 1740 m.). Vrij waarschijnlijke
winnaars zijn: Filly G. en Kred Mac Clyo K.
Suriname-prijs, ren over 2100 m (handi
cap B). te ru<len door amateurs: Serdah.
Guignois Prkle. beide B,> kg; Janieule 83. Mon
Peüt Aml 80, Red Ta? 75. Margui 7:1. Coronation 72, Ponton 68, Abraham, Turnip Tops.
Kitchencr en Bily, alie 66 kg.
Onze keuze iMi Red Tag, Coronation, Guig-

Onze keuze ls: Cassasrngc. Echillals,

Voyage of eventueel
in dit nummer.

Red"

Bon

Tag bij uitkomen
•

Boeken vragen

srhoonc stad zou groeien, noemen .zij
een illusie: „Het is zeer de vraag, of

De herbouw van
Rotterdam.
Niet in schoonheid,
maar in grootheid.
*T*OT de belangrijkste vraagstukken,
die straks bij Rotterdams herbouw
zullen moeten worden opgelost, behoort dat van een werkelijk goeden en
*

doelmatigen volkswoningbouw. De architecten Van Tijen en Maaskant en
Brinkman en Van den Broek, die de

in Rotterdam reeds veel
opmerkelijks hebben gepresteerd, hebben daarom goed gedaan,
aan dit
te
vraagstuk een studie
wijden, die

laatste jaren

men

in handen

zou

wenschen

van

iedereen, die met den wederopbouw te
maken krijgt.

paardje!' roept zus Pientje,
„Hop m'n hoepell" gilt broer Piet.
„Harder lopen, paard!" roept Pientje,
„Anders winnen wij vèst niet."

m'n
HOP
Uw aandacht.

men meer mag verwachten dan dat
bet nieuwe Rotterdam weer krachtig,
levend en mannelijk zal zijn. Rotterdam was monumentaal in zijn rivier,
zijn schepen, zijn kranen, zijn bruggen,
zijn

markante persoonlijkheden: niet

in zijn stadhuis, zijn straten en pleinen. Oe kans voor de stad ligt niet in
de greep naar de schoonheid, maar in
die naar de grootheid."
Na er op gewezen te hebben, dat Rotterdam de stad is van de kleine burgerij
en het proletariaat, zoodat ook ,in het
nieuwe Rotterdam de wijken voor de
gegoeden een zeer bescheiden rol zullen
spelen, geven zij ten slotte aan, hoe zij
den woningbouw in de uitgestrekte nieuwe wijken zien: in het Noorden en Oosten zal de étagewoning verrijzen, in het
Zuiden en Westen zal het eengezinshuis
overheerschen, in tuinstad-vorm.
„Rij liet streven naar een verdere
ontwikkeling van die tuinstad idee zal
Rotterdam zich moeten hoeden voor een
herhaling van de eindc'ooze vlakke uitbreidingen vim Den Haag. .Vief. de nergens onderscheiden even hooge laag
nette burgermanswoningen mogen hier 't
resultaat zijn. -Vaar een groote struc
tuur van werken, wonen, verkeer en
groen, met een daaraan aangepaste
karaktervolle onderscheiding in dc be
bouiringen moet hier worden gestrcejd.
De ruime opvattingen van het plan voor
de nieuwe stadskern moeten tot in de
nieuwe woonwijken voelbaar zijn."

—

—

te

veel.

DOOR

GARAI ARVAY.
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Moore was overal. Een enorme energie straalde van
hem uit. Zelfs Rosenberg, die zich toch als een kampioen
van lederen lichamelijken arbeid wist af te maken, had
een schop gegrepen en groef er op los. Moore's slem had
suggestieve macht. Het was de duidelijke, vaste stem
van een man. die eens uit bandelooze horden een leger
gevormd had.
Nu stond hij op het bordes voor de deur en riep Holt.
t
Ze gaven zijn roep door: „Holt, waar ls Holt!"

Julian verscheen.
„Ik moet met je spreken. Holt. Ga mee!"
Ze gingen naar het strand. De met hou: volgeladen
booten lagen op het zand. Reeds kwamen de eerste golven, de voorboden van den naderenden vloed.
Moore keek in de verte: „Je bent samen met Irena uit
Kopenhagen vertrokken. Dat was het-beste, wat Je doen
kon. Rosenberg heeft me alles verteld. Maar wat nu?"
„Ik hoop nog steeds, dat u Irena wilt helpen."
„Waar is Irena?" Het scheen, alsof zijn stem let 9warmer klonk dan anders.
i
„Ik heb Irena In het vlsschersdorp Ingekwartierd. Ik
denk. dat zij daar. ten minste vc&r korten tijd, veilig Is.
Naar mijn meening moet u onmiddellijk met Irena vertrekken, mijnheer Moore, den Oceaan over, zoo spoedig
mogelijk!"
„En wat gebeurt er met u?"
Julian glimlachte pijnlijk. „Ik wil ook weg."
.Waarheen?"

Kets! Daar stoot de snelle hoepel.
Op een grote, ronde steen.
Hij valt om en snoever Pietje,

Rollebolt er overheen.
„Hiep, hoera!" schreeuwt Pip, het

paardje.

..Piet. dat 's vast niet naar je zin.
Want nu zie je. dat met Pientje,
Ik de hardloopwedstrijd win!"
'LUCAS.

Kees moest-naar
de kapper.
KEES",
paar

zei moeder, en pakte een
dubbeltjes in

een papiertje,

„vanmiddag na schooltijd ga jij naar de
Niet vergeten,
kapper; hier is geld.

hoor!"

„Neen, moes." zei Kees gehoorzaam,
hij wist al vooruit, dat hij er
weinig zin in zou hebben, want hij had
al afgesproken om na schooltijd met zijn
vriendjes te gaan voetballen. Onderweg
piekerde hij er aldoor over hóé hij het
nu zou aanleggen om èn moeder te, bevredigea én toch zijn voetballerij niet
mis te lopen. Toen hij vlak bij school
was. klaarde zijn gezicht op: hij wist
het. Hij ging dadelijk in zijn bank zitten
en schreef het volgende briefje aan zijn
makkertje Henk, dat nooit meedeed met
voetballen:

maar.

...

—

Amor, Caritas, Altruïsme.

r

DR.

Kosmische stralen.

317. De
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—

„Ik maak 't best." zei Big Wijsneus
tot nen vos. overigens niet geheel
naar waarheid, want hij voelde zich
lang niet goed. „En hoe maakt gij het,
meneer de vos?" „Noem mij maar Reinaart, beste vriend, ge-woon Reinaart."
zei de vos. „Aan dat gemeneer heb
ik een hekel en ai ben ik van heel
goede familie, ik ben vóór eenvoud
in den omgang met mijn mededie-

ren." De

manieren van den vos bevielen Big Wijsneus heel goed. ~'t Is
mij best," zei hij. „Ik heet doodgewoon Big Wijsneus en ik ben een varken, dat op weg is naar de bruiloft
van Koning Nobel. Gaat gij daar wellicht ook heen?"

KORVETTEN-KAPITEIN

-—

„Australië
Het zal u misschien belachelijk schij- ilat zij den slotheer behaagt. Wilt
u vandaag mijn
nen, maar een zin. die me fascineerde, heeft over mijn gast
zijn, mijnheer Moore? Ik houd van Deensche keuken
toekomst beslist. lemand zei: Australië is het Amerika 1 la ftusse. Een menu door
mijzelf bereid."
van de tookomst!"
Moore nam de uitnoodiging met genoegen aan, en
„Fantast! Overigens lijkt het mij het verstandigste,
Julian nam afscheid. Niemand hield hem terug. Voor
dat je Denemarken verlaat. Wanneer wil je weg?"
het huis haalde de pastoor hem in.
„Zaterdag om tien uur vertrekt de boot."
„Waarom verlaat u ons zoo snel. mijn vriend?"
„Je hebt geld noodig en een pas op een anderen naam.
Julian beantwoordde zijn vraag niet, 'gaf hem slechts
Je zult beide hebben." Hij keerde zich om. „Dikke, de zwijgend de hand.
wagen!"
Irena stond aan het raam en zag Julian in den
waKen uur later stonden Moore en Holt voor het huls gen slappen.
den
pastoor van Aabek. Ze gingen binnen en hoorvan
„Ik moet
een vraag stellen, Irena," zei Moore. „maar
den uit de kamer van den pastoor lulde
stemmen vooruit wilJeik
je zeggen, dat je antwoord niets aan
komen.
„Hoeveel armen kunnen de vreugden dezer wereld mijn besluit veranderen kan. Ik vraag je, mijn vrouw
te willen worden, en ik vraag je mij te zeggen, of
niet deelachtig worden...." hoorden ze de vriendelijke
Je
werkelijk prinses Trubetzkoy bent. Als je nee zegt.
stem van den pastoor zeggen, „daar de rijken...."
bespaar je me een massa werk, nutteloos verknoeiden
. .de met goederen
gezegenden en rijken' dezer
tijd, zinloos uitgegeven ge1d...."
aarde
"_
dat was de stem van Irena.
„Als ik neen zeg," antwoordde Irena, „zul je nooit
met goederen gezegenden en rijken dezer
aarde hunner niet gedenken. Maar de Heer sprak tot kunnen, vergeten, dat ik gelogen heb
„Ik zal aannemen, dat je er goede redenen voor
Lucifer: Nimmer verandert een liefhebbend hart. Het
blijft zich gelijk op den eersten zoowel als op den gehad hebt en het in twee minuten vergeten hebben..
„Nu. ik heb niet gelogen. Als Je me vertrouwt, moet
laatsten dag. en zijn liefde eindigt nimmer
weten, dat je me met deze vraag kwetst."
je
Daar men hun kloppen niet hoorde, opende Julian
„Dan zal de duivel die bende töch halen!" Moore sloeg
de deur. Ze zagen den ouden pastoor voor een stoel
woedend met de vuist op tafel. „En Ik kon niet verstaan en tot een onzichtbare gemeente spreken.
Irena klapte het schrift, dat de preek 'van den pas- hinderen dat vandaag aan die madame Rudin de ertoor voor den komenden Zondag bevatte, dicht en snel- fenis ter hand gesteld werd!"
Irena verbleekte.
de op Moore toe. „We hebben u al lang verwacht, mijn..Wist je dat nog niet?" vroeg hij verbaasd.
heer Moore!" Ze reikte hem de hand. zonder van julian's aanwezigheid ook maar In het minst notitie te Ze maakte een vermoeide beweging- met de hand.
„Nu is alles verloren! Weet Holt dat?"
nemen.
„Ja...."
„De juffrouw was zoo vriendelijk, mij bij het loeren
„Wat zegt hij?"
van mijn preek te helpen," zei de pastoor. „Vrorgor kon
lk spreken als rie Heilige Schrift feit. Nu echter moet
„HIJ vertrekt Zaterdag. Ik geloof naar Australië
ik woord voor woord loeren. Ja, we worden oud!"
Irena had zich afgewend. Moore .kon niet zien wat
„Het spijt me, dat we u storen." ze) Mnnre. die geen zich op haar gezicht afspeelde. Na een poosje zei te
nog van irena afwendde. ri(p haar kW-rierrtt-ai-nt aan met een cirm. waaruit niet de
minste opwinding sprak
gehouden had. ~Dle riinchl staat 11 bekoorlijk!".'
.i.Mecht u den heer Holt voor zijn vertrek: nog eens„Dank u ..." Irena maakte een knlx. „ik ben blij opreken, zegt u hem dan, dat ik hem
goede r«U wensen
„

"

"

.

-

"
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Een Prinses

„Ik loop sneller." juicht broer Pietje,
..Ik haal jullie lekker in.
Met m'n hoepel, zal je 's kijken,
Dat ik het van jullie win!"

In een uitvoejig hoofdstuk ..Inzichten"
geven de schrijvers een diepgaande analyse van de ideologische en cultureele
zijde van het woonvraagstuk. om vervolgens in de hoofdstukken „Realiteiten",
„Ontwerpen" en ..Economie en Rentabiliteit" de oplossing van dit vraagstuk
van den practischen kant te bezien. De
nois Pride
samenstellers blijken open oog te hebSisal-prlj?, prltzen-draverij 2e en .le klasse:
ben voor de fouten, die in het verleden
Elisabeth (2100), Décent Guy, Davkl O (bei- bij den volkswoningbouw gemaakt zijn
de 2200), Amazone G (2220 plus 20), Benen ook het nieuwe Amsterdam
nog
na Dosa. Dutch Hanover. De G'.eaner T, Caniet zoo heel lang geleden 't Mekka van
sindra (alle 2240), Zanipa van N Z, Wladikan bij hen geen
mlr. Boyke Norton, Zoon van Sllladar (alle de huizenbouwers
„Beste 'Henk, zou jij vanmiddag na
2260 m.).
genade meer vinden. Toch is de strekAlles bijeen verdient dit boekje, dat schooltijd voor mij naar den kapper wilVermoedelijke winnaars:
Geersen king van dit
boek. dat met tallooze tech- den titel draagt „Woonmogelijkheden in len gaan (kapper Vink, op het hoekje.'),
(De Giear.er T, Boyke Norton), Dutch Hannische teekeningen en foto's wordt verhet nieuwe Rotterdam" en dat uitgegeover, Zoon van S'lladar.
want mijn moeder vindt dat mijn haar
September-prijs, parijzen-draverij le klasse: duidelijkt, allerminst afbrekend:
wel ven werd bij W. L. Sc J. Brusse N.V. te hoog nodig geknipt moet worden, maar
Baroline, Boyke Norton, Amazone G, Adde schrijvers zich scherp critisch Rotterdam, in wijden kring belangstelik heb geen tijd want ik moet voetballen.
miral Guy. Diana Norton (alie 2:;S0), Baro Rebben
(A. H. van der Linden).
nesse K (2400). Zoon van David Guy (2420). tegenover het probleem gesteld, maar ling.
Het kost twee dubbeltjes en die sluit ik
Lord Maire, Monsieur le Major, Lex K (alle zij geven tevens vele suggesties van ophierbij in een papiertje in. Vriendelijk
2460 m.).
bouwenden aard.
<
bedankt, hoor!
Aanbeveienswaardige kan*paarden: préferé
belangwekkend
Zeer
is
wat
de
Keesje
(Boyke
Geersen
Norton. Diana Norton. Zoon
van David Guy). Admira! Guy. I.ord Maire.
BIERENS DE HAAN gebruikt de
schrijvers over het nieuwe Rotterdam
Henks
op
Dat briefje legde Kees
Gouden Droom-prüs, ren over 1200 ni: Sadrie uitheemsche woorden, die den
te zeggen hebben; de verwachting, dat
En hij snapte niet waarom die
bank.
ra!a 65, Gatlnatse cm. Le Hesruin,
Bon
titel van zijn geschrift vormen, om de
Voyage. be.de 30, Latwrhing Water, Turnip
Henk. toen hij het las zon pret had en
uit het velen dierbare, maar daarom
verschillende inhouden, welke in den
Tops. beide 57 H. en Tornt, ,%2 kg. Vern*ociedereen liet méélachen.
deïijite winnaars: l-aittrhing Water, Gatlnatse
niet minder leelijke Rotterdam van
Nederlandschen term „liefde liggen opSnappen jullie het wel?!
en Bon Voyage of Sarata.
gesloten,
voor Mei 1940 nu opeens een zeer
aan te geven. Deze inhouden
Stastok prijs, prlj/en-draverij 4e
klasse:
hebben een gemeenschappelijken wortel.
,zoo betoogt hij, en hij duidt dezen aan
met het Crieksche woord cros. Eros is
de eenheid tusschen geest en zinnen, tusuitgestootene
schen idee en levensdrang: hij is „de
Weltraumstrahlung (Kosmische
idealiteit onzer natuur, als levensdrang
Strahlung) und ihre biologische
werkende, waarbij deze laatste tot hooWirkung" door J. Eugster. privaatgere gestalte stijgt".
docent aan de universiteit van Ztirich,
Altruïsme, caritas en amor nu zijn de met medewerking van prof. V. F. Hess,
drie hoofdvormen van den cros. Altruïshoogleeraar aan de Fordham universime is de genegenheid van mensch tot teit, New Vork (uitgave Orell Füssli
terwijl caritas zich naar de
mensch,
Verlag. Zürich, Leipzig) ls een Doek,
menschheid toewendt. Het eerste is ge- dat ook Nederlandschen natuuronderricht op het persoonlijke, op den naaste zoekers
en biologen belang zal . Inboeals individueele persoonlijkheid, de tweezemen. Het vat de resultaten samen,
de op het algemeene. de menschheid, in
die onderzoekers in vele landen bij de
welke van haar geledingen ook.
De bestudeering der kosmische stralen bevolleeiige openbaring van den eros is
reikt hebben, en houdt zich in het bijde amor. de liefde die naar het bovenzonder bezig met de belangwekkende
persoonlijke, de Godheid, is heengericht.
proefnemingen, die Eugster nam om
Het geschrift is uitgegeven door de don invloed der kosmische straling ot)
N.V. van Gorcum en Co. te Assen.
het leven op aarde na te gaan. Door
imr. J. Bets).
jarenlatigen, geduldigen arbeid, waarbij
hij tal van experimenten uitvoerde met
GÜNTHER planten, bacteriën, vliegen, konijn'je-,
Reinaart de Vos trok een erg droe„Dat is in dezen tijd een
groote
PRIEN, de befaamde duikooo.com- enz. gelukte het hem iets van den invig gez.cht. ..Ik niet. beste vriend."
tegenvaller," zei Reinaart. „Ik heb 't
mandant, die oa. de .Royal Oak" in de vloed der kosmische straling
op de
zei hij. ..ik niet. Ik ben een uitgestooal niet zoo best den laalsten tijd en
baai van Scapa flow torpedeerde en de levensprocessen vast te stellen. Van die
tene. Ik mag daar niet komen. Bruin
als er dan zoo n overvloedige maal„Repulse"
beschadigde, behoort niet proefnemingen geeft dit boek een bede beer en Tibeert de kater, dat zijn
tijd in uitzicht wordt gesteld,
dan
meer
tot de levenden. Daarom is ziin langwekkend relaas, dat zich in de
mijn vijanden, weet je. en die hebje
je
daar
verheug
op. 't Is heel pretthans in het Nederlandsch vertaalde eerste plaats richt tot menschen der
ben zulke leelijke dingen van
mij
tig, je bukje eens lekker rond
te
boek voorzien van het zwart omrande
werenschap, doch ook den ontwikkelden
verteld bij Koning Nobel, dat ik geen
eten. Dat ik nu niet bij -die bruiloft
O U W -bericht over zijn dood en de dagleek eenig begrip kan geven voor d.t
uitnoodig ng heb gekregen voor de
mag komen, kan me niet zoo
heel
order van vice-admiraal Dönitz, bevelnieuwe gebied
van ' wetenschappelijk
bruiloft. "Het is een echt
veel schelen. Dat wordt toch
gemeene
een
hebber van het U-bootwapen. G. van onderzoek
<A. P. van Leeuwen).
streek van ze. maar ja. dcc er maaf
vervelende, stijve beweging, met veel
Eysden heeft het boek „Mijn weg naar
eens iets aan. Bruin en T beert zijn
plichtplegingen- maar dat ik niet kan
Scapa flow" vertaald, dat een
levensde gunstelingen van den Koning en
mee-eten aan den feestdisch. ja. daargeschiedenis vol spanning en avonturen
Buitenland:
hij hecht geloof aan hun vuige lo*jheb
over
ik braaf het land. Ik veris geworden. Het is verschenen bg de
F Stofcvig, Amster
geef dat Bruin en Tibeert nooit." Big
lam Binnenland: J J
gens." ..Dat is een strop voor je," zei
uitgeverij
Roskam te Amsterdam. De lam Kunst: U M G Arntzentus. Amï:c
Big Wijsneus, „want nu mag je ook
Wijsneus kuchte eens ernstig. ..Kon ik
stijl is vlot en de vertaling goed. Vele l3m
J W F Werumeus BualnS
mee-eten
den
niet
aan
maar iets voor je doen, Reinaart,"
Amsterdam Financ-èn: Drs K
feestmaaltijd."
D Bowh
illustraties
uit
het
leven
op
zeilschepen
'ïeemstede St>ort- H J
Amsterdam
zei hij goedig.
i
vormen een eigenaardig contrast met de Foto: C ArnoMv. Arrwnprdam Ned-lnd ë an
0.-Azt»: P C A van t.ith. Pen Haag Land
.kiekjes van duikbooten en mannen met bouw:
D A Anema, Amsterdam OnderwUa
'baarden.
—

FEUILLETON.

de konijntjes

van

EHsahech. Dorlan, Flora Scott. .Dorette, Emma the Great, Donna Bella. Fiiie de Flandre.
Bdiniza Norton.' Daniël Scott (alle 1700),
Dromeleaque (1720), Darnon. Aïda, Doctor

TORENWACHTER

Oost-Karelië en op de Karelische

Koninklijke giften

OP DUINDIGT.

