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Smuts
in ons land

Niet en».fcl zlju naam, ook zijn
marnan i.e nop met kinoaatu-
je — zou hU. naar tya en
gelegenheid gekleed, op leis

jeugdiger leeitljd geconterleit, mis-
staan tusschen ue staalmeesters? —

en verder zijn taal, lncluslel het
accent van zun Engelsch, stempelen
den Zula-nlr.Kaanüer, den Boer, die
sinds vanmorgen de hooge gast van
ons land is, nog altijd tot Neder-
lander. Een Zeeuw, Boer geßoren
en Brit geworden, — of een Brit,
Boer en Zeeuw gebleven, al naar
men verkiest. Als men maar geen
halfheid in hem zoekt. Want Boer
en Brit is hij belde gehéél. Daardoor
is hu een persoonlijkheid van dub-
bel formaat geworden, een staats-
man van wereldallure, zooals zyn
stamland zelf er in eeuwen geen
heeft voortgebracht.

Wie een beeld moest ontwerpen
van de Britsche wereldpolitieke be-
Btuurskunst, zou met veel vrucht
Jan Chrlstiaaa Smuts als model
kunnen kiezen HU ls, op 28-Jarlgtn
leeltyd, juistProcureur-Generaal van
de Zuid-Alrlkaansche Republiek, als
zijn land tot verontwaardiging van
de geheele wereld aangevallen v/ordt
door het machtige Engeland van
joe Chamberlain. Smuts' toga moet
wijken voor de wapenen. In 1901 ls
hy opperbevelhebber van de repu-
blikeinsche strijdkrachten ln de
Kaapkolonie. Hij wordt „Generaal"
Smuts en aan dezen titel — zijn
glorie als Boer _

biyft hU zijn ver-
dere leven lang persoonlijk meer
gehecht dan aan dien van Brltsch
veldmaarscnalk, hoeveel aanzienlijker
deze laatste in de snel vergetende
wereld ook ls. Ook na den Boeren-
oorlog blijft hy, ln steeds stijgende
iyn, een eerste dienaar van zijn
kleine land ln telkens andere minis-
teries: Minister van Binnenlandsche
Zaken en Mijnwezen, Minister /an
Financiën, Minister van Defensie,
Premier en Minister van „Natlve
Affalrs", plaatsvervangend Eerste Mi-,
nister en Minister van Justitie, op-
nieuw Premier tevens Minister van
Bultenlandsche Zaken en van De-
fensie. deze laatste combinatie tot
op den huldigen dag. Over tal van
andere eereposities zwijgen wij aan
nog. Maar plaats naast deze zuil
van een carrière nu tevens de lijst
van zUn Britsche titels en eere-
ambten, die, behalve voor hemzelf,
ook een-eer zijn voor de Britsclie
staatsmanskunst ' "T*

Een goede tien Jaren na het einde
van den Boerenoorlog — ln welk
decennium „Generaal" Smuts zijn
universitaire studiën van Stellen-
bosch uitbreidde met die van Cam-
bridge was hu commandant van
de Britsche troepen in Brltsch Oost-
Afrika en ln de twee laatste Jaren
van den eersten wereldoorlog reeds
lid van het Imperiale Oorlogskabi-
net! Sindsdien ls de voormalige
doodsvijand niet alleen ln de Domi-
nion Zuld-Afrlka, maar ln de hoog-
ste Londensche raadkamers, w.o. den
Imperialen Raad en den Raad van
Eerste Ministers, een der meest ge-
zaghebbende leiders, ln Ihet Ibijzon-
der hooggeschat door Churchill. De
hoogste eeretltels zijn hem ten deel
gevallen: P(rivy) C<ounsellor). zoo-
veel als Staatsraad ln buitengewonen
dienst: C. H. (Companlon of Ho-
nour), waartoe slechts een zeer be-
perkt aantal aanzienlijken benoem-
baar ls: Kllng's) C(ounsel), eenigs-
zlns vergelijkbaar met ons lidmaat-
schap van den Hoogen Raad: de
Albert Medaille van de „Royal Society
of Arts", van het niveau van onze
Koninklijke Academie van Weten
schappen.