—

strookje.

aangeboden bon geldig

WOENSDAGMEETING

HET

constateeren.

geheugen te prenten.
Eén oogopslag leert dan

Paardensport

klassers. en dus naar spelpeilverbetering.
op
programma voor Duindigt
Doch bet thans genomen besluit staat
morgen Woensdag (aanvang 3 uur),
lijnrecht tegenover het vorige en beteebevat niet minder dan 5 draf- en 3 renként een uitbreiding van het toch al zeer
nummers. Hiervan is het getal inschrijïroote aantal eerste klassers van 52 tot vingen
in de draverij voor 3-jarige Ne60.
derlandsche paarden wel aan den verredenen,
Een der
welke wordt aange- wonderlijk kleinen kant gebleven, ciocn
voerd ter motiveering van de bestuurs- de overige nummers beloven goed bezetbeslissing, is de beperkte reismogelijkte velden
ook de rennen. Eenige der
heid in district 4. waar b.v. N. A. C. uit aangegeven dravers hebbe,ri j.l. Vrijdag
B*eda op bezoek moet bij Juliana in en Zondag aan
de courses in het NoorZO.-Limburg. Wij nemen gaarne aan.
den des lands deelgenomen, doch
de
groot
dat de moeilijkheden hier zeer
daar getoonde verrichtingen kunnen
zijn, maar wat het nu komende seizoen moeilijk als
een maatstaf voor nun kunnog mogelijk is. kan ook in den . winter
gelden, wegens de slechte weersomnen
1942—1943. Uiteindelijk zijn de reis- standigheden. Ten opzichte van de renmoeilijkheden slechts van
tijdelijken
paarden kan worden opgemerkt, da: bij
aard en die wettigen geen besluit, dat
de jongste trainingen Red Tag en Casonherroepelijk voor langeren tijd moet sagnac een besten indruk hebben gegelden. Indien men in het Zuiden eenmaakt. Mon Petit Ami zal. niet starten
maal twintig eerste klassers heeft, zal wegens ziekte. Petite Artiste is weer in
het moeilijk zijn er weer twaalf of des- orde. Go»d hebben ook voldaan Guignood» tien van te maken. Een gedwonden
nois Pride, Coronation (die door
gen degradatie zal na den oorlog niet
worden
jonger, amateur v. d. Nat zal
mogelijk zijn.
bereden) en Bon Voyage, terwijl Ponton
De andere reden, die het bondsbe- zich in goeden zin ontplooit. De num«tuur aanvoert, is een voetbaltechnische. mers
met de ingeschreven paarden, de
Ten gevolge van de fusie is het aantal afstanden en gewichten zijn de volgende:
Zuidelijke tweede-klassers gestegen tot
lijden
Seottprijs, handicap-draverij; te
49, waardoor de promotiekansen zeer
Eulogie Scott (2000), Wladigering zijn, n.l. één op 49. (In het Wes- door amateurs:
Bon
B,
Esprit,
mir, Buzlau K W, Beatrix
ten is dit cijfer één op 22. in het Oosten Darius G, Douglas 11, (alle 202O), Benna Doéén op 29 en in het Noorden één op 20). sa, Baroline, Bübichon (alie 2060), Senator
Hierin schuilt een groote onbillijkheid Non-is. Job (beide 2OS0), Highwayman, V
(bekle 2100). Bonnle's Norton (2120).
t.o.v. district 4. Door het aantal eerste Kernei
Mesnll-Cher (2140) m>. Eers.e kanspaanklassers uit te breiden tot 20. heeft men den zijn 0.i.: Mesnil-Chcr, Buziau K W, üou-

-

de kwaliteits'-tandpasta

critiek stuiten.

geen een eerste schrede beteeken de op"
den goeden weg. Op den weg namelijk
naar vermindering van het aantal eerste

Op iederen boterbon slaan de
cijfers, waaruit het nummer is
samengesteld. Vier keer klein vermeld op een wit en een blauw

—

j*i Morgensgdècl 's Avonds beter

te

een voorgenomen „Nlcuw-Ordening"

BEDRIJFSLEVEN

bestuur mede. dat het in de bedoeling
lag. volgend seizoen de Zuidelijke eerste
klasse te verminderen tot elf clubs, het-

r\IT is een vervaUchte boterbon,
Ucn een lomp vervalschte bovendien. Kummer 31 van de boterkaart, dat is overgeslagen, is
met inkt veranderd in 34. De
winkelier, die ons dezen bon heejt
gestuurd, is er in geloopen en
soms
het publiek
vraagt of
wenscht. dat de verkooper iederen
bon zorgvuldig gaat bekijken,
zoodat de huisvrouwen voor iedere boodschap dubbel zoo lang in
den winkel moet blijven.
Nu spreekt het wel vanzelf, dat
deze vervalsching in ieder opzicht afkeurenswaardig is. De
vervalscher bevoordeelt zich ten
koste
van zijn medeburgers.
Voorts berokkent hij den winkelier schade. Genoeg om zijn euveldaad te veroordeelen.
Bovendien is zijn daad dom,
want hij loopt groot gevaar betrapt te worden en de winkelier
heeft wel degelijk een middel in
de hand om vrij snel de verval-

over

.

Nog niet lang geleden deelde bet bonds-

t koit het besluit zal worden afgekor.digd,
waarbij de gemeenten Berchem, Borger-

onthullingen

Verkrijgbaar a / 0.25 bU den MISTHOOUX-BOEKHAXDEL, I,eid*rhe»tr. K.">, Amsterdam,
of na stotling van I 0.2 Sop Postgiro 322U00 ten na-me van Stichting „De Misthoorn", Adam
s'*' o7
.(Ingezonden Mededeeling)
;

HET

—

GENERAAL DENTZ TE VICHY.

Jongste besluit van
N.V.B.-bestuur wekt
jongste besluit van het N. V. 8.-bestuur om de Zuidelijke
eerste
klasse uit te breiden tot tweemaal tien
clubs, zal in breede voetbalkringen ver-

van Binnenlandsche Zaïcen.
Romsée, heeft meegedeeld, dat binnen-

den, met uitschakeling van ongelijkheden van gemeente tot gemeente. De contrólediensten zullen smokkel- en woekerhandel gemakkelijker bestrijden.
Een
rijkscommissaris zal de samenvoeging der diverse agglomeraties voorbereiden, door overleg tusschen de Provinciale Staten en de colleges van wethouders der diverse gemeenten. Wat speciaal Groot-Antwerpen betreft, worden
op de eenmaking groote verwachtingen
gebouwd voor de ontwikkeling van de
haven, de economische levensbron, ook
voor het geheele land

bevattende

verwondering.

generaal

te Vichy aangekomen.

KLASSERS.

111 s

(Van onzen correspondent).
Sept.
De secretaris-

BRUSSEL. 14

ZESTIG EERSTE-

§

Een doorzichtige
vervalsching.

..UIT DE KKIJKEN VAK lIE
O. Z. 0.-C OMMISSI E%

1

M<

Annexatie van talrijke
randgemeenten.

nister van

DE TELEGRAAF

Amster-J.Zvandn Berg.

Stemming als

GROOT-ANTWERPEN.

.

—

De

BIJZONDER MUZIEKPROGRAMMA van 9 tot 11 uur
ENORM SUCCES!!
door het ORKEST VAN DINTEREN.
Ingezonden

1941

September
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<W. J. de'Voogt).

#n

Gea«t T*v*n- M

F»*Vma

Amsterdam

, heb> Uw vrouw t 0worden mijnheer sigaret na. Duizend dollar! Twee maanden verlof! De
Moorn
tv bewonder
Moore. Ik
uw moed een vrouw te trouwen lang gewenschte reis
Hij had alle
naar Egypte... ."*
die misschien.. . misschien
een oplichtster ls"
reden tevreden te zijn. En toch!
Duizend dollar, gemakkelijk verdiend, te gemakkeOlsen wurgt de oude dame.
lijk, sprookjesachtig.. . Hij peinsde en peinsde. In zijn
J
haar allon - dt> ou<le «fime. Ze Is onein- lange practijk was hij wantrouwend geworden. Steeds
dig babbelziek en welbespraakt
en heeft duizend over- weer dacht hij aan de bijzonderheden van het geval,
tuigende argumenten klaar. Je luistert naar haar
stem. dacht aan Petroff, aan Max Gold. den zakkenroller, die
die zoo bedwelmend werkt als
De handteekening op het
en
opium
langzaam maar het testament gestolen had
«ker alle goede voornemens
in je dort verdwijnen als testament was echt. Alles klopte precies, tp preries.
sneeuw voor de zon.
Daar meende hij heel zacht de stem van de .oude dame
Je bent vastbesloten naar den
te
hooren: „Olsen. waar breek je je eigenlijk het hoof 1
schouwburg te gaan
Maar de oude dame fluistert
toe: ,het fc al halfacht over? Je hebt gewerkt, je hebt je uitstekend geweerd,
Je
„je moet je in alle haast verkleeden,
je naam staat in alle kranten. Je hebt duizend dollar
moet je
ren en je bent al zoo moe. Kijk toch eens afjakke- gekregen. Wat wil je nog meer? Slaap een paar uur,
dat weer
buiten! Het regent en je ruïneert Je kleeren. Je
je rust wd verdiend. Maak het je gemakkelijk.
komt je hebt
stellig veel te laat. Je krijgt geen kaarten en als
je Eens moet dc mensrh zich toch rust gunnen."
kaarten krijgt zijn ze heel duur.
„Oude dame," dacht Olsen, „de zaak is niét zoo eenMisschien ls het stuk
ook niet de moeite waard,
want op krantencritleken voudig. Die duizend dollar zijn een Overvloed, waarop
kun Je nooit afgaan. Blijf thuis, maak
het je gemak- ik niet gerekend heb. Herinner je je nog. hoe ik eens
kelijk. Eens moet de mensch zich toch ook rust gun- als penningmeester van de vereeniging van politienen."
inspecteurs een aanzienlijk overschot in kas had? Ik
Of
je hebt gezworen: van morgen af ben lk pre" rekende en rekende, en ziet, opeens was het overschot
cies om negen uur op kantoor. Zoo gaat het niet in een enorm tekort veranderd. Ik heb daaruit een Her
langer.
getroKken, die steeds weer juist gebleken ts Een overDe wekker loopt af. Het is acht uur 's morgens.
schot in de kas
bij lang nacijferen menr al te
Je vaak een tekort blijkt
wilt opstaan en luistert naar de stem van de oude
te zijn. En deze duizend dollar zijn
dame: „waarom wil je eigenlijk al opstaan?
Het een onverwacht overschot..
„Wees niet dwaas." zei de oud" dame. „He- is toch aarls Inderdaad tijd, dat Je een nieuw leven begint,
maar
waarom moet dat Juist vandaag zijn? Je bent gisteren dig van de prinses, dat ze zich dankbaar betoon:."
zoo laat in bed gekomen. Waarom' dus
„Dankbaarheid? Oude dame, spreek toch geen on*!'!
juist vandaag"
Blijf in bed, maak' het je gemakkelijk. Eens moet de Dankbaarheid? Je moet ze kennen .
mensch zich toch ook rust gunnen".
„Laat dat tobben, Olsen, neem rie du'zend dol*! '
Inspecteur Olsen lag in zijn Ramcr op den divan
en denk niet verder na.'Morgenmiridag ga Je naar Gll'f'e'j*'
dacht tra. Ken bede had hem zoojuist een brief van b-engt voor de kleine Karin den poppenwagen en w>r
madame Rudin gebracht, dien hij geopend
In de hand je vrouw den ring mee. dien ze al z*> ang wi'de h h
hield. Ze bedankte hom daarin voor zijn beleid en zijn ben
En dan met verlof! Op naar Egypte!"
■t
moeite en üt|" verzocht;,h»m,; een billet
vtn duizend dotte! t<V«?tiVB3rdfP.' dpi zi| in d ?n brief ïngnslnton hnd
(Wordt vervolgd).
Inspecteur Olsen keek de blauwe rookwolkjes van zijn
.
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„0 Mijn Lieve, Mijn Lustige, laat ons
«pelen in mijn koele vallei" luidt een der
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enz. (gevr.) 51

\'oor betrekkingen In
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Adam.
80-7.7123
Gevr. Assistente in Tandartspraktijk,
mede
voor lichte
huish. bezhrh. Br. 45 Boekh C.
BOONACKER, P. C. Hooftstr.

\

-«b-9872

f

57.

Vertegenwoordiger meubel-

branche, betrouwb. zakenman.
veel tijd
over door tekor
aan artikelen,
Het grootste succes met de
kosten bereikt U
zoekt loimende bezigheid,
geringst»

WINTER,

Rozengr.

BD-9583
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l

p. r.

Operateur
bioscoop. Br. No, 91 Bkh.
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voor

1111111111 l Woningen
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Inkoop, Terkoop. aanen werking
Kantoor disponibel. Br. H.74S
De Tel, Den Haag.
1-8282
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relesrraai

l()a-\V!>iil7

—

t; m

i

Zlodaapkamer.
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lieve, charmante tm huiselijke vrouw, eveneens eenigszins vermogend. Br. kunnen In het volste vertrouwen
onder mo. 13-L.'5077 aan lïur. Tel. ingezonden worden.
lïiivvelijk. Dame, *13 jaar, slank figuur, moderne levensopv..
eigen home, zoekt langs deze weg kennismaking met net
Heer, niet
ouder dan "46 jaar, om naar wederzijds goedv.
huwelijk aan te gaan. Hr. m. photo, welke op eerew. terug w.
*
gez. onder 13-L5l-17. Bureau De Te-egra.if.
Huwelijk! kenniwni. gezocht door Heer met eig. iuk., in bezit v.
meub., mrt aüeenst. besch. Uame. 40 a 50 jaar, met eig. ink.
Opg. relig.. leeft. Br. met L foto, eerew. geret., 13-L3171 Tel.

Huwelijk.
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Clubs. 51
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Br. 18-3133 De Te'.egr.
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25 ets. p. r.
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te Adam, niet
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Groot Pension (Kamerverh.)

Heerenhuis

Damesr
Gelegen op

Geheel en goed verh. Fraai gemeob.
Prima geldhel. Br. no. 10 LS.SO Telegr.

aangeb-.

Huisdieren, enz. 51 ets, per regel.

Heerenmodezaök

en

,<.eSe.

otd.

3.
ter overname aangeboden.
teefje. Lindeplein
besten 'stand. ii»*groo!e stad in het Zulden.'Fllnke
zwarte
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19, Titliurg.

g™«
r

2(1-9871

zaak zelfstandig door ver14-9213 voorraad. Mogelijkheid bestaat, datBrieven
10-31.54 De Tel.
kracht wordt vixirtgezet.
trouwde
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Berlitz

Spoedrur.. Prarlijkex. f I.- p.m.

Tel. 97687

Binnenweg 54, tel. 3X.358.
Radio.reparatie-inrichting. Krkende Philips Service.
Oude gramofooaplaten te koop gevrsagd-in eik kwantum

Bree-

Makelaar H.
straat 97. Tel. 90243.

Bolstraat 26
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Solide Geldbelegging,
"««r™*
-990 A. Br. m. prijs ond. r.r. straal 9G Ie ét-, tel. «6284.
Adam. lel.
Bloeiend rend. bedrijf met om25-3103 Tel.
25-7150
L
zet door 't heele land en priL_
Super
1941
zonder
'
- Nieuwe
kast
Progfatertl
ma ref, zoekt ter uitbr. kap,
min. / 10000 a 6 ri. Br. No. te koop gevraagd. Br. 19-L5105 bandspreiding op I.K.G, IS VV,
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Ie Tel.
'
19-31 SI Tel.
■paria, f 175.-. v. Osütdestr. 192
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lile ét n* 6 11.
25-9768
25-7157
In

Lessen. Talen. Steno, enz. 51 ets, p. r.
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21-8286 Accordeon gevraagd. Brieven
ra. merk en prijs, 671 WARPiano
van goed merk door BURG's Ukh-. Overtoom 66.
<»yinnaht.*'k
Khj ihmisrhe
musicus
te koop. gevraagd.
24-5326'
\Jeïs>es v.a. 8 j. en Dames
Br, ond. V.A. 2170 Alg. Adv.
Oude tafrlplano
DX VKÏK3, Telef,. 91801.
A. DE LA MAR AZV,
IS-Z7132 Uur.
té koop. tel. 65407.
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24-5327
*-Z4-Z7104
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Foto-Retouche,
cond. IS-Z7107 De Tel.
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Br,
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Tel. 5-6-0-7-3.
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le kl. ('onrertpiano, pr. merk. Musirua vraag; goede. Piano
royai meuto, zeer w. besp., (event. V!eugei> a contant, to.
18-Z7133 pracn'v. kl., / 550.-.
Occns. Br. W. Wogrrlf, le Const. HuyI
no. 18 Bur. Tel, Arnhem.
gerssir.
lel. HI6OB. 24-9884
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laatste miauut.
Javastr. 96.
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I 4 50 p. kw.
DE VRIES. Telef. 91891.Noorder Amstellaan IU6.
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p; r.

ets,

Mantel^

lange zwarte Seal bontmantel,
maat 46, I 100. Telef. 9110(1.
23-9881
Voor de w inte.-avonc'en. Prachtig Schaakspel met groote uit>
gesneden Ivoren schijven. Vitiluit. 1-6 u. Overioüni 114 1-

Sluiting inschrijving 30 Sept.

Pianoles; door leeraar,

f- p. m. Br. IH-LSIS7.
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Handelsbetr.

Jaar

-

teif. Bost». Totissalnts-raat 35
huis
IQa-Wgglj GeaelL
»
.Gaarne bevelen wil dit bureau ..Puccour" te 's-Gravenhage
gem. Kamers, str wat.
IOJSÏÏj aan.
niet alleen omdat het een actieve, betrouwbare bemiddecv. m. gebr. v. keuken en Telef.
enz, (aang.) 51 ets, p. r.
ling
Ileerrnkaincr.
Chiuue gemcuh.
voor U kan zijn, dank zij de zeer vele uitstekende
Prinsengracht 830.
relaties in particuliere en ambtelijke kringen, maar, vooral
z pens. Telefoon 22Ï.07.
-.1.3-8311
klein? Medewerkers gevr. Geen
O]
r—rt:
!Oa-95«4 omdat wij meenen niet deze mededeeling V. reflecteerenden,
T*
Te huur voor Ariera
eolp. Br. 2-t«77 Telegraaf.
van dienst te zijn, zoodat onaangename ervaringen en ge
Compleet gemeub. Flat. 3 k.. Z. R. gl-m. Z.Slpk. StTJ-, m. pr. waagde
«tappen voor-U achterwege bljjveu." .
b.
keuk.. direct te aanv. Goeden pens. Jan Luykenstr. 20
Vo-,ir direct gevr.
10a-W9623
stand. omtr. Leidscheplein. Hr
ons Bureau ls sprake van een aerieu/e bemiddeling, ten
BU
Kl boekh. Ort, Weteringschans (- iT ~h iq gem. Zlt-alpk, cv. stteinde personen, met een beperkten kennissenkring, of om
10a-8298 ~n ,,|„;,pkam, str. w c v., bad. andere redenen van dienst te zijn. Het doel van ons.Bureau ls
-123.
om met betrachting van de uitersie discretie cliënten van dienst
ln nieuw bedrijf. Goede blijvende provisie. Brieven met voll. Geheel vru modi Rem. appnrte- rel. tAH. Inw.) EXJAS.I Deurhuwelijk tot
ment voor 2 pers. m. pr. pens., loostr. 127, hoek Haringvliet. te ziin. met als einddoel een gelukkig,
ln! no. 2-3172. Bur. De Telegraaf.
10a-VV Wil» stand te brengen. Heeren zonder positie of inkomen verleeurn
straat.
tel. Prinsengracht 313.
wij onze bemiddeling niet. De discretie Is voor ons in alle
lOa-SSM
onßfin. aangrenz. er. en/of kl. opzichten een persoonlijke eerezaak Overwint t_w begrljpecv:.
stookgel,
kooken
waranda,
bad,
Kanier,
Kam-,
Gestoff.
ln alle dagbladen verpudding en vla, vastgestelde regeeringsprijs, rumpunch kinder- tel Koninginneweg 202 hs.
kl. k. gem. Bosb. Toussaintstr. lijken schroom en leest niet alleen onze
10a!)sor <i:; hs
10a 8.125 schijnende annonces, maar schrijft er ook op en wij zijn overdrank', zwarte bessen en likeur surrogaat. Ben Te\»!raat 53.
tuigd, dat zich ook voor U, door onze tussohenkomst, gelukkige
Irnifll, Te|ef.»>n :M>«r>l>.
;
2-Q.StO perspectieven zullen openen Alle inlichtingen geheel vrijblijMij »ragen eenfge Jr>ngelul
vend worden u ln blanco eonvert toegezonden door Bureau
•
met bijaonderen aar.leg voor teekenen!
ZitSlTrotß". Wllhelminastraat 145. Den Haag. telefoon 2
door hiizondere omstandigheden te huur gein. prachtige
Brieven lijnen: 770754 en 770713. Kantoren van 10—9 uur.
en Slaapkamer of Zit-SLkam, mod. .comf., z. pens.
en
/
13b-BStS
No. 10.1-3163 Bureau l»e Telegraaf.
-

Toegang vanaf 15

Winterjas keeren
zooals het behoort
ƒ 12.50

z.g a n. Maat '40—12, slank mo.
del. van part. aaa. part. Prijs
f 450-. Br. 23.23156. bur. Tel.
T. o. van partic. aan partic.

Duur der Cursus i: 12 lessen. Prijs ƒ 10.—.
Inl. dagelijks Jac. V. Lcnnepkade 15 Te!f. 50940.

,

.ha Jltsu

Terstond te huur. modern ge- Wanneer het V werkelijk ernst is. Van een Bemiddelingsmeub. vrij Hui», badk., a.le bureau gebruik te maken, wendt U dan tot het meest voorcomfort,
direct aan bus <-n aanstaande bonafide Bureau tn Nederland. Ons Bu.'eau bebeschaafde, betere kringen. De redactie van
middelt alleen
trein. Bilderdijkl. 8*
10a-LolM> de algemeen bekende Gids ~Waar?" schrijft over ons Bureau
0.a.:
gem. Zitslaapk, centr.- in een uitvoerig artikel

Amstej-

Br. Zeehond

Aanvang 5 October.

r.^

Huizen, enz, (aangeb.) 51 ets, p.

i

T-''--pf.-

Biedt zicïi

ioor

sevraajïd.

Tandarts (MiJ-Ud)
Ti-

9-7551

vaarw.

p. r.
j

Onderstuk of Atelier

le klas

Tandartspraktijk
tpr

Kant.lok., Magaz. (aang.) 51

Muziek-Ontvvikkelingscursus

Jons: zakenman, gedeeltelijk eigenaar eener Industrieele
niaatschappij, bereisd, «porti»*!, door omstandigheden
buiten kennissen geraakt, zoekt kennismaking met

'MÊMM

J

Muzieklessen, Clubs,, 51 ets, per regel.

Huwelijk.

52.
Bb-9-577

I

—

.-l au geh.

Verloren
Gouden Pame-iarnjhandhorloge, op de helde, omtrek Watertoren Bu>*um naar Station Bussurn. FaTiiilie*.«mvenir, tegen
hooge belooning terug te bezorgen. Br. No. laVLsl*s2_ De Tel.

met prima referen

zij,

40. tien, gelieven te solliciteeren.

m. fiets gevr. Binnenkant

IHIH

ets. p. r.
ft»,

________

Agentuur gevr. v. Amsterdam
en omgeving. Br. 1-L3167. Tel,

Chef-Kok.
Alleen

;

Betrekkingen'

„OKANJE-NASSAU" te

Arnhem vraagt een

Fietsjongen

Zaterdagavond en Zondagochtend 10 et. per regel extra.

illiilHimill

liotei

Prima Kapper of Kapster gevr.
in le klas zaak te Bussurn. Hr.
n-Z7l2fi-Tel.

Telefoon 39__!. De regelprtjs
Jt«i»l|\l/Jl«iÖ ,taat boTea leder» nbrlek.

Qpt||pT>ppC

acht.

,

I

pressionistisch" genoemde

•

prenten zeer bekende Kelly liodenheim
exposeert thans haar eens onjuist ..ex-

&

—

■

Heli

—

;

gaarne silhouet achtig behantn haar natuurlijke historie

versjes,

Frits van Dijk. Louis van Gasteren, Henri
Eerens, Anton Roemer, Johan Elsensohn,
Willem, de Vries, Johan te Wechel, Cor
Dommelshuizen, Floor Middag,
Fons
Rademakers, Herman Frentzen, H. Kluizenaar e.a. De décors, ontworpen' door
Jacques Snoek, zijn uitgevoerd door Karel Bruckman. De costumes zijn van de
fa. Serné
Zn, het kapwerk is van de
fa. Michels.
„Maria Stuart" wordt wederom opgevoerd te Amsterdam op Zondagavond 21,
Maandagavond 22, "Dinsdagavond 23 "en.
Donderdagavond 25 -September. De
avondvoorstellingen beginnen om hatf-

'

—

De zes prijzen van elk ƒ250. —, voor dag Duitsch gestudeerd. Hij zal ongeMARIA STUART.
belangrijke symphonische muziek uit de veer zes maanden in Duitschland blijven. PREMIÈRE
laatste jaren, zijn toegekend aan de com„NARCISS” IN CARRÉ.
ponisten Henk Badings. Guillaunie LanTheater
Vrijdagavond a.s. vindt ln
Zondag bij het Ned. Tooneel.
dré, Willem Landré. Willem van Otter- Carré de première plaats van het romanloo, Willem Pijper en Alexander Voor- tisch tooneelspel „Narciss"
Het Nederlandsch Tooneel opent het
in 6 bedrijmolen.
ven van A. E. Brachvogel, geregisseerd tooneelseizoen in den Stadschouwburg te
door Jan Musch. Medewerkenden zijn de Amsterdam op Zondagmiddag 21 SeptemHARRY BAUR NAAR BERLIJN dames: Annie Verhulst 'Markiezin de ber, aanvang twee uur, met „Maria
K. NIEHAUS.
PARIJS. 15 Sept. (D.N.8.l
De be- Pompadour), Jeanne Verkade.
Joekie Stuart", in zes tafercelen «van Friedrich
kende Fransche filmacteur Harry Bauer Broedelet; de heeren: Jan Musch (Nar- von Schiller, in de vertaling van Anton
STAATSPRIJZEN VOOR MUZIEK.
is naar Berlijn vertrokken,
waar hij ciss Rameau*. Paul Huf, Piet te Nuyl, van Duinkerken, ten tooneele gebracht
In de publicatie van de door het de- mede zal werken aan films in het Duitsch Lucas Wensing, Hans Tiemeyer, Bob van door Cor van der Lugt MelserL Medepartement
van Volksvoorlichting en en Fransch onder regie van Hans Ber- Leersurn, Pierre Myin, Daan van Ollefen, werkenden zijn de dames;
Charlotte
Kunsten toegekende staatsprijzen voor tram. Om zijn rollen te kunnen spelen Leo Schickendantz e.a. Matinée's Zater- Kohier (a g.), Magda Janssens, Caroline
van Dommelen, Nel Snel en de heeren;
muziek is een fout geslopen.
heeft hij reeds eenigen lijd zes uur per dag en Zondag.

,

t'Zltisrrn
T\E door iinnr ■prentenboeken
lies van oude spreekwijzen en oude

U

de damesliandwerken tot een
kunstvak verheven. Zij drukt zich uit
met middelen, die eer de kunstnijverheid dan de kunst eigen zijn, maar juist
in de beperktheid blijken deze middelen
even stijl-vormend alstbljv. die vanfhet
reclametpekenen.
De methode
heeft
soms iets van bet ontwerpen van ornamenten op een'svsteem van vierkanten.

;

Nelly Bodenheim.

Eerste Blad.

—

'

van

Avondblad

—

heeft

-

Borduurwerk

teksten.dien zij met guirlandes omslinger,
de. Haar spelen is geen spel, maar haar
ernstigste bezigheid. De onderwerpen
dezer Pbenlx met naald en draad bestaan
meisjes en sportmeisjes
uit
meisjes hi velerlei gestalten, engelen en
een amor; bekende tij-dgenooten als Lodawijk van Deyssel; een schouwburgloge, een café, een dancing, een picnic
in de bergen, St. Moritz bij avond; een
pastorale, een wit paardje; modes, hoeden, .etc. De voorstellingen zijn geborduurd op gordijnen, etc, waarbij de
achtergrond is leeg gelaten, of in lijnen
van
woldraad „geteekend". Deze outsider onder de Amsterdamsche joffers

1
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Boekh. Eng. B. ÉT.; Tal. geel Parlaiea leert 1' Fr.
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■
1..M.0. ï. d. »»»s 4 «ii«l.-1.-1.l
Br. 14- Accountancy.
Privéles ƒ I.—.
TH. C, M. VAN' EMMERIK. Arronntant-Belasting Adviseifr.
Leidschegr 30 te 1.32760 Bkh
Schrijfmachine gevraagd.
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Pens.. Villa's, enz, (aangeb.) 51 ets, p. r. / Wlllemspark-.v. 213 24778 3177
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1
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ti
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THERS.
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Auto's, Rijwielen, enz. 51 ets, p. r.
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27 9813 rhlne, 9 stellig, v. part. nieuw.
meiiwonmg. Bevragen WeteI.—. Br. 14-Z7117. Tel. ge*i, Br 14 3202 De Tel.
Br. 27-Z7IQ9. bur. De Tel
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Dame
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ringsehans 139 111 éx
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B
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voor Heer of Dame. Beschaafd
Schrijfmachine ..Mercedes"
Bcon, Achillesstraat 47
In prima Benzine, geüik nieuw f 2(00.-. aangeb, m. 24 en 43 c.M. WaCitroen sedan
milieu, geen patiënten. Prima
14JJ317
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8304
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staat. Br. Renr
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Arnhem.
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I L I
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e
Boekhouden M.O. 1911: II geslaagden.
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Prlj!i
huren
leeft. w.>betr. H ul»hediende of
door
en
Wed,
n
Lncjclopaedie
derg.'Goed
«Zoeklicht»
.iet»
'8-8313
1 6
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'
».s huiah. v. d:rect. Br. 7-I-.190
l.isien 12e-Z7ty7 Telegraaf.
■"'
Naam:
Adres:
-''
Br . 7 31 M,
f52.30, siemvste uitgave, 5
j
kunn< . n , te oken.
TeL
Ui'kn.ppen en op-sturen.
Te koop gevr. kleine Binnenaeelcn '--"'-7 1 pmbur Tel.
3e en Laatste
Kantoorpers,

(gevr.) 51 ets, p. r.
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Boekhouden M.0., Economie M.0., Accountant.
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Imbert Houtgas

.
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Hoe word ik Makela (a ) r (es)
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H

;
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1
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14-7090
lMM»rdni«u,r, compleet. Prtjs en
'
Inzendingen
.>mschr. b.-. 21-27013 Tei
Septenilxr.
Kng. ll_4jndH>corr«'*i*indcit.i«'
in
ltorkhondt-n
Ned.. Kr..
H;inil»'N*'tMT»'tar***;vf*.|»«M*kh<nirlrr-<"f»rr»'s.p»»n4'' nt.
kunnen gedaan worden. Mebus
Typen
StPim
van plefzierv aartal gen enz,
Aangeb. zeer and
Zeil lacht, Ko.tnarijnste.-s 4 telefoon 421*.4
-—
bij N.V. WATKRSPORT. Am- type Vrijbuiter. 6 M„ 14 M 2. Amsterdam. Reeds 25 jaar veisielyrenscheweg
Vogelenzangstra.it
Adam
st>2,
linghouder
49 huis.
Club- en Prlvé*Opl. voor de Staats- en PrncMjk-ercamcns, vanaf
2«-73«s
21-8299
,
f 3 .'< p, mnd. Boek.*nï>e*ip_.ri.n; en hulp lof 'Ineen. \ ranc: dé Zaterdag 27 Hepl. des namidd
diverse Prospect! der Leergangen bij \>ovengr-n. Secr. d)r T 2H uur. Inbrengen tol 25
12 M2. te koop
GKVERS) met (Ie Oordcelvellinz*'»* van HomiVriiVn t.clanjide.r.-. Sept Kijkdagen vanaf 23 Sept. Pr. zeilboot.
j

;

Prima Coataumnaalater kunn.
Even;, leerling-drukker georp. knippen zoekt werkkring. Br. Iluwrlijk. Net Ft. K. meisje, 25
bedrijf. Br. 2h83 KARSDOKP. da-3159 De Tel
niet onbem., zoekt diio
Jaar,
-^us r
Heer mei
lti2 Atelier met jarenlange erva- kennismaking met
Br. No. 458,
Riedt zirh aan Aank. Kok, ring zoekt opdrachten (con- Rijksbetrekking.
dipl, vakschool, v. g. gv. Br. fectle.
lingerie
enz.).
Br. De Telegraaf, Leiden.
13-5261
no. Sa-317H Tel. '
____j_j lillr ' Df' Tp] 7;
rr,,
7rr.
T
n
■

.

:

'

.

rk. m"dllo Hei
lrt

....

Flinke Jongeman

„

ren, ra. 30 J, m. behoort, iws.
Br. liefst m. foto. No. 13-3134
k>rmer.
geiulgen. Brieven Ba-1.517fi Bureau Telegraaf
Bur. De Telegraaf.
■
; Biedt zich aan per 1 October of eerder Buffetelief, komende Huwelijk. Heer, 33 jr, prima
van
Scheveningen. Ook wel voor een andere functie. ambt.pbs. z. kennlsm. m. daL ' Sa-3193 De Telegraaf.
D<'n
me m. eigen homo
te
Haag of omstr. Br.ond.no. 13Tri
:
Oivrjrs personeel (gevr.) 51 ets, p. r.
Huneliik. Jongeman, sportief.
zoekt serieus meisje v. g. li.
a! s

expeditie-

(transportfiets),

magazijnknecht,

kwitantie*

■

_______

�

_

Duitsche fabriek (Rheinland)

tusschen 20—25 jaar.
Br 13-Z3203 Tel.
1
Huwelljk. Zakenman, 33 Jaar.
kn. fl. verschijning, sportief.
onbem., zoekt serieuze
niet
keninlsm. met Jonge dame.
-25 Jaar, liefst niet onbem. Br
liefst met foto (op eerewoonl
retour).
Br. no. 13-3182 bur.
-leeftijd

I

Chauffeur-Mecanicien

lastwagens. Zonder gel- dig rijbewijs en getuigschrif- .
ten onnoodig te solliciteeren.
Brieven Bb-3162 Dc Telegraaf.
•

.

voor

±

De

Telegraaf.

ÏÏüwëïiijk. Net H. «3

j.

R.K. m

Mp'Ün
«ellik aan ie

Z3ISW

I>__Te!__

gaan.

Br.

Z13

Huwelijk. Wed, 29 j.-m. 1 k.
zoekt kennlsmakin-g met nel

Heer, 30 tot 33 J. Br. 13 L3ISS
Tel.

matr3S

S'

eC^l ?

n

-

-

■

TbV

TA ,

...

i erstel
Br.' 28L5124. bur. Tel.
.■
p
,

.

;

_

V" 1
.

.'.

—

.

LeniS
aanbod.
,
5
werkelijk
goede schil~,

"'"