„Slim Jannle" hebben zyn ten
opzichte van de Engelschen onver-
weniyke tegenstanders ln Zuid
Afrika den landgenoot genoemd, d:e
zoo tijdig overstag wist te gaan op
den Britschen koers en zich vervol-
gens, opgebouwd tot een wereldfiguur
geiyk de Engelschen dat verstaan,
zoo vorstelijk wist te. doen beloonen
Oeen betere weerlegging van deze
leelljke Insinuatie dan zijn staat
van dienst tijdens den Boerenoorlog
en daarna, gelUk wij hem hierboven
gaven. Hij ls een kampioen van het
Britsche Rijk geworden, maar tegelijk
de kampioen gebleven van de Unie
van Zuld-Afrlka. die met hem en
door hem mee gerezen ls tot een
aanzien en een Invloed als waarvan
zij vóór Smuts niet had kunnen
droomen. ook al ware haar goud-
exploitatie geheel aan haar zelf over.
gelaten geworden. — Een even sterke
weerlegging ls gelegen ln het feit,
dat zyn eigen land en volk hem
niet enkel van het eene hoo-re
«taatsambt ln he' andere hebben
geplaatst, een menschenleven lang.
maar hem ook ln twee wereldoor-
logen gevolgd zyn zonder aarzelen:
aan den kant van het Britsche Rijk,
overweldiger en doodsvijand nog
maar een halve generatie geleden,
en van zltn andere bondgenooten
Vooral de laitste maal viel dat lang

niet gemakkeiyk. Ook zonder zijn
machtigen tegenstander, dr. Malan,
den antl-Britschen aanvoerder der
Zuid-Afrlkaansche nationalisten, van
rechtstreeksch Dultsch handlangers-
dlenstbetoon te beschuldigen, mag
men zeggen, dat nazi-Invloeden een
machtige rol speelden in de Z.-Afn-
kaansche afzijdlgheldspropaganda
gedurende de gevaarlijke Jaren vóór
den Jongsten oorlog. Wat zou het
Hitier waard zijn geweest, Zuid.
Afrika onzydlg te houden, om te
zwijgen van het aan zijn zijde te
krijgen 1 Rommel zou bij Alameln
niet teruggeslagen zijn, als Montgo-
mery niet op het laatste moment
rond de Kaap zijn versterkingen had
gekregen. En Engeland zou den
duikbootoorlog niet gewonnen heb-
ben, als Hitier ook maar heimelijk
Zuld-Afrlka als basis had kunnen
gebruiken. „Slim Jannle" had even
goed en even tydig als welke Brit-
sche staatsman ook het allesbeheer-
schende strategisch belang van Zuld-
Afrlka gezien, gelegen als het ls op
den driesprong van de wereldoceanen.
Zuld-Afrlka had zijn vryheid aan
Engeland verloren, maar het had ze
ook van Engeland teruggekregen. Met
het Britsche Rijk vereenlgd kon het
de vrijheid voortaan behouden en
anderen landen daarbij tot machti-
gen steun zijn. Dit breede wereld-
politieke inzicht was als klem ln
den wijsgeerlg aangelegden Smuts
aanwezig. Door zijn aanrakingen met
de breede Engelsche bestuursmetho-
de ls het ln hem tot ontwikkeling
en bloei gekomen en nu deelt hy het
vooral met Churchill.

Het ls geen toeval, dat hun car-
rières vrywel parallel loopen. Tij-
dens den Boerenoorlog hebben zij
als felle vijanden tegenover elkaar
gestaan, om sindsdien echter als het
ware arm ln arm het Britsche Rijk
voor te staan en voor te gaan. Wat
in November ]944 Churchill als oor-
logvoerend Eerste Minister van En-geland nog niet zelf kon zeggen,
werd — ongetwyfpld ln gemeen over-
leg — door Smuts uitgesproken: de
landen van West-Europa moeten ln
hun eigen belang en in dat van den
toekomstlgen wereldvrede een hecht
i-ioc vormen rond Brlttanniè als kera.
Over Brittannlë als die kern wordt
(voorlooplg) thans minder openlijk
gesproken. Maar wel voert Churchill
nu ook zelf het pleit voor een —

t.o.v. overig Europa niet eontrovjr-
sieel — Wcst-Europeesch bloc. Ook
Smuts ls nu weer op dat pad. Wij
verwachten, dat zijn reis naar Ne-
derland mede dienstbaar zal worden
gemaakt aan de propaganda voor dit
nenkbeeld. Geen verwondering zal 't
ens baren, Indien zijn rede ln de
Ridderzaal veel gelijkenis zal vertoo-
nen met Churchlll's recente rede ln
ZUrlch.