.van

'«"rijen

bekende hedenkunstenaars.
ter

daagsc-he

overname. Prijzen vanaf / 2.3
Br. 28-2708 Te!
electrotien.
Gekost
fz—pt
ï
ets,
per regel. Clubs, 51
Spec. reparatie inrichting.
f 135. thans f 75. Br. 28-23183
Aan Ivv. die schreef op no.
VAN BKEK Rozengr. 54 en SS. bur De Tel.
g*vra»»d
koon
Te
K
2398 Adv. Bur. VERHEUL. &
en verzorging .aangiften bij U
.—
veerettbed 3-d maken,
Dansles J. B. UUStH, Adm. de >fodern
*r™V*
Ijpc.
stennlwCrk aangel» a an huls door gedipl BelastingD
I.
CO. <Sjpeurder ln De Tel. d d.
A1
Un
omschrijDeck
Ruyterweg
Inschrijving.
/ 3.- duizend
267.
blank.
Brieven
>0.*»"
foro
exempl.
met
den,
**"
eonsulerrt. Vraaet condities no.
11/9, no. 13!t20fl) wordt medeoud brk nd
» Z7091",
.
Br. 28-Z7lOl Telegraaf,,
Ie Lnatromsei/oen
1.>-08.2 ving en prils 22-3159. bur. Tel.
gedeeld: 's Avonds bezwaar20 Sept. oflleieele datum.
r—
üjk. wel Woensdag 17 tusschen
Bod
25
gevr.
Dansinstituut J. v. .1. Kamp
bussen gl.verf a Gevraag-i. elec. "geho<>rinstrS
v. i'nn. Eng/Hulskamer;
-g,
j—
lnv.hr beginners, gevord.
13 en 14 uur 87179. Amsterdam,
,
ameuhl.. theomeubel. boeken1 K.(„ ouda kwaliteit, div mrnU nr ok z;io2 Tel.
p r vpp( .„„,
J
Indien onmogelijk meldt corWoensd. beginners KRAS.
kast. Zware uitvoering ln priTel Sll'!
kleur. Br. 2SZ7lfw) Tel.
Mevr LEONr.helde-rz-Medium,
!
pe,<l
voor
0l
>,itn.
en ï! ' Kolliiiken
respondentie-adres en/of voor. Sarphatlstr. 15». Telef. SS
***M Vf
jnschr'. 's
per7—lo Kei- ma «taat Br. 22-Z3166, Tet
ook
Van
Wonstr.
-brief.
réparatie-lnricfttlng.
1"-S2-Ü «ersgrarht
stel afspraak ontmoeting. Ben
15-8310
455.
243 I ét. .
2Sh-i1843
~l»e Ilageraad", tel. 20443.;
van 21 Sept. to; B Oct. afwezig.
28-8205
N jonja KartiM-, helderziende,
Voc.r het oprichten van
Spoed!
GENTLEMAN'
Te koop gevraagd Fagot-kjat, 1 0.50. Fcinsengracht 7RB
gezellig tlocW besi-haafd Hans.
.
.
13-8255
begimienden
(leeft. ~g-M <|ll|>J(
28li-9811
Watergraafsmeer O.
Brieven
fa
22Z7;03
rr."'.-.'-!" Inir. Tel. onder No. 2.8-L.1473. Mevr.
Nieuwendijk in.3 11.
I). tel.
astrológe, vaa
VtM |„ r n
met lila Jr.). Iris Itajr. W_esleinde
dansleeraar. -.for
LIBRA,
ilv
L v
eenige Dames en Hee Inboedel», naaimach, radi -toeUandenken). Ter.bes. s.
Granieten Inmaaksleenen I 1 p ouds bekend. Spuislr 28!
c>
T
r o den nog
r
~."„„'„„,. U- ,
1->-1--'l*m
v - P- le c - Hujgenastr
r n c ,.vraagd. Inl. na 4 uur v. steil, koopt ■A. W. MASTEN2Sl>-Z7OHS
,
I.
stuk. Spijkerkade 6, tel. 6009.1,
He
gr.mtc zaak.
Ten
Tel
Katestr. 20
BROEK.
DIM en JOHN MOSS. Laatste d. Waalsstraat 13 huis.
1>
\ ijzclslr.
2S-L5113 Mevr.
;
Astrologe,
7 —II, 1». 0. Munt.
HOLTE.
st4S(-,4
22-9*<3'(
week van inschrijving. DamL-"^-}*-!
6,s
'
,tel. 31701.
r
**
■—in
1-5-77079 2 ontw. besch. echt Holt meisHuwrim , )amp 23
PG *tr- 18
ƒ
3-3,K
' ™.-c<n, I.uv
Met
wenscht ser. kennism
,
Vr. Prosp. ..IN- jes. 27 jr.. zouden r.ich graag Kinderled., -tnel. Tet. «W»
i,.r
<'iir«ns
Ballet.
~r
.m
M
3
' koopén wij f I—f S.7S p. gram. NIPO KOK.
Psjchoiuetrlsi-lieln:i
aeex 25 —34 y \^, n Haag of TKRNATIONAAL", v. Leghen- aansluiten bij een heloten
/
40.—" Dir.lclstraat 72 huis.
Ritsenta
der», f 1.—. Pr, H.kade 11 111.
omg. Gem.- of Rijksbetr.
Br. straat 48.
15-Z7037 dansclub. Br. 13-Z7092 Tel.
Meubelen, naaimach. rariiotoe Huctor
f 40.—■ ■
- 28-5270
.
2Sb./.712«
met I'hoto Eerew. ret. 13 Z7lll
koopt N. MASTEN K.vrclsior
/
stellen
43.—
industrie,
bur. Tel.
tiehrnikle
>lachinerleën
iedere
v<M»r
BROEK. Nwe Leliestraat l3fi Vatnptr
I «L—
/
l-rotos
MET AA LH AND EL, Fl. Doklaan 40. Amsterdam
Tel. 44-slO.
63.—.. GOSSEI_VARs
ïïüweiljkTNet heer. m. g. pos .
.
Tel.' 53961—51971.
/
w . kennlsm. m. n. dame. Pil.
Naaimachine gevraagd. liefst Mlcb»
. 2S-R-V0
"■•
/
Premier Duplex
75—
i-jrra 40 Jaar. Brieven.
r.ngspoel Tel. 5372(i.
1. m te koop gevraagd. Kr. X0.'23-3190 Bur. Tel.
ƒ 110.—- Aangtbotten Wijnstecnznurpoeder in 50 Kg. ne'io vaten è ƒ 113-H.Niver
9S3s
.
13-Z7OW)
o
t
o
22
onder
Tel.
reed*
cl
hs
f
eeni ce
I reze u eek
in hen
11
/
Hamillon Beach
125.— per vat franco huis Br. as-L3168 Telegraaf—: ——77-—■
,
;
1.
Mmd Perzisch kleed v part. te
Huwelijk.
A„
Eenvoudige 11. K.
m , v<li!e ?arant P ,
'Jffie. biedt a.:
en
juffr, ruim *ü> jr., z. kerm sm.
Reparatie..
Onderdeden
«f
«-«net R.K.
Br. 13-L5172 Clubs voor: eerstbeginn.. gevord.. scholieren en gehuwden. Br. 22-Z7OS2 TelegraaL
ant.
Inschrijving en priveles dagelijks. Vraagt prospectus;
.
(o.a N*. Berrhem.' v Dyck. Gulllemitiet,'Mesdag, v. Os enz )
15-9802 Aangeb. een z.g.a.n. stofzuiger
V3II
Huwelijk. Juffrouw, 33 J.. nj.
tegen tax waarde '39. Expert.. toeg.: geen hand.- of tusschen■■_
(Excelsior) en een Jaarama.
CON'NV & lIKNItV WOUT, Vlj/eUtraiil 47 A, fvIT^IToïÖT
meuh,
z-rxintje, S J, zoekt serieuze
koopt
H.kleedlrg.
D.- en
pers; ook bereid ruil jn. onr. goed,. posU. of handelsart.
Tel Tts*»-,
1.-i-.nl
ïi 9«75
Aanvang
prospectus.
écr
les.-en
October.
7
Vr.
,'
Tel,
13-3190
De
503.
Te'
85068
kennlsm. Br.
enz.-Overtoom
Br nr -21-311.*» Bur. Telegr.
■
r
.
15-8483 4 v. «aseht, ''7Aut. Gasgeljser.
23b.ni 2»
Huwelijk. Jongeman, v. g. h,
Gasfornuis.
Basl.
\
'
-Bidet
Feghen-str.
llansinstitnnl
TeL
48.
i'G.'W
..Inlernalionaal",
v.
»
met onbem, z. k, in. Jonge'
i.V/70.>: schegr. ,2. te. •>■'»■
dame. Br. 1.1-L 5200 Tel.
Boendermaker.
tel.
Hl9sn
13,
Vr.
Mercatorplein
prosp.
Dansles.
~.
„üwe.lJkT'j.
'
15-"7.11
ct
u?,- toiletkraan. • maat.
:
h p<; 7 spr ken ,nism. me
f
t O
1. c.M.fit.- rugw. spiegel fIR
deg, Heer. Goede pos. Br. 13p. gr.
tot
Stofzuigers Dieselmodel. Strijkp. gr.
flB
c ,\i. f 13,.
Te*
M
Fieisdywij
,
eig.
kettingen
bouten.
Phüishave's.
5.3
c.M.
19
en
betalen
hooze
kokers,
f
14.1
gouden
horloges
Viiielgracht
.VWO».
Voor
'■
«Vlei Ingsrhn-n. 84 bij
Tel.
,;
Hnweliik. Heer, mkideib leef421 prijzen Koopen Stads Bank v. Leening brief jes. Rljnstr. 26
namo's. Zakdvnamo's. Inven- K3c.M. f 18..
Clubs
voor: scholieren, beginners, gevorderden.
njd. eigen zaak
r,fi c.M. f 18.en gezelli,. Inschrijving
'
•
f23 le étage. Te bereiken met lijn 4. 8. 25. Tram wordt vergoed.
dagelijks aan het Insiluut. \ raagt fm ispertns tiur.boilers en Kolenbadkachels t;ebr.
|„ im e,
zoekt kennlsmakiag met
Larroiv,
Telef. 41910.
28-L5l-I2
1.V9508 Br. No. W2034 Adv. Bur. Al.
Ü
leertijd ca. 30 tot 40
Dame.
Amsterdam
Hjocmgraeht
172,
TA. Utrecht.
22b V.lO
jaar. Vermogen wordt niet ge22X329
raagd. Brieven met foto. welvoor groote partijen plakband, staaflUslen, Knr.-idrcmcnt glaa,
ke worden geretourneerd, onen
TeL $0838.
Rarphatlalraal 40
tulle rakken, golf-carlonnen doozen en golfcarton. Hr. 28-3200
der no. 90035 aan Adv Bur
v
Nieuwe caranaaen v. beginners.
s. - _
i
"
''
'
HOI,KEK. Konlngspl. 1, Adam.
speciaal firma fgeen aflieumag.) lever! lot elk hedrag :De Telegraaf.
m
15-8280 Grootste
termijn.
levering
gen.
land
rT.
h.
•p
langen
zeer
Franco
l____j
f
Vraagt vrijbl bezoek vv«verlegenW.' 22h-3178 Blir. De Telegr
merk „Burierus" Ixillar. 3.3 M.2 v. o. geschikt voor nt«jtjes en
Vosslusstraat 2. Telefoon 21232.
cokes: in prima «taat f 160.— te koop. Te bevragen bij N.V.
vele
vere
met
relat-en
m
13 0271
"
*
.
Kleedinr;. 51 ets, per regel.
28-0808
MARMARICA, Groot Hertoginnelaart-2fl, Bu«sum.
hare lusschenleent gaarne
komst
aan dames en heerer.*
\angeb. nteiiHc Smoking; rr
i..„..i„.
van midde'haren leefiljd
die
Kearlge
nlnferja»" 1)11 lIF.DMN- \IKT GEPI.XATSTF. BPHI RBFRS WOllllKX IX
Jongena
-o
91 l1
.
aO,
f 35.-,' Anit.cuaan o!
«ventenen te huwen Den Haag.
v nt * t.i
O\ertoom 47. Tel. 8«364. Vraagt prospectu».
Tel
tvr ll '>■ Ur
USX AVOXOBLAD VAK MORGE.X OI'GEXOMEX.
23-L5203
Br, poiibox no. lit.
13b-712S9
13Z713G
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Max Kok, Frederikspl. 10. Tel. 36474.
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(Renaiss.) zilver, Goth. meub., oude schild.
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OameJja

Te koop gevraagd

Dansinstituut De Jong

—

Waschtafels ƒ7™

.?l

„

Hooge prijzen

voor

juweelen sieraden

Oud goud koopen wij

14 kr.

ƒ 3.85

18 kr. tot ƒ 4.83

„

„

„

„

„

_.__

Albert

\

van

Lingen

Complete meubileering

—

,

>

vraagt voor onmiddellijke indiensttredingr
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-

liïiL

gebru

"
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zm-kt plaatsing.
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14-8130
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Jongen 16 I.
Graf.srh. handzetter,

,

.

Gezouten ttyiing, vangst 1941.
CieCU. PvOeiKabl
Krl=ia-haard met dubb. eire, gekopt en schoongemaakt, 83
v. wasehtaf, z.g a.n. Te vaatjes h
10 Kb-., legen elk
te knop. Frigldalre. fiO L. Adres: «r.
Dijkweg 119a, Honselersdljk, bcz. KOOL. v. d. Veere.arm 2 aannemelijk bod. Franco ondet
Amstelveen.
22-U.lT!> rembours. Brieven onder No
tel. 395, Naaldwijk.

i

«Ipl.

Jongem

...

DiS"

regel.

ets, per

ge.Vaag.L

koo,>

161. Tel. 32H40. .
2S-I J,>">199
—;
■'
'■'
BMIIaWea Hanger
platina, goud. f 1200
voor par-

'

b^

"

13-H2OS
27 J efßen
B z.a. thuiswerksler vtK>r werk bedrOf. wenscht ser kenn.sm
uit
aan
huis, alle voorkomende m. net meisje lot 20 J..
werkzaamheden. Br. 8a L5lOl Ix-sch. mIL Niet onbem. Briev
m. foto (gtheimh. verz.i No.
TrL
Bur. Tel,
N ,,,„, |i u ffetj„ffrouweu v g 1425.
1
zoeken plaatsing in goe<le
Zaak of Ho ._, lir ,/ j.^jjur. Vermist: Papegaai, gnjs-ltood
staart teg. bel. ter bez. StadI>e Telegraaf, Nijmegen.
s a-"^67 houderskade 27, tel. 2..2<-

ÏTalTeïïjk.

■

conciërge, portier,

Iraarlom.

*

21-L3IS3

te

ui
llerblot, isNassaukr.de
123 Tel 1 kampeerfenten. Gebr
FABER,
±3Ü9j
Droogbak-8; "A-dam.IM-kkleeden te huur, riekklee' i^gf^j
e>
FAB
Te koop TafeltenaU 240.X 120
uroogoaK b,
nara-c,
6 A-torn
C
ei.
A
1
r
comp!r, e m) t ont
„

t)ie-

■

'

Lehtp. z. k.

zoekt plaatsing
huisbenaarder of iets dergelijks Man
'off.;
schilder;
Urn.: ta"«-■Vrouw eenv. kunn. koken
V '«rk
h ,'ifèo
Z ' She
den we Br. 'cSa-IJI f.!). Tei.
£_n._err.
s

lUksburau. Br. No. 7825 Uur.

De Tel.,

f)ivcrs personeel (aang.) 25 ets, p. r.
a

Huwelijk.
Besch. ontwtkk. J.
vrouw. 38 J., v. g h., vraagt
kennismaking met besch. Ontwikk. heer van beslist goeden
huize, niet ouder dan 45 Jaar.
intellectueel type. Geen hu we-

merzeediik.

•

Aangeb.: badikup. keuk geyser.

A.5.5.0.. Dir. J. VAN DER BIJ, hoofdonderwijzer.
Nieuwe Plein 31, Arnhem.

I\y

'

-

ging aan:

..BOVEXOtEP".

Jachth.

nk ki.ten

Huwelijksbemiddeling.

n

Offerte gevraagd

stoffeering.

Centrale vervsarmingsketel

Cor Klinkert's inschrijvingen

.

•

Tip, l\

91(152.
-2-84(14

.

„

Inlicht. Tel. 8»G&3 en

Meubilair, Huisraad. 51

Wilt V dar worden, vraag dan zonder verplichtingen eens Inlichtingen omtrent het nieuwe vakexamen en omtrent vesti-

51 CENT PEK ItKfiKL.

p. regel kost een Speurder, als
U Contract sluit met Adv. Bur
AELKN, Reguliersgr. 53.
13-5405

i-.^ni

Sigarenwinkelier.

Boekh. BOSMAN".

en

46 et.

.

|.

1 1

llillllll

Vraag

■

i

12c-Böl2

Stempels en Naamplaten

■

i

Klink tweede meisje
V. dlr. gevr. net Dagmeisje.
gevr. poed rret kinderen kunn voor heele of halve dagen,
cmgsan. Goed loon Br even m. G«»ed loon. Van BreeMr. 43.
8-9590
vo'J inlicht,
ond. No. 274 S .
VrEXSIXG'S Adv. Bur, Maar Gevr. Jongedame v.z.g.h. ± 25
8-9573 j, P.G. in de huishouding bij
'
Heer alleen. Br. no. 2231 Bur.
■
'D l, z n te Laren SM. voor Tel. Utrecht.
8-0889
Indlensttr. gez. flink Heer. 34 J, P.G, z. k, won.
kei»k,-„.„eikniei»je of meld- mgtr _ A ;\ a m. zoekt halabondhui.|,.,„dst. voor»noodhulp of
rr ± 2 5—35 J, tegen kleine
v g v - Goed iooTi - Br 8 vergoeding. Brieven' liefst m.
T
foto,
geretourneerd, 8-LSI9S
ln Lib.-Isr. gezin flink Dag- De Tp '■jefaje. v.g.g.v. v. 9—514 uur. Meisje v.d.e.n. goed loon, veel
vrij , P. C. Hoofustr. <!3 hoven.
Parnassusweg 32 11.
8-9S9f;
'8-9876

o

-

-

(gevr.) 51

Valeriusstr. 220

Handelsw.

voor

-

<

;

Utiish. pers,

Sichepenveiling

-

Ned. Instituut

Te koop gevraagd
eenige pfrro*'l<*n \m*r \er!x»nw. Brieven S,
Huysdaes>:raat 11.

ets, p. r.

-

!

waarnemende, biedt zich aan
voor dergelijk werk'of ter xervanglng van de huisvrouw. Br.
De Telegraaf.
* ':<1 Bureau
doktt-r-liuishouding

enz,

on-

tot r» 0 i*Bo mille, dirert van pitrpnaar(s> te koop eevraajrd
met doorfoopend cfved rrndfinrnt. Maximdm 12 jaar oud. Opff
hu u rophr.. kf>opsom. Takten en ligging Ï2c-3ÏHO H'ir. De Tel.

goeden huize, 28 j.,

van

—

fel.

-

'

Jong Meisje

g>l2

Zeer solide Beleggingshulzen

.

momeni

Hr.'

!>..

-

.

1..0, zoekt werk.
9 huis, Amsterdam.
7-9«04

in

;;.nl.

v

1

Kranntverpleiting en arte

Iletnonrlaan

12a-Z7127 Tri.

gelfirrnh. Br.

A aüU
T'trrrht m n t f .TOOO.

.

•frh. lib. Isr. Holl. oniff. jtrmnr
K.inu-r met Pension of konk

—-

Postzegelveiling

I

Gediplomeerde Verpleegster

—-■

_

-

'"

■

"

,

;

310»'

.

_

met diploma

«

-

J

*'*

'

lï

'

„

-.

•

Dansschool John. Buys

,

..

*

-

.

*

.

-

Dinsdag 16 September 1941

ANDRINA NEDER-

VEEN',

in den ouderdom van bij
na <s! jaren.
Mede namens de Fam.Ue,

sterdam .tot onze diepe

LESACE

Ondertrouwd:
I>ICT\ HEILBRON'
eti

LENI VAN' WKBKIIOVEN
9SS3
Het huwelijk van
NICO KOUS

5322

en,

CHRISTINE GRAP
waarvan
de voltrekking
was bepaald op 18 September a.s, moet wegens ziekte uitgesteld worden.

Het huwelijk van
ELLEN' DWARS
.

ral' gesloten worden ten
stadhuize te 's-Gravenhage
op Dinsdag 7 October a.s.
te 11.30 uur.
Receptie: Zaterdag 4 Oct.
S'i —5. Cremerweg 14S.

Oud-Hoofdadministrateur

wacht in den ouderdom
van bijna C' 4 jaren onze

Toekomstig adres:
„Wijnbergen", Olst.

geliefde
ger

Broer

JAN CHKISTIAAN

HAGEDOORN

Heden ontvingen wij
het droeve bericht van
het overlijden te Davos
~
van Mevrouw

J. X. TIJSZE—SPOOK.
B. J. TIJSZE.

's-Gravenhage:
M. VAN' DER HAM VAN
"

HAGEDOORN.

JACOBA MARIA
VAN OOSTVKKN

's-Gravenhage:
Mr. J. H. ROLANDUS

eehtgenoo'e van den Heer
J. N. A. WILEEMSE.
Uit aller naam:
Eam. WILLEMSE.
Amsterdam, 13 Sept. 19-11

HAGEDOORN.
HAGEDOORN'

Heden overleed op 47-jarigen leeftijd onze Man

—

MEETER.
15 September 1941.

62.

ARIS SWART,

X. R. O.

(NederlantUcri-Indische Comhinatie).
Ondergetecker.de bericht,
dat

Xamens de familie,
E. M. SWART—DE WIT.

vengenoeindc, door haar* uitgegeven depotfraciiebewi.izen van-

in leven musicus -bij den

var.

He; Onderling Levensverzekeringgenootschap: DE OLVEH VAN 1K79 .geeft met diep
leedwezen kennis van het overlijden van den Chef
van den Buitendienst
den Heer

TWKNTSCHE BANK te AMSTERDAM en wel:
van de bewijzen ad
1/lüt»
depöieenhcid met f 9,— en

te

Eenige en algemefne.
kennisgeving.

Heden ontvingen wij het
treurige bericht van het
plotselinge overlijden van
Vader,
onzen
lieven
Schoonvader en Grootvader
HANS MAXKMILIAN

ALBERT CARL BANTING,
in den ouderdom van 01 jaar."
J. S. BANTIXG—POSTHUMUS.

S'ALKNZ

A. C. BANTING.

M. GRASWIXCKEL—

TH. BANTING—PEETERS.
.1. D. BANTING.
E. BANTING—KEPPLER.
A. H. BANTING.
A. BANTING—UaDECKEH.
W. L. BANTING.
J. BANTING—IIARMSEX

NALEXZ

Jhr. Mr. D. P. M.
JAK

GRASWIXCKEL.

DIHK

Rotterdam, 1G Sept. 194J
Rocihussenstraat 47 c.
Liever geen bezoek.

en Kleinkinderen.

WH

Arnstei-dam-Z.,'14 September 1941,
Joh. Vermeerstraat 23.
De te.-aatdebestelling zal plaats hebben Donderd37
IS Septemlwr a.s. tegen II uur op de Begraafplaats

mw

Gld. per gr.
gevestigd

Hagemeyer & Co's
Handelmaatschappij N.V.
gevestigd

,

die sinds 100 G als Beheerend Vennoot onze firma heeft

Amsterdam.

te

De

geleid.

Algemeene

Vergadering van Aandeelhouders zai plaats nebhen op l»onderdag 2 Oetober IWf, d<s middags om twaalf nnr. ten Kander Ve*ïf.c*o*Kehap. Van
tore
Keghensïraat ' 112 te Ams'er;w
da.ti.

COMMISSIEHANDEL
v.h. D. SCHUMACHER.
Amsterdam-Z., 14 September 1941.
Johannes Vermeerstraat 23.
C. V.

."

.-

Agenda:

831;! ie. Voorstel tot uitstel oer
In|

Hiermede geven wij met leedwezen kennis van het
overlijden van ortzèn hooggeachten Pat:oon, den Heer

AMSTERDAM

kost»

•

OEN

HAAG

■

ROTTERDAM

~

gooi

$

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN' DE rwENTSCHE
TRUST-MAATSCHAPPTJ N.V.