Uit Brltsch eigenbelang? Ongetwij-
feld. Maar toch niet daarom alléén.
Wel degelijk ook uit het waarachtig
verlangen, het benarde Europeesche
Continent met zijn staatsmanswijs-
heid en -ervaring bij te staan. Wel
degelijk ook uit hoogere dan louter
materieele motleven. Smut's geschrilt
Plans for a Better World
(19*2) komt voort uit een oprechte
hunkering naar bescherming en be-
vordering van de hoogste mensche-
lljke goederen: vrede, vrijheid en
recht. HIJ pleitte voor en ontwierp
ln 1945 de préambule van het Hand-
vest der Vereenlgde Volkeren ln den-
zelfden geest als waarin hij reeds In
191t—'19 te Versatlles IJverde voor
ren ld'C'le doel«t'lllng van den Vol-
kenbond.

HIJ ls pen der ir.eest gezaghebben-
de mannen van de wereld, een sie-
raad van den Nederlardschen «tam
en een bijzonder vriend van zijn
oude stamland. Laten wij hem als
//lOdantz eeren. Nederlands positie
In de wereld ls benard als zelden te-
voren In de geschiedenis. WIJ strij-
den voor het behoud en de voort-
zetting der aloude banden met In-
dlé." Dienen wij die met Zuld-Afrlka
niet te versterken? Het offlclee-le
bezoek van den Zuld-Afrlkaanschen
minister-president en minister van
Bultenlandsehe Zaken, onzen bloed-
en stamverwant Smuts. ls een belof-
te van goede kans op welslagen. Ook
daarom heeten wij hem hartelijk
welkom. Maar daarom niet alléén
WIJ verwelkomen hem eveneens nis
bevorderaar van een beter vereenlgd
Europa m als paladijn van een we-
reldvrede door vrijheid en recht.

Edam te Pretoria
aangekomen

De „Edam" ls gisteren om 17.20
uur te Pretoria aangekomen. De reis
I» voorspoedig geweest. De paxsaglers
werden ontvangen door den Ned.
gezant, dr. Ph. C. Visser. Met de
„Edam" was om. een mand gele
chrysanten en een Edammer kaai
verzonden, bestemd voor „ouma
Smuts", de vrouw van den Zuld-
Afrlkaanschen premier, dl« ons land
bezoekt.

Generaal Smuts
gearriveerd

Om ongeveer elt uur hedenmorgen
Is veldmaarschalk Smuts op het
militaire vliegveld Valkenburg ge-
land. De veldmaarschalk heeft den
tocht van Parijs naar Valkenburg
gemaakt ln het vliegtuig, dat an-
ders speciaal voor veldmaarschalk
Montgomery gereserveerd ls Het
vliegtuig clkelde boven Rotterdam,
alvorens de reis naar Valkenburg
voort te zetten.

Da hooge gast werd begroet dooi
den kamerheer van H.M. de Koningin
mr. J. H. L. J. baron Sweerts de
Landas minister baron v»i
Boetzelaer van Oosterhout, den Zuld-
Afrlkaanschen gezant ln Nederland
den heer Engeland, en tal van hooge
autoriteiten.

Na de begroeting werden 't Engel
sche en het Zuld-Afrikaansche volks
lifd ten gehoore gebracht. Veldmaar-
trhalk Smuts Inspecteerde vervol-
gens een regiment luchtvaarttroepen
waarna hl), voorafgegaan door motor,
reders van de Kon. militaire mare-
chaussee, na een kort oponthoud 5P
het kasteel „Oud-Wassenaar" te
Wassenaar, naar het palels Soestd«|K
vertrok om met de Koningin hel
tuenmaal te gebruiken.

Zonder eenlg ceremonieel begal
de hooge gast, die vergezeld was
van zijn schoonzoon. McEldowll. zich
met zijn kleine gevolg uit de auto's
ln het Palels. De veldmaarschalk
was niet ln uniform gekleed, daar
dit te laat uit Engeland was gear-
riveerd. Het werd hem per Jeep na-
gebracht en op het Palels heeft hij,
alvorens zijn opwachting bi,) H M
de Koningin te maken, zich eerst
ln dit uniform gestoken.