I

I

I

I

Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
streeft in samenwerking met de Rijksbureaux en het
Centraal Distributiekantoor naar een -billijke verdeeling
der goederen en tracht prijsopdrijving tegen te gaan. Laten
wij van onzen kant alles doen om verspilling te voorkomen. Laten wij ons instellen op de zuinigheid die wij
zouden betrachten, wanneer wij wisten, dat alles wat wij
thans hebben niet meer te vervangen, niet meer aan te
vullen en niet meer te repareeren zou zijn.

I

L

I

I
I

AMSTERDAM.

taalbaar

worden gesteld met
aftrek van 13 %
dividendbelasting bij de Asffov
ciatie-Cassa. Heerengracht 170,
ƒ iio—, onder
te

de

ZEEP, TOILETARTIKELEN, etc.
bevatten oliën en vetten, icelke thans
niet geï mporteerd kunnen teerden.
Wees er dus zuinig meel

U
*\

g\

•

*>]

?ƒ

HUISVROUW! ZORG DAT ALLES WAT V HEBT
EN KRIJGT ZOO ZUINIG EN ZOO DOELMATIG
MOGELIJK WORDT GEBRUIKT. Alleen dan hebt U

N.V. BEGRAAFPLAATS
„WESTERVELD"
De Raad van B stuur iïcricht.
dat dividend ben ijs >o. II der
aandeelen en .No. 19 der bewijzen van deeicereeht ig.dr"'.
vanaf 18 September a.s. be-

\

De trots van onze grootmoeders was met alleen de kwaliteit
van haar linnen, maar ook vooral de zorg waarmee zij elk
stuk behandelden. Diezelfde ouderwetsche zuinigheid is

I

bij ondergeteekende.

..

'

I
/

.

~

,

wfiÊk

111111*

EERSTE VEREISCHTE voor zuinig
stoken is, dat Ute kachel, haard of
Centrale Vericarming in orde is.
Ute schoorsteen vegen.
% at
Straks kunt U misschien niet direct
geholpen xcorden.
,

.„.

I
"

*

;

1

'

I
-

Amsterdam.

Op voornoemdividendbewijzen zal der-

Betaalbaar voor inceze:e'on
bil Kol
Co. coupon Nr 12 der
i-erl.f: caten mei f 36.7» per
Rm. 10O0—. ' >
De Oouponbelastlni? Is beiaaxl
Wij maken houders van bovoiwnoemde - obligaties er op
attent, da: het reent tol verwisseling der obllgales in aandeelen I.
G. Fa-rbonindustrie
met het einde v;in dit jaar ophoudt. Daarna hoeft aflossing
olaats te?en 110**. uiterlijk op
1 Juli 1915.
de 6*4
ohMratiei momenteel te ïlerll.ifi en de aandeelen 222'Vs
no eeren. is de verw ssetinjt der
oninuies in aandeelen drin-eni ttewenseht De vertt-i..«el'ttg geschiedt a s voll Voor
Rm. 1030.- U% obilïatie ontvangt rren Rm. ÖOO.- aandeel
dividend over 1941 en
Itk-1.
Hm. 500.- in contanten.
-

:

N.V.

aftreden.

van aandeed
overeenkomstig Art
der Stap:i
kan p *a s hebbei,
'u'.en
;

kantore der
ulterlUk 2&

--

,

Se-n'embet

j

toog,int-.))

$

hetw<*ï*
*»

(Is

»

,

IfM!

»m 1<» S"p «mher i.J»M
I»c llaad van ConuufoxaW*' -n.
qp7i

«,ini|.

den, opgericht door KOI.

CO..JE VAN MEERt
JONAS
KfHTSEM w en .1 VI!

Kfrer fbkan.oor.

tot

;e
'r„!

Hollandser)

n'Atratlekanlnor t*n
DiitKrhe en andere Waar-

f

T

tegen dep ntnew+

veos to:

Haal zooveel mogelijk uit Uw VOEDING, gebruik
Uw KLEEDING, Uw BRANDSTOFFEN en Uw
HUISRAAD zoo doelmatig mopeU/k.
U bevoortleelt er U zelf in de eerste

CERTIFICATEN
VAN 6 % WINSTD.
ï. G. FARBENINDUSTRIE.

Deponeer ing

Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in hooge eere

|

diening en behandeling van
(ïe Jaarstukken, over ooek.
Jaar ükq.

2e. Verkiez.iig van een Com
, mlssaris -wegens perlod ek

A. C. BANTING.
Het |>crsoneel der firma
CV. COMMISSIEHANDEL v.h. D. SCHUMACHER
Am*lerdam. II SenvnW 1911.

m

bij

.

&

IvrfXXK

j

Hiermede vervullen wij den droevigen plicht mededeeling te doen van het overlijden in den leeftijd va.i
.-**."'
til jaar van den Heer

:■;

JL I

'

I

A

Bjffl

ƒ 51.—• worden
uitbetaald. Amsterdam, lö September 1041.

ADVERTENTIËN.

KalverMraat 49,

""

QTPCfrjjir^

O^T75

halve

„Zorgvlied" a/d. Amsteldijk.
Vertrek van het sterfhuis te 10.30 uur.

ALBERT CARL BANTING,

taï*B&Sg-SSSa

•

van de bewijzen ad 2/lüO
depöteenbeld met f 18.—
Deze uitkeering omvat de baten, geïncasseerd in de periode
van 9 September 1040 tot heden, onder aftrek van de kosten.
Exemplaren van den
staat, waarin een en ander i*gespecificeerd, als bedoeld in
art. 10 der administratievoorwaarden, zijn verkrijgbaar hij
de kantoren van De Twentscne
Bank N.V. te Amsterdam en

Amsterdam* 15 Sept. '41.
Hoendiepstraat 7.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer,

blijven.

'

af 17 September l»4l betaalhaar is bij de kantoren van DR

Hilversum.

in den leeftijd van bijna C 2jaar.
Gedurende meer dan 30 jaren was hij voor ons
Genootschap werkzaam. Wij gedenken hem in dankbare herinnering voor alles wat hij voor ons Genootschap heeft gedaan.

•

..Boschdrift"

/
ƒ

Ufekeeringhbewfjr* Xo. 3 van tn»

a.s.
Vrijdag om ktfart over
twee op de Alg. Begraafplaats

ttecttt

. OOK MET UW
LBNNEIMGOED!

/

•

'.

Teraardebestelling

J. C. ROLANDUS HAGEDOORN,

i

Depotfractiebe wijzen
„NEDICO".

en Vader

st!,;

.

hebben gedeponeerd ten kantore der Vennootschap, bij dr
Heeren Jarman
Zonen, te
Amsterdam. Heerengracht 21 ï
of bil de Heeren
Dunlop A
Co.. Amsterdam. Heeren grae tv
tegen
IH*Ï.
dat teven-? al
•oecangsbeu ijs tot de verg»
dering strekt.
DR RAAD VAN
COMMISSARISSEN'
Amsterdam. 16 Sept. lIMI.

zn3s

Amerongen:
J. H. D. ROLANDUS

A-i

*

*

Ver-

Algemeene

'
\I..| Ij
UÉ.'

iPJ
me m li hebt.
Zuinig

Amsterdam.

&•

H. TIJSZE—RAX.
A. TIJSZE.
Neven en Nichten.
Adam. 13 Sept. 1941.

HEVST—ROLANDUS

wijnrood.

'

'.

uitstel indiening
der
Jaarstukken.
Om remrecht te kunnen uitoefenen moeten eigenaren \an
aandeelen
aan toonder deze
uiterlijk den dorden werkdag
vóór den dag der verandering

Amsteidam:
J. TIJSZE.

ROLANDUS

tif

li

\\

Een buitenkansje voor
de vtouw, die zuinig
is geweest en 23 textielpunten heeft bewaard
voor deze bijzonder
mooie najaarsjapon, die

1941»

groote belangstelling worden gehouden

Wees

tore der vennootschap.
Prins
Hendrikkade 123. Amsterdam.
van
behandeling:
Punt
Verzoek
toestemming
tot

Schiedam:
P. SOETEXS.
J. SOETEXS—TIJSZE.

Zwa-

en

zuvrl

ƒ

gS?
m

.

'

'

16 September 1941.

te

\

Kleuren-: brui», marine.

thans weder in'roducMes worden aangevraagd
den Heer JAN J. VOORZAAT, Jaaskerkhof I. I Hecht.

gadering \an Auftdeelhoaden
op Vrijdag 2*» September, des
namiddags t>S% uur, ten kan-

Amsterdam:
W. J. TIJSZE.
M. J. TIJSZE—
OOSTROM.

geheel onver-

veningen

R2S.I

.laarlhksche

jaar.

Heden overleed te Sche-

Deventer.

gevestigd

Sum. Caout. Mij,
in den ouderdom van 53

|

\|'

Accountant.*

Er kunnen

INDISCHE PORTLAND
CEMENT MAATSCHAPPIJ

ADRIAAX STIIRMAX.

|:

1

9Siï!

DAMESJA PONNEN
EERSTE VERDIEPING

met de

..

\

-/al in verband

N.V. NEDERLANDSCH-

Heden overleed otize
beste Behuwdbroeder en
Oom,

I

I

01* COURANTE PEIM'EEI.EN* BESCHIKBAAR.
I" ITS I.HT EN D A M STER DA M.
Geen erlparht. Rente 3'i r 'c per jaar.
Aanvragen b'd. Mak.. .1. t". van staveren & Zn,
Singel 4(12. Tel. ör.227—30M0.

DE DIRECTIE DER
N.V. DORDTSCHE Gl-ASIIAN'DEL.
Dordrecht, 15 Sep;«nber 1041.

eenige en
algemeene kennisgeving.

(SS)
g*y

Ié HYPOTHEEK

P. A. v.' WIJNEN Sr.

Volstrekt

zeist.

Braderie

:!*

f.l in

Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onzen zeer geachten President\
Commissaris, den Heer

,

Getrouwd:
A. ANKER-SMIT
en
Mevr. M. A. TEN ZELDAMHOGEDIJK.
„Wijnbergen", Otet.

Verdieping no's I-s!»

gameer in? xan

Kunst:yden Jersey met

Maten: 38-46

!

5509

??

INSPECTEUR DIRECTE BELASTINGEN BIJ HET
-DEPARTEML.NT VAN" FINANCIËN,
over het onderwerp:
Flleenzetting vnn cic nienwe bclastlnghesluitcn speelaal het lM*sluit op de Inkomstenbelasting LMI en

Stevinstraat IS3.

Leiden.

'■•

•',

in dc groote zaal van Krasnapolskv
op ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1M) n.m.

>

plaats hebben Vrijdag
19 September a.s. te 2
uur nam. in het Eamiliegraf op de Begraafplaats
Nieuw Eykenduynen.

Jf^r-^^S.

.l. lIE WILLIGEN

l,l<|Uidatiel)e>luit

________________________

De teraardebestelling zal

ELLY SCHUURMAN
Adam, 17 September 1941.
Adres: Garenmarkt 11,

De Directie

f

»

'

Scheveningen,
15 September 19-11.

.-

le Const. Huygensstr.

<

N.V. DORDTSCHE G LAS HANDEL.
15
Dordrecht.
September 1041.

COOTJE.

I

De lezing van den Weledelgestr Heer

De aangename samenwerking met hem zal steeds
in onze herinnering blijven..,
DE COMMISSARISSEN" DER

CHRIS.
JEAN NE.

-

te AMSTERDAM.

P. A. v. WIJNEN Sr.

en va-

KINE.

Getrouwd:
L. HOEKSTRA
1 en

15,

Innig ge-

echtgenoot

\

"

_V»"tlt*rl. Hr«K'tlorK«*hap van

den Heer

TEUT.

5513

Boedekerstr.

onze

1579
W. ROLANDUS
HAGEDOORN—
VAN DER STAAIJ.

P. G 1). TOXOPEI'S

'

"

overlijden van onzen geachten President-Commissaris,

JAN CHRISTIAAN
ROLANDES
HAGEDOORN",
chef van den Buitendienst der Olveh van

9579

.

;

'

jaren,
liefde
der

Amsterdam,
16 September 1941.

en

10 uur vanaf

Met leedwezen geven wij kennis van het onverwacht

rj\

!

.

teen

—

Heden overleed geheel
onverwacht
den
in
ouderdom var. bijna 62

<*

I TYv

Uw

•

het woonhuis.

i

StfM

l^y\^
"■r-^a^^v^
r-o~^>^>^^
-

CONTIMETA N.V.

September a.s*.
Vertrek

CINÉFOTO

....

-VVjfe^

y le

■

Tic trein voor belangstellenden vertrekt te
11.15 uur van het Centraal Station.

16 September 1941.

~

apparaat, dat de spijkers
loodrecht uit het hout haalt,
waardoor U geen nieuwe spijkers behoeft te koopen.

Dordrecht,
lö September 1911.
■ Singel 229.
De begrafenis zal plaats
vinden
Donderdag IS

Geen bezoek. Geen
bloemen.
De begrafenis zal plaats
hebben D.V. Donderdag,
13 September, ten 11.45
ure, van het sterfhuis af.

~

..Spijkorltsv<?raiic*ier

Uit aller naam,
L. BREEMER.

Dordrecht,
15 September 1941.
Singel 48.

..

„

*~""~

pakkamer.
Eén ervan'is stellig
de nieuwe
voor

jaren.

BOEMAN

terveld.

■ Amsterdam.

overleed to;
onze
droefhe d
diepe
onze innig geliefde Vader.
Behuwd- en Grootvader.
de Heer
HENDRIK BREEMER.
in den ouderdom van 13

en Kleinkinderen.

opengaan l

Kinderfoto naar

een

~

—

demonstreert op de
Nederl. Jaarbeurs wederom tal van nieuwe
methoden en apparaten

Heden

Ir. A. P. VAN WIJNEN.
M. VAN WIJNEN-

18
22

IJ

/

Zilver 6—o gulden per 100 gr.
.1. v. DIJK, SI. Jansstraal 2:1.
Amsterdam
de
M.l, achter
"Bijenkorf.
Tel.
4347 S en
11. DAMES, Kruisstraat 19
Haarlem, Tel
Vioor het geheele land te nr.!hieilen.
37111

lco.itin.ola

-

jaar.

\\

3.03 per gram.
4.30
,7~
„5.50

11 Kr.

Cinéfoto, SPUI 4 (tuss. Rokin en Kalverstr.)

6301

Dordrecht:
M. J. VAN WIJNEN.
M. E. VAN WIJNEN—
TII.G ENK A MP
J. M. VAN DER WEI-ftiVAN WIJNEN.
I_ VAN DER WEL.

C9

Uit aller naam.
S. W. A. THEUNISSEN—
SCHEUER.
's Grayenhage.
14 September 1941.
Kon. Emmakade 172.
De crematie zal plaats
hebben te Velsen. Wder.s-dag.,l7 September a.s.. l.a
aankomst van trein 11.40
uur, halte Driehuis Wes

HYLKEMA
Med. Cant.
Amsterdam. 21 Sept. 1941.
Amstelveenseheweg IPOG A
Pieter Lastmar.kade 38.
8527
WYBO

Voor

—

*

en MSS^MÈti

"

Maartensdijk (Utr.):

N. .VAN LEEUWEN
VAN WIJNEN
M. VAN LEEUWEN.

Mejuffrouw
MARIA HEI.EXA
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Hertha verlaat den warmen stal en krijgt

Roosevelt's
jongste rede.

Puppies in

DE VERANTWOORDELIJKHEID VASTGELEGD.

een

—

Tweede» Blad.
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Dinsdag 16 September

Onvrijwillige rit

TERECHT EN NOG NIET
TERECHT.

konijnenhol.

(Van onzen Haagsrhen redacteur.)

HET

EEN'

angstig avontuur

duister

Verdwaalde brieven.
hjk bij de Paketvaart Maatschappij
bezorgd was, kon, vandaag reeds aan het
goede adres te Amsterdam, worden aigeleverd.

een' eenvoudige formaliteit
moest ik even bij den Burgerlijken
Stand zijn en ik bewonderde het inzicht
\

*

van ons Stadsbestuur, dat

TE -SJANGHAI.

—

—

—

—

—

ZIJ, WIEN DE WAPENEN
ONTVIELEN.

AANVAL

om-

deze

—

ongeval. ,
Opeens werd de wagen met
kracht vooruitgeworpen en 'ie
koetsier viel van den bok. De dame werd ook danig heen en we«{
geslingerd, doch zij bleef op haar
plaats. Wel ging het paard er in
draf vandoor, terwijl de arme
koetsier in de P. C. Hooftstraat
bleef liggen. Hulp schoot toe, ook
uit de tram. die blijkbaar de boosdoenster was geweest. Door het
geratel had de koetsier de tram
niet hooien naderen en zoo kon
het gebeuren, dat Ket rijtuig ge
heel onverhoeds werd aangereden.
Zijn wonden bleken g<alukkie van
geringen aard te zijn, doch wat
was het lot van de dame, die in
de duisterrfis met paard en rijtuig
verdwenen was?
Terwijl de politie van het posthuis Van Baerlestraat een fietser
uitzond met bagagedrager om den
koetsier te vervoeren, stoof net
karretje zigzag rijdend voort, tot
schrik van wandelaars op de trottoir, die niet wisten, wat er aan
de hand was. Het op hol geslagen
paard stoof de Van Baerlestraat in
en zette den wilden tocht voort tot
het Concertgebouw, waar voorbijgangers er in slaagden, paard en
wagen
tót stilstand te brengen.
Een dame in avondtoilet stapte uit.
Een geluk bij een ongeluk: het
hollend paard had ten minste de
goede richt.ng gekozen en de dame
kon na énkele minuten loop»n
thuis op haar verhaal komen van
het spannende ritje.

aan de stem
der natuur.

ƒ OOR

vangrijke' bureaus heeft overgeplaatst,
zoodat zij thans niet alleen gemakkelijker voor iedereen te bereiken zijn, doch
tevens vlak bij onzen Dierentuin, waar
zich het garsche leven weerspiegelt en
«aar de aandachtige toeschouwer zijn
eigen hebbelijkheden en onhebbelUkheden kan ontdekken in de gedragingen
der dieren. Men wordt hier vlot gehollk bedoel bij den Burgerlijken
pen
en houdt vervolgens nog een
Stand
trammetje tijd over even Artis binnen
•te gaan. Ik« ga dé papegaaien voorbtj,
die mij herinneren aan kwaadaardige
dames in een file en kom dan voor het
apentlrras. Wat doet ons en wat doet
de
Je kinderen in Artis onmiddellijk
apen opzoeken? Zij zijn zoo vermetel in
hun gedragingen, kunnen zoo verachtelijk»of wijs zitten luieren, zijn zoo hariTegoïstisch en zoo ondcrnemingslustig.
En verder hebben zij dit met sommige
menschen gemeen, dat zij een ander het
licht in de oogen niet gunnen.
Met onvermoeide aandacht heb ik gekeken naar 'n grooten baviaan, die alle
apen, van groot tot klein, tyranniseerde.
De toeschouwers wierpen versnaperingen naar allerlei lieve, kleine aapjes,
doch de groote aap kwam met wapperenden staart op hén af en zy stoven vol
uiteen. Er
respect in aile richtingen
lag een uitgeholde boomstam, waarin
zij bij voorkeur hun toevlucht zochten
en de dikkerd achtte het r.iet de moeite
het zou
waard hen daarheen te volgen
hem te veel inspanning gekost hebben.
Het scheen mij toe, dat de groote aap
een systeem had, want soms Het hij de
lekkere hapjes om zich heen regenen en
keek er zelfs niet naar. Zorgde hij er
eigenlijk voor dat iedereen op zijn kosten kwam? Was hij tevreden wanneer
hij zelf zijn buik vol had? Ik kon er
niet achter komen. Maar in leder geval
had* hij den wind eronder en allen schenen zich bij zijn bestuur neer te leggen
hij was ce sterkste en
het moest:
de vlugste.
Onder de menschen is het niet anders.
De kleinste toeschouwers hadden medelijden met de kleine aapjes
de groo'e
menschen hadden heimelijke bewondering voor den- stevigen rakker, d"ïe als
een pasja heen en weer liep. Zóó hoorde
het, vonden zij eigenlijk.
PASQCINO.

kele sterren in
den
overigens
zwarten hemel. De wielen van het
wagentje, helaas zonder gumm.banden, ratelden met vrü' vtel lawaai over steenen en rails. Het
was dit gerucht, dat de oorzaak
werd van een nogal ingewikkeld

Gehoorzaam

—

Artis.

heeft gisteravond een

Amsterdamseht- dame meegemaakt, d_e met een rijtuigje na3r
haar woning in de Joh. Verhulststraat ging. Op het tijdstip, dat ü'.
meeste . theaters uitgaan, reed zij
in het aapje van Leidscheplein via
P. C. Hooftstraat in de richting
van de Van Baerlestraat. Herwas
een donkere 'avond met slechts en-

r\E brief uit Suresnes, welke abusieve-

is merkwaardig, te constateeren.
Wy zijn er nog niet in geslaagd het
hoe elke volgende rede van Presijuiste adres te vinden van een familie,
dent Roosevelt de kans, dat de Vereenigwier zoon ln Duitschland ln militairen
de Staten in den oorlog betrokken wordienst is. Een schrijven aan zijn ouders
den, weer eenige procenten vergroot. De
onderteekende hij met „Uw Jongste,telg
waarvan
jongste radiotoespraak,
men in
Ko".
J.'
het Avondblad van J.l. Vrijdag een uitDeze brief werd 12 Augustus 1941 gevoerig uittreksel heeft kunnen
lezen,
dateerd en begint aldus:
vormt hiervan weer een sprekend voorbeeld. Thans kan men gevoeglijk zegLieve Paps en Mams,
gen, dat het stadium der „incidenten"
Zoolang ik hier ben, heb ik nog
reeds gepasseerd is. De ..shooting war",
geen enkele letter van mijn ouders
zooals de Amerikanen het noemen, staat
wel voelen, dat
gehad, £ƒ zult
voor de deur en met zijn opzettelijk vaag
zulks voor mij niet aangenaam is.
gehouden dreigementen heeft Roosevelt
■ Dan deelt de jongeling een
die deur nu niet bepaald stevig op slot
mede over de prachtige omgeving; waar
gedaan.
hij vertoeft, zonder het noemen van een
In de wateren, „welke voor de veilignaam en eindigt met de woorden:
heid van de Vereenigde Staten van belang zijn." zal het vuur worden geopend
,
Het adres waar ik dezen zomer
op schepen van de As-mogendheden, zoo
ben is U toch bekend, niet waart
heeft Roosevelt het uitgedrukt. Dat de
Misschien zal het thans gelukken de
President reden heeft om hier in den
ouders van den briefschrijver te vinden.
toekomenden tijd te spreken, moet worWij doen verder nog moeite het adres
den betwijfeld. Uitlatingen in de Amete vinden van twee meisjes, wier moerikaansche pers en ook een verklaring
De staljongen volgt de herder
staljongen di« haar was ragegaan. zag
van den minister van Marine. Knox, deder zich waarschijnlijk in Indië bevindt
ln de kraamkamer.
haar verdwijnen 1n.... den grond. Hy
en in een brief, die verdwaalde, het een
den ernstig vermoeden, dat de marineontdekte het geheim. Het mysterie van
en ander schrijft over Eriks verjaardag.
commandanten -der V. S. reeds sedert
«enigen tijd in het bezit waren van inHertha's plotselinge verdwijning was
De schrijfster vraagt hoe het met Wim
structies, die van een werkelijke
opgelost. Zij woonde met haar zeven of de richting van het hol. en meteen heeft gaat
opdracht tot schieten nauwelijks te onderacht jongen in een konijnenhol, en heeft ze mij bij 'n been te pakken. Ik voel de
-ls hij al cjgestudeerdt Gelukkig
het daar blijkbaar naar haar zin. Als rij scherpe tanden nog net. Het is beter, 'n i dat jullie het samen zoo goed en veel
scheiden waren. Het Zweedsche blad
het hol verlaat, zit zij onder het zand, beetje uit de buurt te blijven. De teef
~Af!enbladet" bracht dienaangaande zelfs
steun aan elkaar hebt. Wil je memaar zij schudt eich eens flink en ziet glijdt naar binnen, en wij zien r.u heel.
mm-of meer sensationeele onthullingen
vrouw
en haar dochter mijn harteroep
van
Moeder
Natuur
klonk
zoo
er dan weer toonbaar uit.
achter ln de pijp een paar vurige kolen,
en het vermoeden ligt dan ook voor de p\E
lijke groeten daen.
hand, dat Roosevelt's rede meer bedoeld
Hertha,
overtuigend, toen
de waakVan vreemden in de buurt moet zij
was om het volk voor te bereiden op de hond van het
Uit den brief is op te maken, dat de
De fotograaf verbeeldt
entrainement-Kiem te Was- niets hebben.
eventueele consequenties, welke uit zijn
schrijfster van haar man gescheiden is.
moedig man te zijn, maar hij
zich
een
senaar, jongen moest krijsen, dat tij
reeds genomen
maatregelen
waagde zich niet over den drempel van
kunnen
voortvloeien, dan om deze maatregelen haar veilige warme box verliet, en een Hertha's verblijf. Dat liet hü over aan
zelf aan te kondigen.
AANSLAGEN OP RUSSEN
koud, onbehaaglijk en verlaten konijden stable-boy. die er wèl in mocht en
Trouwens
de verschillende incidener ook net in kon. Wij trokken hem er
nrnhol in een duinwal opzocht, het verten, waarvan Roosevelt gewaagt, pleiten,
aan zijn broekspijpen weer uit, en toen
r.aar van Duitsche zijde werd verzekerd, wijdde, en tot kraamkamer Inrichtte.
had hit een puppy ln elk van zijn hanvoor de opvatting, dat de AmerikaanEn toch is die Hertha eigenlijk geen den.l Blinde, piepende weeaiooze schepsche vlooteenheden handelden volgens hond, om 200 iets geweldigs <e doen. Zij seltjes. Hij legde ze voor het hol neer,
Emigrantenleider gedood.
bepaalde niet vast omlijnde instructies. heeft altijd binnenshuis geslapen, de doch de oude sleepte ze weer mee naar
SJANGHAI. 15 Sept. (Domei.)
De
Het optreden van de Duitsche duikboot- amazönes voerden haar suikerklontjes, binnen, waar het weldra stil werd. De
leider van de Russische emigranten-comwel
waakzame,
'n ferme en zeer
commandanten daarentegen kan ten vol- zij is
jongen murmelden tevreden.
missie te Sjanghai, Iwanof, is door twee
le worden getoetst aan de» regelen van Duitsché Herder, maar geen zwerfster
„Ging Hertha wel vaker zoo ver van
Chineezen doodgeschoten toen hij zijn
het Volkenrecht, zooals blijkt uit de of- of nachtbraakster. Integendeel, zij hield huis?" vroegen wij aan den heer Riem.
auto verliet en het gebouw der commisficieele verklaringen, welke omtrent elk bij uitstek van orde en van een gere
Vroeger wet Met de paarden mee, als
sie in de internationale nederzetting
geld leven.
afzonderlijk voorval zijn verstrekt.
die afgestapt werden of het duin Inwilde binnengaan. De daders wisten te
Wat zouden wel Roosevelt's beweegMaar tëgerr den tijd. dat de jonge trokken. Maar zij had de slechte geontkomen. Gisteren werd een aanslag
redenen ziin geweest voor de vage .for- hondjes moesten komen, werd zij dezen woonte naar de betr.cn van mijn pougepleegd op den Russischen makelaar
xuleering van zijn bedoelingen? Kan keer onrustig. Anders dan bij vorige ge- lains te bijten en die sloegen van zich
Serge Manontof, die in nauwe relatie
het zijn, dat hij de oppositie der isola- legenheden, toen zij zich in een paarhé. Toen heeft ze eenmaal 'n klap
tionisten geen aanknoopingspunt wil ge- denbox een nest van stroo maakte. En af.
met Iwanof stond. De voorganger van
gekregen, die haar nog wel zal heugen.
ven om zich tegen zijn politiek te kee- op *n mooien dag. om juister te zijn. Ze
Iwanof werd verleden jaar eveneens bij
wekenlang
den
kop scheef
met
heeft
ren? Of moet men hierin een symptoom
een aanslag gedood.
Woensdag JL was zij verdwenen. Waar geloopen. En daarom bleef ze sindsdien
zien van de mislukking van zijn tot dus- was Hertha? De staljongens zochten, de
bij
Zij
dichter
honk.
is
bij-nacht'n
liever
ver gevolgde tactiek?
heer Riem zocht zelf zeer ijverig, en- uitstekende waakhond. Er is hier eens zes
Uit elke redevoering immers, welke kele trouwe klanten van den stal zoch- weken lang 'n
BRITSCHE
OP
timmerman werkzaam geEn dit zijn ze.
de President gehouden heeft, zou men
ten mee, de pikeur zocht en de jockeys weest, met wien zij goed kon opschieKONVOOI AFGEWEERD.
kunnen afleiden, dat het Amerikaansche zoc+iten: geen
Hertha te vinden. Zij ten. Een echte hondenman. Zij kreeg
volk er bij lange na niet van doordron- kwam op geroep noch gefluit. Niemand altijd wat van hem, als hit zat te koffie- Hertha's oogen, en een blinkend stel
BERLIJN; 15 Sept. (D. N. B.)
Een
tanden en slagtanden. De jongen zitten door Britsche bommenwerpers ondernogen is, dat het door Duitschland be- in de
had
haar
Donderdagmorgen drinken.
buurt
De man vertrekt, naar een
veilig geborgen, wij hebben ze nog niet men aanval op een konvooi der As-modreigd wordt. De barometers der open- nog gezien. Maar opeens was ze er weer.
andere karwei hier in de buurt maar
eens kunnen tellen.
bare meening, a's het Gallup Institu'e En aan haar uiterlijk was te zien, dat vergeet zijn jas
gendheden in de Middellandsche Zee is.
Hij
den
stal.
die
wil
in
«a., spreken te dien aanzien overigens zij
jongen had gekregen. 's avonds komen halen, maar dat hoefinmiddels
naar het D. N. B. van bevoegde zijde verduidelijke- taal. Deze lauwheid komt dan
neemt, mislukt door het krachtige afWild van honger viel zij op den schotel de
Hertha liet hem niet binnen.
Roosevelt echter stellig niet te pas bij eten aan. dien men haar voorzette, maar I Zij niet
is overigens de goedheid zelve.
weervuur der Duitsche en Italiaansche
de door hem gevoerde politiek. Opwin- ze gaf zich nauwelijks den tijd, om te
S. schepen.
Ik aai de fraaie hond eens over den STAKINGEN
Nog voor de Jiritsche bommendender gebeurtenissen dan met veel tam- eten, meteen was ze weer weg.
kop. en inderdaad, zij vindt het best,
op groote hoogte aan het
zich
werpers
tam aangekondigde radioredevderingen
maar dan doe ik bij toeval een stap in
geconcentreerde en welgerichte afweervan den President waren noodig.
In den kijker.
Ook bij de American Car. vuur konden onttrekken, werden vier
Hiertoe zou een incident uitmuntende
Hertha gnat 'snel poolshoogte neDat herhaalde zich dien dag nog 'n
bommenwerpers neergeschoten. Na dediensten kunnen bewijzen. Maar de in(D.N.8.)
men. Twee puppies zijn uit haar hol
NEW VORK. 16 Sept.
keer en ook op Vrijdagmorgen. Maar
zen succesvollen afweer zette het koncidenten bleven uit en Duitschland weigehaald; hoe is het niet de rest?
Associated Press meldt uit Buffalo (New
kijker. De kleinste
gerde, ln het opengestelde valletje te toen liep ze in den
vooi zijn reis voort en het bereikte ongeVork), dat het personeel van de Ameribestemming.
loopen. Dus was het noodig, het lokaas
can Car and Foundry Company ia sta- hinderd de haven van
in den vorm van met contrabande gelagegaan.
De
king is
werklieden zijn onden schepen steeds verder van huis te
tevreden, omdat de leiding niet te geJAARBEURZEN.
schuiven (Roode Zee, Perziscne Golf!).
moet gekomen is aan hun vele bezwaren.
16 Sept.
In de gisteren
UTRECHT,
Ook de hieruit voortgesproten voorvalDeze onderneming maakt granaten voor
len vermochten echter niet den zoo geonder voorzitterschap van dr. F. H. FenBritsche rekening.
wenschten oorlogsroes bij de Amerikaari•De reeds gemelde staking in de steen- tener van Vlissingen gehouden ledenver«che bevolking te voorschijn te roepen.
kolenmijnen van Hasleton (Pennsylva- gadering van de vereeniging tot het houGrover geschut was noodig, letterlijk en
nië) is op alle mijnen van het gebied den van jaarbeurzen in Nederland werfiguurlijk.
overgeslagen, zoodat thans 16.000 mijn- den het jaarverslag en de jaarstukken
Wanneer men de jongste rede van
werkers in staking zijn. Ten einde de goedgekeurd. De balans sluit in debet en
ƒ 248 142.06.
Roosevelt In dit licht beschouwt, dan
organisatie van alle arbeiders in het credit met een bedrag van
daarop voor
De
vaste
komen
bezittingen
kan hieruit tevens de conclusie' worden
zetten,
heeft de bond
vakverbond door te
een boekwaarde van ƒ L
De exgetrokken, dat de opzet, Duitschland de
van mijnwerkers
welke deel uitmaakt met
ploitatierekening
toont
een
aan
«chuld voor deze ontwikkeling in de
totaal
afgekonde
de'
staking
van
Cl O.
«choenen te schuiven, mislukj is. Ondigd in alle kolenmijnen van de Bethle- lasten van ƒ 502.265,01 en baten van
dus een nadeelig saldo van
danks de uitdaging bleven de Duitsche
hem en de Republic Steel Company in ƒ468.845.87,(vorig
jaar f 66.766.21).
33.419.14
f
duikboot-commandanten zich aan hun
Pennsylvanië), Wést-Virginia. Kentucky.
Bij de verkiezing van leden van het
consignes houden: behoorlijk onderzoek
Illinois en Tennessee. waarbij 37.0© aralgemeen bestuur en den raad van betiaar den aard der lading van een aanzebeiders betrokken zijn.
heer werden de periodiek altredende lehouden schip, gelegenheid geven om het
den herkozen.
«chip te verlaten ingeval contrabande
Als datum der. voorjaarsbeurs 1942
geconstateerd wordt en eerst "daarna tot
werd vastgesteld 10 fot en met 19 Maart
zir.ken brengen. Van Duitsche zijde is
apilldoorx i v
en als,datum der najaarsbeurs. waaraan
verklaard, dat men zich ook in de toekomst aan het Volkenrecht" zal blijven
met onth. 1 3.15. Pens.
5.25 per dag. wederom een agrarische afdeeling verbonden zal worden, 8 tot en met 17 Sephouden. Als dus, Roosevelt mededeelt,
Telefoon 2614 en 3336.
(Ingezon<*«n Mededeeling)
dat Amerikaansche schepen het vuur
7332 tember.
zullen openen op elk Duitsch of Itaiiaar.sch schip, dat in de niet nader aangeduide wateren ln zicht komt, moet ook
eens gereed om naar bed te gaan. Mevrouw kwam
bet Amerikaansche volk begrijpen, dat
binnen en begaf zich te ruste. „Hè," vroeg ze verdc verantwoordelijkheid hiervoor slechts
baasd, -toen ze haar man ook onder de dekens zag
bij zijn President en diens raadgevers
ligt
stappen, „laat je de kamerdeur open?"
Ja, zei Lardenet), het licht uitknippend, anders
den laatsten slag van tien uur liet meneer Lar- krijgen we niet genoeg lucht. Het is hier zoo warm. stig, wanhopig, aan te denken. Soms dacht hij: had
KERKORGEL GESCHONKEN.
Maar morgenochtend word je boos als je wak- iker niet beter meteen een eind aan kunnen maken?
denet de krant, waarachter hij een tukje veinswordt
ker
doordat het meisje de -étage-deur opendoet. En zijn hand tastte naar de revolver. Maar dan dacht
de, zakken en vroeg: „Zullen we maar niet naar bed
Ik zal niet b'oo3 worden, beloofde Lardenet, hij aan zijn vrouw, die ruaig naast hem iag te adeDEVENTER, 16 Sept.
De Ned. Herv. gaan, schat?"" Toen stond hij op en ging het raam
men
en dan stelde hij hel weer uit. Tot de laatste
Leijuïnuskerk alhier bezit, behalve een en de blinden van zijn werkkamer half opendoen „naacht...."
zich
naar
Hij
oiue crypt, ook een koor, waarin somdraaide
den
kant
van
de
seconde
zou hy het uitstellen
de
deur
en
even
den
buitenthermometer
te
kijken.
op
om
mige diensten gehouden worden. Een
Lardenet, aanvankelijk wakker gehouden door zijn
Het was het ritueel van eiken avond, en toch.... hall en dacht: „Als morgenochtend de sleutel in het
echtpaar heeft een groote som beschikala zij de vage neerslachtigheid, die haar beklemde, slot van die étagedeur gaat, dan moet ik er een eind angsten, zonk laat in den nacht telkens voor eenige
baar gesteld voor den bouw van een beter had weten te ontleden, dan zou mevrouw Lar- aan maken. Want dan kunnen ..ze" binnenkomen." seconden weg in een onrustige sluimering. Dan ging
kleiner kerkorgel in dit koor. Het orgel denet wel hebben geweten, dat juist alles anders was En een beet op het laken smoorde zijn zuchten. hij overeind zitten
hij wilde niet .slapen, dkn viel
hoofd
weer
het
kussen.
op
haar
man
niet
af
jj zal bevatten 14 sprekende registers,'verZeker,
zijn
weck
dan andere avonden.
-1 deeld over twee klavieren en vrijstaande van
en hy deed zijn best om.
gewone
program
het
fpeeltafel. De windvoorziening zal eleceenige dagen was een schim uit het vergetrouwelijk de gewone gebaren te maken. Maar dat
trisch wezen. Het orgel zal 750 pijpen was het juist: "li Ij deed zijn best, en mevrouw
leden zijn rustig-gelukklg leven van algemeenten slotte overmande de slaap hem toch, en
bezitten. Het ligt in het voornemen, om. Lardcnet voelde dat, hoe vaag ook, heel goed. En geacht- burger komen verstoren. Dat leven duurde
werd was het al volop dag en
toen
waaneer de materialen weer beschikbaar ze vroeg zich af, welke geheime zorgen haar man nu al tien jaar sedert hlj onder een nieuwen naam zijn vrouw'hijwaswakker
niet
de kamer. Hy schoot overeind,
in
Inn, het zoo in te richten, dat de orgaeen nieuw bestaan was begonnen, na een dommen greep naar de revolver, luisterde naar de geluiden
konden kwellen.
nist, het groote orgel bespelende, ook
Tot dusver had hij haar al die jaren alles toever- streek, die hem in het gevang had kunnen helpen.... in de woning. Zyn hart bonsde. Doch overal leek het
«et kleine kan bespelen, gelijk dit reeds
trouwd,
en waarom zou zij hem eensklaps niet meer als hij zich had laten pakken. Maar hij had het geluk leven zijn.gewonen gang te gaan, zooals alle ochtenin het buitenland
in sommige groote van raad kunnen dienen? Maar ietwat vcrsleurd als gehad te kunnen verdwijnen en zich in een nieuwe den: kranten lagen op zijn bed. De kamerdeur was
ierken geschiedt. ■
zij was door bijna tien Jaar vreedzame huiselijke huid te steken. Mevrouw Lardenet wist niets van dat dicht.
sfeer, voelde zij niet meer de kracht om zich ernstig verleden, dat uitgewischt leek door tien Jaar noesten
Hij aarzelde, betastte de revolver. Daar ging de
ongerust te maken, en haar verwondering uitte zich en eerlijken arbeid. Voor zijn eigen geweten was hij deur half open. Mevrouw Lardenet keek om den hoek.
VAN DE S.S. slechts in dit eene zinnetje:
vrijwel gerehabiliteerd. Bijna had hij dien misstap
Ben Je al op? vroeg Lardenet, waarom heb Je
al vergeten.
's-GRAVENHAGE. 16 Sept.
Onder
Wat ben je vanavond nerveus?
me niet geroepen?
leiding van den bevelhebber van de OrdEn waarom had hy nu eensklaps den indruk, dat
Je sliep zoo lekker.
Waarop meneer Lardenet, met zijn vriendelijken
hungspolizei in Nederland worden van glimlach
Is er niemand geweest?
hij ontdekt en ontmaskerd was, dat de politie hem
werkelijk den glimlach van alle dagen
-21 September a.s. in het Olympisch
herkend had onder zijn schuilnaam en dat hy elk
Niemand. Het ontbijt staat klaar. Zou je niet
antwoordde:
Stadion te Amsterdam en verschillende
oogenbiik gearresteerd kon worden, en dus onteerd 'f opschieten?
.
.
Ik? Waarom zöü ik?
andere plaatsen in Nederland AthletiekIk kom direct.
*
ln de oogen van zijn vrouw? D i e gedachte was het.
wedstrijden gehouden door de S.S.r en
Toen hij weer alleen was, dacht hij met een zucht:
die hij niet verdragen kon. De rechters zouden hem
]\Vr AAR toen hij de blinden half geopend had en zijn >nu
Pollzeisportgcmeinschaft Niederlande.
Ze
wachten dus buiten. \tat moet ik doen?
nf.ssohien
wel
maar zijn vrouw? zij
Naast de gebruikelijke wedstrijden zal iVI hoofd in de koude buitenlucht stak, toen keek zou hem misschienvryspreken,
Machinaal nam hy een krant, vouwde haar open
wel
verachten.
wie
weet
zelfs
Ja
ongetwijfeld de lange-afstandsmarsch op hij niet, zooals gewoonlijk, op den thermómetcr.
zoo plachten de dagen altoos te beginnen. En eenslanger van hem houden. Dan liever sterven
Zaterdagmorgen 20 September a.s. veel Nee-j, zijn blik ging tersluiks naar het trottoir aan n.iet
klaps viel zijn blik op het woord ..Amnestie". Bevend
belangstelling weten te trekken, daar de den overkant. Daar liep een man te Ijsberen, met Dien zelfden middag had hy zich daartoe veroor- las hij de eerste regels van het bericht, en verslond
had het gevoel, dat hij maar net op het
deelnemers hierbij bijzondere moeilijkhe- zn kraag in de hoogte. En achter het raam van een deeld. Hij ontkomen
toen de rest. Een wilde vreugde vervulde hem: het
was aan twee inspecteurs, die misdrijf, waarvoor hij naar zijn vaste overtuiging
cafétje loek een andere vent óók wel de straat in het nippertje
den hebben te overwinnen, zooals schiestellig ccn v bevel tot inhechtenisneming by zich hadhet werpen met handgranaten en oog te houden.
gezocht werd, viel'onder het arrinestie-besluit. Hy
"et nemen van hindernissen.
Meneer Lardenet loosde een diepe zucht, Hy deed den. Het „wettelijk uur" was sindsdien verstreken, was gered. Met een abrupt gebaar schoof hij de
de blinden weer dicht, sloot het raam en zei, met zijn zoodat ze hem dien dag niet meer Iconden arrestee- revolver op zij, en zij viel op den grond,
Juist toen
gewone stem: ~'t Is gemeen koud. 't Gaat vast vrie- ren. Maar nu bewaakten zij zijn deun zij wachtten mevrouw Lardenet weer binnenkwam.
minister naar
tot het ochtend zou zijn, zoodat zy bij hem zouden
zen vannacht."
Waarom slaap jy met een revolver? vroeg ze
tegelijk met het meisje, det verschrikt.
vrouw
de badkamer uitkleedde, kunnen binnenkomen
ln
7.ijn
zich
Terwijl
Helsinki.
verdieping naar beneden kwam om haar .
Om den eersten den besten Inbreker, die het
bukte Lardenet zich en stopte schielijk een revolver van de zesde
STOCKHOLM. 15 Sept. (D. N. B.)
te werk te beginnen.
waagt
onder
matras.
was
meer
onze rust te verstoren, neer te schieten! zei
Op
zijn
gelaat
niets
zijn
De Zweedsche minister van Sociale Zaof de dood. D4t zou Lardenet overmoedig. En hij floot opgelucht de moparrestatie, de schande
zien van de schijnbare kalmte: het stond somber, angDe
«n. Moeller, ls heden volgens berichten stig,
:*ÏS»f
6
tragisch. Maar toen die revolver was weggestopt, 's. ochtends het geluld van den sleutel, in het slot he- van-den-dag.
ra de
Zweedsche bladen naar Helsinki
H. J. MAGOG.
toen keek hij weer gewoon, en maakte zich, even- -teekenen. Lardenet lag daar nu uren achtereen, angJ'Wtrokken, waar hij een weck lang zal
olyven.

ln
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net

wien de wapenen

I

ontvielen, die
geraakt zijn, hebben het
recht onpartijdig behandeld te worden.
Dat is een recht voor vriend, zoowel
als voor vijand. Er wordt geen onderscheid gemaakt, als -na den slag de Roode-Kruissoïdaten te hulp snellen om
gewond

—
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INBREKERS MAKEN PARTIJ
STOFFEN BUIT.

Voor 6000

—.

—

gulden gestolen.

AMSTERDAM, 16 Sept.
Een rijke
buit, bestaande uit groote stukken mantel- en japonstof, ter waarde van circa
6000 gulden, is in den afgeloopen nacht
gestolen uit een kleedingmagazijn aan
den Kloveniersburgwal.
De daders zijn via een leegstaand perceel op het dak van het kleedingmagazijn geklommen,
waarna zij door een
dakraam in het perceel kwamen. Hier
hadden' zij de stoffen voor het uitzoeken.
Voor liet vervoer van den buit hebben
zij ongetwijfeld gebruik moeten maken
van een of ander voertuig.
De recherche is vanmorgen in samen
werking met den dactyloscopischen dienst
begonnen met een uitgebreid onderzoek.
—
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CURSUS N.S.D.A.P. EN N.S.B.
HOENSBROEK, 16 Sept. (A.N.P.V.
De banden van kameraadschap tusschen
de N.S.D.A.P. en de N.S.B. zijn opnieuw
verstevigd door de opening van het huis
der vorming vooor den kring Limburg
van eerstgenoemde politieke organisatie
te Hoensbroek in tegenwoordigheid van
vooraanstaande functionarissen van beide. Hier waren op uitnoodiging van de
vormingsleiding der N.S.D.A.P. een zestigtal personen bijeengekomen, die op
het gebied der vorming een leidende
taak verrichten, om deel te nemen aan
een tweedaagschen leergang.
De heer Som m e r zeide in zijn toespraak 0.m., dat den-geheelen winter,
naast
vormingsleiders
elkaar
van
N.S.D.A.P. en N.S.B. zich in dit vormingshuis zullen doen hooren.
De heer N ij e gaf uiting aan zijn overtuiging, dat deze samenwerking
een
groot belang is voor het Nederlandsche
en dat wij, Germanen, zoo zeide hij.
„elka rider gevonden hebben en niet van
plan cijn elkander weer los te laten".
Dr. Van Genechten wees vooral
op de taak van de N.S.B. om van de Nederlanders goede natlonaal-sociallsten te
maken. De vrijheid van den mensch
heeft slechts beteekenis. indien men zich
een deel van een grooter geheel gevoelt
Aan het Nederlandsche volk moet worden geleerd weer, gelijk voorheen, den
blik naar het Oosten te richten.
Oberdienstleiter Schmidt legde
vooral den nadruk op het idealisme,
welks kracht ongelooflijk groot kan zijn.
—
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TWEEDE SEPTEMBER-NUMMER
„SIGNAAL”.

Het

tweede Septembernummer van
„Signaal" wordt voor een groot deel ingenomen door reportages van het Ooste-

lijk

front. Tot in bijzonderheden volgt
men van fase tot fase den tweedaag.
schen pantserslag om een spoorbrug over
de rivier de Goryn. Afbeeldingen van

vrouwelijke

met

melkwagen.

(Van onzen correspondent).

Sovjet-soldaten,

verwoes

—

BELGIË'S WERKLOOZEN.

Maatregelen voor bestrijding
van beroepssteuntrekkers.
(Van onzen correspondent).
BRUSSEL, 14 Sept
Gedurende de
jaren, die aan den oorlog voorafgingen,
telde België in den regel van 250 tot
300.000 wcrkloozen. Wij hebben er onlangs op gewezen, dat thans ruim 200.000
het recentste cijfer is 210.000
arbeiders in het buitenland werken, waarvan
190.000 in Duitsthland. De werkloosheidsstatistieken maken nog melding van
67.000 werkloozen.
De bezettende overheid heeft bU mon■'e van derf Kriegsverwaltungsrat dr.
6 -hultze vingerwijzingen gegeven, om deze overblijvende sporen van werkloosheid te doen verdwijnen. Voor bejaarde
werklieden, die uiteraard geen volledige
arbeidscapaciteit meer bezitten, kan een
oproep gericht worden tot de bedrijven,
om er een bepaald percentage.' bijv. 4%,
in dienst te nemen. Jonge arbeiders kunnen gemakkelijker een nieuwen werkkring vinden of desnoods in-het buitenland gaan werken. Eenzelfde oplossing
kan worden voorgestaan voor arbeiders,
die hun woonplaats moeilijk kunnen verlaten, zooals de vaders van groote gezinnen, "zij wier vrouw ziek is of die eigen
—

—

—

-grond ontginnen,
j Ooder de resteerende

werkloozen bevinden zich kennelijk beroebswerkloozen, die op den steun parasiteeren. Niets
beter om dat parasiteeren te bestrljdan
dan die arbeidsonwilligen tegen lage loonen tot zwaar werk voor bodemveredeling te verplichten. Het ligt dan in hun
eigen macht uit een harde arbeidsschool
naar de normale arbeidsmarkt over te
gaan.

-

'.

: ; VV-

'

;

Aan groote staatswerken worden .tijdelijk heel wat arbeiders te werk gesteld. Opleidingsmaatregelen moeten getroffen worden, om die arbeider» in te
schakelen in het normale arbeidsproces,
want de Staat kan niet voor onbeperkten duur werken financieren.
In sommige fabrieken wordt het zgn.
kortwerk toegepast, de 48-urige werkweek werd nl. gereduceerd; byv. In de
textielindustrie, waar zij voor vrouwen
wel zal gehandhaafd blijven. Het is wenschelük, dat tot de volledige werkweek
wordt teruggekeerd.

'

H|

Arbeidskrachten komen daardoor vrij,
die liefst in andere bedrijven dienst kunnen doen. Steun voor kortwerk zou moeten' afgeschaft worden. Er bestaat ongetwdjfeld'nog een categorie „onzichtbare
werkloozen",
die op geen officieèlen
steun beroep doen, maar ten koste van
het gezin leven en zich met alle mogelijke karwytjes door het leven slaan,
soms met de meest verwerpelijke, zooals
smokkel- en woekerhandel. Recept ter
bestrijding van die „onzichtbare werkloosheid": onmeedoogend optreden telkens als men ze ontmoet.

tingen ln door Sovjets verlaten oorden, van den aardbol?", heeft de doelbewust*
en straatgevechten in Schitomir. Het machtsuitbreiding van de Vereenigde Sta'
hoofdartikel, getiteld: „Roosevelt, keizer ten sedert 1939 tot onderwerp.

i

•

Zweesch

Botsing

GENNEP, 16 Sept.
Op den .Rijksweg Nijmegen—Venlo, ter hoogte van
het gehucht Milsbeek (gem. Ottersurn),
zijn hedenmorgen omstreeks 8 uur twee
motorrijders, waarschijnlijk doordat hun
and.
het uitzicht door den rook van de tram
Steunt de Nederlandsche ambulance werd belemmerd dn volle vaart achter op
een met een„paard bespannen melkwamet uw storting op girorekening
gen gereden.
De motorrijders stortten
B—7—6—o—o,
tegen den grond en waren nagenoeg op
Nederlandsche Ambulance,
slag dood. De beide slachtoffers zijn naar
Koninginnegracht 22, 's-Gravenhagc.
het ziekenhuis vervoerd.

—

HOTEL ATLANTA

GEDOOD.

Nederlanders, in het Oosten ligt een
taak voor u. Daar zal strsks de Nederlandsche ambulancs haar heilzamen arbeid gaan verrichten voor vriend en vij-
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gewonden te verzorgen.
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AMSTERDAM. 16 Sept.
Dat in Hilversum de sluikhandel nog welig tiert,
bleek gisteren weer op de zitting van KERKEL. BEROEPINGSWERK.
Ned. Herv. Kerk.
Beroepen te
den economischen rechter. Vijf Hilversummers moesten terechtstaan wegens Kimswerd B. Bekius. cand. Te Leeuwar
opzettelijk inbreuk maken op de distri- den; bedankt voor Terwispel-Tijnje S.
Zeilstra te Oenkerk; beroepen te De
butiebepalingen.
Bilt <U.) <3e pred pl.) H. J. GroeneweDe kapper J. A. B. had duizend stukken zeep. zes vaten zachte zeep en acht gen te Alblasserdam.
Chr. Ger.Kerk.
en veertij kilo bak- en braadvet geTweetal te
kocht. D" koopman B. v. d. P. had daar- Zwolle: M. Holtrop te Hilversum en J.
Hovius te Nieuwe-Pekela: bedankt voor
na de partij gekocht en de boterhandelaar B. van R. had op zijn beurt weer 's-Gravendeel J. G. van Minnen te Huizen (N.-H
tweetal te Werkendam: M.
een deel van de partij overgenomen.
De economische rechter, mr. F. Ta- Baan te Bussurn en W. Heerma te Zeist.
Geref. Kerken.
bingh Suermondt. veroordeelde B. en
v. d. P. elk tot twee maanden en Van de benoeming tot hulppred. te Smilde
S. Raosjen, cand te Diever: beroepen te
R. tot zes weken gevangenisstraf.
De winkelier J. van Z. had een groote Uselmuiden-Grafhorst F. Mul. cand. en
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Int.G. Beton

Duitsche Fondsen zonder eert. roor couponresp. dividendblad.

maatschappij

13 academische

wen cursus heeft prof. L. H. v. d. Me !den hedenmorgen aan de Theol. School
der Chr. Geref. Kerk: alhier het rectoraat overgedragen met een oratie over
..Hef karakter der Geref. liturgie".
Prof. v. d. Meiden heeft daarin op d>
);
noodzakelijkheid geweren, dat de kerl
zich blijft bezinnen op de beteekena
der liturgie, stond vervolgens nader itl
bij het karakter van de samenkomst de:
gemeente, verklaarde het woord liturgit
en teekende de moderne richting
Gorinchem:
hulppred. te
aangenomen de nader
partij zeeppoeder, huishoudzeep en Rinde liturgie om ten slotte de liturgiin
so verkocht aan den garagehouder J benoeming tot hulppred. te Emmen W.
sche orde en de beteekenis van de deekleinigheid te beperken.
H., terwijl de boterhandrlaar A. B. aan J. Wynia. cand. en hulppred. te Foxham. len
daarin nader te schetsen.
De obligatiemarkt was
zoowel voor dezen garagehouder 468 flesschen
Geref. Kerken.
Aangenomen
slaolTfc
Nederrandsche als Duitsche soorten
Nadat hij de lotgevallen der Theol
had verkocht. De economische rechter naar Drachten (vac. G. Staal) J. A.
priishoudend. Duitsche aandeelen bleken veroordeelde beiden
had gememoreerd, droeg prof. t
tot f 130.— boete Schep te Bussurn. Benoemd tot hulp- School
eerder aangeboden te zijn.
pred.
le Wolvrza (met standplaats d. Meiden het rectoraat over aan prof
of een maand hechtenis.
Noordwolde) A Plaatsman,
Laatbenrs kwam een nieuwe golf van
cand. te Ol- J. W. Geels.
verkooporders aan de markt. 7nod.lt het
Ahler is uit den Ouden Sinpe; deholtpade.
LEIDEN.
slot zeer flauw was. Kon. Olies verlie- he: lijk opzehaald van d»n 64-Jarigen N. F.,
die .door-de duisternis misleid, e water wa?
ten de markt op 316-: H.V.A. 4*B. Adam geraak:.
Theol. School te Apeldoorn.
GROOTEBROEK.
De 78-Jarige tuinbouw
Rnbber 308; Ned. Scheepv. Unie 210'j
Enkee ander» personen. <+ie In den Ouden
wer C. Reyn la tljdena zijn werkzaamhede
16 Sept.
APELDOORN.
Ter gele- van
Singel
"ApotheKersrtijk
en
etc
t* water raak'en.
den
de
in
walkant
sloot
gevaiien en regenheid van de opening
konden worden srered.
van den nieu- dronken.
%.
Prolongatie

AANDEELEN ENZ. Int.Viac.Ca.
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acrobate

toor

12 mi ialen van t>
kende s,cheepv;K'

—

'

Amsterdamsche Effectennoteeringen.

toonde voor kapitaalsinvesteeDuitsche obligaties. 2>x>lang de
rendementsiverhoudingen in Amsterdam
gedaan en Rieden, f gedaan en laten
gunstiger zijn dan in Berlijn, zal hierin
geen verandering gebracht kunnen worden. De aankoopen-van Duitsche zijde:
HYPOTHEEKBANKEN.
Alg.Fr.2V3t 983 4
982
op de Nederlandsche beleggingsmarkt
AIg.H.X-Y3i 97,+
?g
eenerzijds door de
dragen er echter
STAATSLEEXIXGEX.
egT,
Amst.H.b.3» 98>j
hoogere obligatiekoersen, anderzijds door
NEDERLAND
991,+
Arnh.E-F3J ons,
toe 100 1940 I 4 100»*
de verniiming van de geldmarkt
100*-»
Bat.NN-PP4 1004
101
1940 I 4 100««
100»*
bij, dat het rendementsv-erschil meer en 500
Bat. C-D*.3i 97
96J 4
10O
1940
II
4
QQ»„
wordt.
den
duur
99»,
Op
meer genivelleerd
Betüw. H.3) 94
95
100m.b.II
4 1Ö0»« 100»» Dordr. H3J 97
gaat dus de huidige ontwikkelingstenQ7' 2
5001940II 4 100'*
100'.
van
een
rendements1002
dens in de richting
1002
10(P*
SOOm.b.II 4 100u
Fr.-Holl. 3J 98',
982
evenwicht, welke eenerzijds de Duitsche 100 1941 4 100
100'a
3
Grar.Au. 3» 98
98*
belangstelling voor de Nederlandsche 500 1941 4 1 00'.* 100'ie Haarl.AC4
10034
100.
markt doet verflauwen, en anderzijds de 100 1936 3 940,,
Haarl.BD3l 99' i 99*
500
Nederlandsche belangstelling voor de 100 1935 3 95
Holl.s.K. Z\ 96*
96< t
1937
3
91
t.
91
Duitsche markt zou kunnen vergrooten. 500 1937 3 92»,
H..Ned.M.3 t 972
98 3
94
H.N«d.Q.3J
98
De koersverhouding op de Berlijrtsche 100<3D-38 3 P3'.
982
93 T
Ins.H.S-a3J
96*
en AmsJerdamsch» aandeelenmarkt is S00(3J)'38 3 93'.
93'a MHCrO-S4 96'
99',
99J41
niet veel beter dan die op de beide obliOOST-INDIE.
MHCr.md**
95
95
gatiemarkten.
NatHypß 3j 97t
100 1935 3J 92*
97*
De koersstijging op de Berlijnsche 500
Nat.H(3<)3
1935 31
92
92U
93
veel
is
sedert
1939
September
beurs
100
1937 3
991,»
96
96'* NedHsKJi 991,
Overns.H.4 100.
95
100.
96',
krachtiger geweest dan die te Amster- 500 1937 3
Overijs.HJj
97',
973»
051,
dam. Het gebrek aan materiaal doet zich 1001937 A 3
Res.Hyp. 3{ 92*
95',
95'j
92».
ln Berlijn ia steeds st?rker mate gevoe- 5001937 A 3
9"',
Rott.Hyp.4
100+
len. De effectenSoersen staan daar dan
SURINAME.
94 3
95
ook in geen verhouding tot de uitge- Prod. W. 3
!
Utr. H. E. 3j 96',
971
keerde dividenden. Dit blijkt o.m. uit lm. gr. t 3
L'tr.H.v.u.3l 98
98
Duitsche
onderstaande rendementen op
Westl.3VuJj SB' 2
984
W*tI.(T.V.)3J 96',
industrieele aandeelen (koersen eind Au96.
PROV. EX GEM LEEN. Zeeuw. H.31 962
964
gustus)
Zuld.a.A. 3,
96',
97*
97
• L G. Farben 3.68, I. P. Eemberg 3.37. Alkm. T %\
Zuld.a.KL3j 97
97
96.
3.50, Alk. 37II 3i 96'j
Buderus
3.54,
Accumulatoren
A dam 36 31 95',
ZH.ZBZE3i 96»4
95',
96*
Daim3.17,
Hoesch 3.23; Deutsche Erdöl
A-dam3713( 95'*
95'.
la bet baitenl.
Wrrkz.
ler 3.52, Harpener 2.49, Klockner 3.24, A'd.373£43t 95',
95',
N. N. Am. 5 . 37
37
Mannesmann 3.35, Metallges 2.69, Rhein- A'dam 3753, 95'*
05?.
VTransat.3
68*
682
stahl 3.32, Rhein Elektriz. 3.72, Siemens A-dam 3763» 95'*
95?,
95?,
2.84, Ver. Stahlwerke 3.68, Wintershall A'dam3773*. 95'»
Srhe«psTerband Mpü**n.
A'dam3783i 05',
957,
2.93, Zellst- WaWhof 2.72.
E.Nederl.4 100
101
Apeld-37131 96»*
971*
w
Ofl'j
deze
Rott.Sch.4
991,
koersverhoudingen Apel.-37II34 96',
Wanneer ij
97'j
Rott. Sch. 3i 92' j 93
vergelijken met de situatie te Amster- Arnh.37131 96»*
97'j
dam, is het begnjpeiyk, dat de animo, Dord'371131 96»*
97'a
INDEBTR. ONDERN.
Dord37III3j
97'»
98
om kapitalen in Duitsche onderneminv.d.B«rgh3l 98*4+
98'4t
Elndh-37I3i 95'2
gen te investeeren, voor den Nederland96
Berk«l«P.4
9/ 2 t 99',
En»ch37II34
96
96».
'
niet
groot
Chamottes 102
schen belegger nog
101's
-.-GraT.3634 99',
99»,- Emball.H.4J 99',
994
Ook deze verhoudingen kunnen zich echi-Gr.'37I3i
99',
993,K.N.H.AS.4 101+
1012
ter gaan wijzigen, vooral wanneer de
e-Gr.37II3i 99',
993,* Levers Z. 4» 101'is* 103»» t
Duitsche autoriteiten gevolg gaan geven »-Gr. "38 3 90',
9l'a Wits 81. 1.5 ior. 101
aan de roepstem om meer materiaal voor Oron.G.383i 94'*
943*
Haarl.
de beurs te Beriyn beschikbaar te stel38 3
89'*
89
ELECTR.. GAS ENZ.
371134 95',
96
Noors. G. S 61
len. Hierdoor zou een druk kunnen ont- Heerl
61
Hn(r.37IV3i 931,
95
staan op hel koersniveau.
Renjr. 38 3
PETROLECM-ONDERN.
93
92
Op twee manieren zou verlaging van Hilv. 1938 31 92',
92" 2 Bat.Petr.4i 101* 102*
het koerspeil kunnen geschieden. Aller- Lelden'37 31 97
93'«
96», BatPetr. 3J 931,
eerst door de kapitaalsverhoogingen bij N.-H0II.Ï8 3 91
g2
SÜTKE^-ONDERN.
die maatschappijen, welke na den oorlog N.H.-38(3i)3 94
94».*
Moormanns 90»*
91 2
971,
97
behoefte aan uitbreiding van bedrijfsmiddelen hebben, reeds thans door te R dm 36-74 lOO'.t 100'e'
94a,,
95
voeren, door gebruik te maken van de R-d.-37U3J
DIVERSEN.
Rd/374.534 94« B 65
aGr.Paas.4
gunstige emissie-gelegenheid. Het ver100
100' j
94",, 95
R'd.-37VI3i
Hellingm.4 100"«* 100V
bod voor emissies van particuliere maat- R d. -381 31 95
95
N.Gr.b.394
99',
schappijen ls door de overheid practisch R'dam'94 3 96',
96'a» N.Gr.b.'373< 99'04j, 94*
de
si- Sch.d.'37J3} 97',
reeds'tfpgeheven. Nu ls natuurlijk
95», TaNaVTJn.7
29*
30
tuatilipln Duitschland evenals te onzent Tllb.'371131 97 97'**
ütr.Ganiiai
98'
99
dusdanig, dat vele maatschappijen geen Z.-Ho¥ï73
92'*
91',
TRA.M"» EG-ONDEKN.
behoefte gevoelen, om tot icapitaalsuitZ.-H.3SII3
92**
92'«
0.-Java
f-t 41',
41'»+
over
daar
de
breidirtg
liquidite gaan,
0.-Java 5
39
38>,t
teitspositie over het algemeen zeer niim BAX R- EX CREDIKTIXST. 0.-Java
4
36',
3Vj+
is. Dit neemt echter niet weg, da.t er den Al(t.M.Bel.51
4
25*,
242
44'» 41', Pasoer.
laatsten tijd toch hieuw materiaal op de B.N.G.-37II31 99
to»4
Sam.Joan4
38*+
99
Berlijnsche beurs gekomen is (R.M. 20 Bk.Onr.Z.4 96',
*
50
52
55', Sem.Cher.4J
Serajo»«l.6« 51',
49',
millioen aandeelen Commcrzbank R.M. Gem. Cr. 31 £6
96
26.8 millioen gewone aandeelen, I. G. Kol.Bank 4 101»*t 101»*t
Farbenindustrie; Introductie aangekonPREMIELEE.NINGEN.
A damlOO'2s H4t
digd van aandeelen der Ford.Werke, Ad115
AdamirWSS 104.
lenwerke, N.S.U. Werke). kapitaalsuit105.
WlttKr.'M «O
81
breidingen door maatsohappijen, welke
verband
ondergekapltaliseerd zijn en in
met de „dividendstop" tot uitgifte van
aandeelen overgaan beteeksnt echter
geen uitbreiding van materiaal ter beur.
ze. De nieuwe stukken worden tonder
storting aan de oude aandeelhouders ver-
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de eerste plaats
moet de reactie worden toegeschreven
aan technische factoren; de beurs heeft
zeer geruimen tijd-een „éénrichtingsverkeer" gehad en op zichzelf behoeft het
geen verwondering te wekken, dat velen
de langzamerhand zeer behoorlijke winst
gaan realiseeren. In de tweede plaats bestaat de vrees, dat men maatregelen zal
nemen tegen, koersstijgingen, zoodat de
beurs sterker aan banden zou worden
gelegd, waarop men thans anticipeert
Een en ander had ten gevolge, dat
over de geheele linie flinke koersverliezen geregistreerd werden, hetgeen na het
vaste slot van gistermiddag een deceptie
was. Kon. Olies, die gisteren ff> 334 jde
markt verlieten, openden 7% lager en
daalden bij ruimen handel verder tot
322' i. H.V.A.'s kregen eveneens een flink
koersverlies te incasseeren; de inzet was
12rï lager ,op 482 en op dit verlaagde
niveau gaf het fonds van weinig of geen
herstel blijk. Van /ie andere suikerfondsen waren Vorstenlanden 4% lager.
Ook de rubbermarkt was flauw. Amsterdammers debuteerden op 315—5 pCt
en liepen verder terug tot
lager dus
312. Ook de kleinere rubherfondsen waren aangeboden en overal hoorde men
lagere koersen. Hetzelfde was het geval
met tabaksfondsen, waar echter Deli's
een prijshoudenbij opening althans
den indruk maakten. Dell Batavia
en
Senembah openden al dadelijk wat lager.
t
De Scheepvaartmarkt was vrij gevoelig lager: Scheepvaart Unies verloren 6
pCt., Holland—Amerika Lijn 4 pCt. Japan fcijnen 4 pCt. etc. Van de kleinere
Indische fondsen waren de petroieumwaarden flauw.
Peudawa waren op het bericht, dat de
Bataafsche het jaarlijksche voorschot
heeft stopgezet. 6 punten lager aangeboden; Ook Perlak en Gaboes waren aan
den flauwen kant.
De Industrieele afdeeüng was ook -wel
lager, maar hier was het toch meer een
volgen van de algemeene tendens dan
wel -dringend aanbod, dat de koersen
drukte. A.K.I". waren 1% % lager op de
flauwe stemming uit Berlijn, waar men
ook*anticipeerde*op te verwachtr-n maatregelen tegen de beurshausse. l'nilever
waren 4 % lager. Philips eveneen*. Calvé daalden 3 "r en alleen van Berkels
Patent wist het koersverlies
tot een

Kalf-

—
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<~*

gehad. In

16 Sept.

koe.en le soort f 575-«30. 2e f 425-525. 3e
f 350-375. kaifvaarzen f 450-550. f 325 373:
vroeerm, koefen f 475-5Ö0 en f 375-425. vare
koeien f 320-430. vaarzen f 260-350, kalve.
«■en en p nken f 70-230. melkschapen f 54 R2.
«eideschapen f 5fi-S2. loopvarkens f 20-30.
biggen f 6-12 en f 1.20-1.80 de week. Aanvoer 1025 runderen. 25o kalveren, 471 schapen, 5 varkens. 2S9 bi.srgen.
N. V. C. nam 600 runderen en een klein
aantal nuchtere kalveren over.
Aangevoerd in
PURMEREND, 16 Sept.
totaal 695 stuks vee, waarvan 323 vette
koeien voer lev., 220 pelde koeien f 360-470.
handel matig; 102 melkkoeien f 380-673 per
stuks, matig; 30 stieren voor levering. 2C
pinken f 250-395 per s'.uk, 138 vette kalveren voor lev., graskalveren f 150-230- 146
nuchtere kalveren: voor de slacht voor lev..
voor de fok f 40-70 per stuk. 35 vette varkens voor de slacht voor lev., 43 magere varkens f 35-48. 317 biggen f 1S-4S. 5S0 schapen
f 5580. 245 bokken f 25-70, 799 lammeren
f 30-53 per stuk. 1
Heden werden
ROTTFRDAM. 16 Sept.
ter teemarkl aangevoerd 3007 dieren, waaronder 59 paarden. 72 veulens. 111 schapen
1630 runderen. 243 nuchtere kalicren, S77
en 63 bokken en geiten. Prijzen per stuk: melkkoeien le soort f 605. 2t
f 463. 3e soort f 360. kalikoeten resp. f 610473-370. varekreien f 410-305253. vaarzen
f 370-300-215. pinken f 300-213-180, graskalvere» f 205-135-85. De aanvoer van graskalveren was iets k'.elner met katmen handel
en iets: «tijver in prijs. De aanvoer van meiken kalfkoeien was als vorige week me
stroeven handel en de prijzen warpn hooger.
Varekoeten aanvoer fl nk. stuggen handel en
ruim prijshoudend. Vaarzen en prnken iets
ruimer aangevoerd. Handel stil met onver-
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verliezen bedroegen 3*4%.
beurze ontstaan.
Het stijgende koersverloop te AmsterOMZET TE AMSTERDAM.
dam sedert Mei 1940, zoowel op de aanObl!Pand.
AanAa Cl
deelen- als op de obligatiemarkt eenergat-es
brieven
deelen Tl w ms
zijds en de mogelijk te verwachten maat(!n 1 nom waarrtp)
fin stuks)
regelen van de Duitsche overheid om 12 Spt. 2 «99 93S 235 625 5 2S><! 43S 174 6*4
Spt.
13
0
750
204
515 5«4
24
f,25
553
sfi7
4
eventueel tot andere verhoudingen op 14 Spt. 3 6914 400
.-.rrctll ï 11
D
7
.
270 300 5 776 051 452 1 Oól
de Berlijnsche beurs te komen anderzijds, hebben de tendens, dat het eenUITGESPROKEN.
voor
Nederland
(Rechtbank Den H^ag).
Berlijn en Amsterdam betreft, is van zijdige effectenverkeer van
15 Sept. A. KNEPPER. Boskoop. Zijde 02
•en gelijk rendement tot nu toe geen naar Duitschland geleidelijk zou kunnen
verminderen. Eerst .bij meer evenwich- hand.
onder
naam
Labos-at.
Chemisch
sprake. De rend*memsverscfii!len wa- tige
O
R.N E te .Boskoop. RC. mr. A. Hilbingn
koersverhoudingen tusschen de beiondanks de aanzienlijke daling
ren
Prins.
Cur.
Loef
mr. C. M.
te Boskoop.
m.
van hei rendement op de Nederlandsche de beurseentra is dit practisch mogedan zou een verdere aangroeiing
en
OPGEHEVEN.
lijk,
te
sedert
1941
April
kapitaalmarkt
13 S*p T PH F. PF.EREROOM, Don Hasj.
groot, zoodat op grond hiervan wel een van markensaldi bij de Nederlandsche
Holl. Bnitml. Bank.
en verliev
Bank
tot
het verleden «?n w instrekeninfr ffn->dsr4-k»»urd. Mr. <ir. J. P.
waarschijnlijk
beleggingsvraag te
eenzijdige
kunnen gaan behooren.
van T.en hoven herkozen als commissaris.
Amsterdam moest ontstaan.
Het is dan ook begrijpelijk, dat de Nedercandsche belegger tot nu toe geen iniuuvci

1%

,

De op 16 September te Rotterdam gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de N.V. Houtvaart ging
aceoord met het voorstel om uitstel te
verleenen
tot het ütbrengen van de
jaarstukken. De heer ir. P. M. van Bosse werd tot commissari- herkozen. Bij
UITSTEL JAARSTUKKEN.
de behandeling van het voorstel tot herNederl.-Indische Portland Cement MUziening van het
salaris der
(Vqjgad. 26 Sept.).
directie deelde de voorzitter mede dat in
Hagemeyer
Co.'s Handelmij.
vorige jaren dit salaris gebaseerd was
(Vergad. 2 Oct
percentage
de
bruto-vracht
op een
van
Thans is dit cijfer niet bekend, om welCert. 6 % winstd. obl. I. G. Farbenke reden wordt voorgesteld, het salaris
industrie.
Het Holl. Adm.kantoor voor
van de directie te bepalen op minimaal
en andere waarden deelt mede:
f 30.000 per jaar. Dit vocrstel werd aan- Duitsche
genomen, everals het \oorstel omtrent Het recht tot verwisseling der obligahet vaststellen van een vergoeding ter ties in aandeelen I. G. Farbenindustrie
bestrijding van kantoor- en administra- houdt met. het einde van dit jaar op.
Daarna
heeft aflossing plaats tegen
tiekosten.
per schip en 110 r . uiterlijk op 1 Juli 1945. AangeDeze bedragen f
aangezien
de
N.V. nog tien schepen zien de 6 % obligaties momenteel te
en de aandeelen 222' jnoheeft,
het om een bedrag van Berlijn 164
gaat
teeren. is de verwisseling der obligaties
f20.000.
v
Bij de rondvraag vroeg een der aan- in aandeelen dringend gewenscht. De
deelhouders of mogelijk nog iets be- verwisseling geschiedt als volgt: Voor
obligatie ontvangt men
kend is omtrent schepen, bemanningen Rm. 1000 6
en resultaten in het afgeloopen jaar. Dé Rm. 500 aandeel mcl. dividend over
heer E. H. Vinke deelde daarop »v>ede, 1941 en Rm. 500 in contanten.
dat nadat verleden jaar de „Mark" en
Nieuwe beheerder».
de ..Vecht" verloren gingen, thans geCorrectie. Het
adres der
ons Ochtendblad van 14 de»er
vreesd moet worden, dat ook de „Maas" g-noemde ln
Drukkerij A. Nietvelt te Amsterten ondïr is gegaan. Van een aantal booLauriergracht 54.
ten der N.V. is niets bekend.
Canadeesche handelsmissie ln ZuidAmerika.
Binnenkort zal de Canastrekt. Alleen bij mogelijken verkoop deesche handelsmissie, die momenteel
door de oude aandeelhouders-zouden deze Ecuador. Chili, Peru en Argentinië bekapitaalsuithreidingen tot een grootere zoekt, in Rio de Janeiro arriveeren en
spreiding van het uitstaande bedrag tot 18 Oct. in Brazilié blijven. Daarna
vertrekt de missie naar Noord-Amerika
.
leiden.
Aanvoer van materiaal uit hoofde van
nieuwe emissies zal dus op de Berlijnsche beurs voorloopig beperkt blijven.
BERLIJN. 16 Sept. CA.N.P.).
De beurs
Grootere veranderingen zouden echter opende z-wak De hardel üt kalmer geworden.
kunnen plaats grijpen, wanneer de Duit- De beurs uenscht eerst de mededeelingen
'an d»n Rijksminister van Economische Zasche, overheid haar groote bezit aan aan- ken
ln zak» d« beurssitua-ie af
delenpakketten van de hand zou doen Men rekent n-.et de mogelnkh» d.ledatwachten.
als afen deze ter beschikking zou stellen van weermaatregel tegen de stijging der koersen
een
zal
worden
systeem
ingevoerd,
waarbij
het geldbeleggend publiek. Hierdoor zou
de kooper
aandeelen verplicht is. ook
zeker een druk op het koersniveau wor- een bepaaldvan
percentage scha-kis'wisse'.s Ie
den uitgeoefend en zouden andere ver- koopen. Na vaststelling der eerste
koersen
houdingen tusschen vraag en aanbod ter trad een verdere koersdaling in. De koers-

;

is, een evenwichtsverstoring van onze

betalingsbalans is ingetreden.
van een stabiejen
Bij
handhaving
markenkoers blijkt deze uit een stijging
van ons tegoed op Duitschland in den
vorm van toenemende markensaldi bij
de Nederlandsche Bank.
Van 4 November 1910 tot 1 Sept. 1941
stegen bij de Nederlandsche Bank „Diverse Rekeningen" van f 91 millioen lot
f 204 millioen en ..Papier op het Buitenland" van f 0.3 millioen tot f 474 millioen.
Wanneer voorloopig geen evenwicht
ln onze betalingsbalans te verkrijgen is
door grooter invoer van grondstoffen en
verbruiksartikelen, dan is een evenwicht
naar
te bereiken door kapitaalexport
Duitschland. Hierin ls een wezenlijk
economisch belang voor Nederland gelegen. Het bezit van eerste klas aandeelen in goede Duitsche ondernemingen
boven
ion misschien te prefereeren zijn
markensaldi, waarvoor momenteel geen
aanwendingsmogelijkheden bestaan.
Duitschland
De kapitaalstroom van
raar Nederland komt niet alleen tot uitdrukking in Duitsche aankoopen op de
doch
effectenbeurs,
Amsterdamsche
evenzeer door groote kapitaalsinvesteerihgen In bedrijven, welke in Nederland
werden opgericht (f 10 millioen aandeelen Aku, participatie in „Het Nederlandsche Koelveem").
Aan welke oorzaken moet dit geheel
eenzijdig kapitaal- en effectenverkeer
worden toegeschreven? Door de afschaffing der Markerfbelastmg is een belemmerende factor voor den handel in Duitsche fondsen weggenomen. Dit beteekent
eahter nog niet, dat door deze opheffing
alléén ook fundamenteele wijziging in
werd gede bestaande verhoudingen
bracht.
Hiervoor zijn ook maatregelen noodig.
welke door de autoriteiten in Duitschland zelf dienen genomen te worden.

DONDERDAG

KRUIS-

MARKTBERICHTEN.
PAARDEN EX VEE.

het eerst sinds geruimen >tijd
heeft de markt een bepaald flauw

;

wijst de Hollandsche
Bank Unie er op, dat door de nieuw geschapen monetaire en economische vertusschen Nederland, en
houdingen
Duitschland, waardoor de ruil van producten, kapitaal en diensten geheel vrij

N.V. HOUTVAART.

Flauwe markt

;

haar orgaan
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