In de hal van het Paleis werd
veldmaarschalk Smuts ontvangen
door H K. H. Prinses Jultana en
Prins Bernhard t«rw)Jl <*>k de
minister-president dr. L. J. M. Deel
aanwezig was.

n\i zijn aankomst op het vliegveld te Valkenburg inspecteert
veldmaarschalk Smuts de eereicacht

Sjahrir over „groote concessies”
Indonesiërs zijn definitief tegen

Rijksverband gekant
Soetan Sjahrir vertelde U.P., dat

de republlkeinscte regeering bereid
is om den Nederlanders groote con-
cessies te doen en garanties te geven,
ln ruil voor erkenning van de onaf-
hankelijkheid van Java en Sumatra.

Sjahrir zelde, dat de republlkeln-
sche autoriteiten met de vrees, die
Nederlanders en personen van andeie
nationaliteit Inzake hun belangen
koesteren, sympathlseeren. De Indone-

sicrs zijn daarom bereid aan Ne-
derlandsche waarnemers en adviseurs
en zelfs troepen toestemming te geven
gedurende een overgangsperiode ln
Indonesië te blijven, opdat de Ne-
derlanders zich er van kunnen over-
tuigen, dat de republiek op eigen bee-
nen kan staan. Sjahrir voegde hier-
aan toe, dat echter aantal en taak der
Nederlandsche troepen nauwkeurig
moesten worden vastgelegd ln een
overeenkomst met de Indonesiërs.

Sjahrir zelde, dat dit het belang-
rijkste punt is, waarvan het succes
der wapenstilstandsbesprekingen, die
lieden met prof. Schermerhorn zullen
beginnen, zal afbangen. Sjahrir zeide,
dat de Indonesiërs er definitief • tegen
gekant zijn binnen het Neder-
landsche Koninkrijk te blijven, doch
bereid zijn door een verdrag een
nauwe relatie voort te zetten.

Op de vraag, welke contróle de Neder-
landsche regeering zou houden onder
deze omstandigheden, antwoordde
SJahrlr: „Wederzijdsch eigenbelang
zou de garantie geven dat Nederland-
sche wenschen gerespecteerd zouden
worden. „De Nederlanders hebben veie
lraarten In handen", aldus SJahrlr en
hij vervolgde: „Zoo weten we bijvoor-
beeld dat het ons eigen voordeel
strekt, indien Nederlandsche economl-
sche lnvesteerlngen hier zouden wor-
den beschermd en aangemoedigd.
Doch de gevoelens van het volk
elschen, dat de republiek Java en Su-
matra vrij van het Nederlandsche Ko-
ninkrijk zal zijn. Indien de Nederlan-
ders bereid zijn deze concessie te doen,
zullen zij Indonesië bereid vinden in
ruil daarvoor een goeden prijs te be-
talen. Indien de Nederlanders daar-
toe niet bereid zijn, dan zal het re-
sultaat een rampspoedige koloniale
oorlog of Internationale Interventie
zijn, waaruit geen der belde zijden
voordeel zal trekken."

Groote Vier begin November
bijeen?

De plaatsvervangende ministers van
Bultenlandschc Zaken der Groote
Vier hebben schikkingen getroffen
om een bijeenkomst der Groote Vier
te beleggen ln de eerste week van
November te New York. De ministers
der Groote Vier zullen waarschijnlijk
vóór Maandag zelf nog bijeenkomen
om dit plan te bespreken.

Volgens de News Chronicle zou het
reeds vast staan, dat Bevln 26
October as. naar New Vork zal ver-
trekken.

Pleidooi voor mgr. Stepinac
Verdediger vraagt vrijspraak

In een pleidooi, dat btjna twee uut
duurde, heeft de verdediger van M&r.
Stepinac, Politeo, die een scherpcn
aanval op den openbaren aanklager
deed, vrijspraak gevraagd voor den
aartsbisschop van Zagreb.

Politeo gaf een beschrijving van
zijn eerste ervaringen voor een fascis-
tisch hot, zestien Jaar geleden: „Dat
was do Itallaansche manier", zoo
zelde hij. „maar dat mag nle t de ma-
niet zijn, waarop ln Joego-Slavlé
wordt rechtgesproken."

Voor de eerste maal tijdens het pro-
ces ontlokte de verdediger eenlgen
bijval aan de publieke tribune, toen hij
zelde: „Ik zou wel eens willen zien,
wie het tijdens de bezetting met suc-
ces op zou hebben kunnen nemen
tegen Hitier en Mussollnl, sterke man-
nen als zij te dien tijde waren. De
grootste helden" — aldus Politeo —

„waren diegenen, die de bosschen In-
trokken, maar niet leder van ons kon
dat doen."

De verdediger voerde aan, dat Ste-
pinac tegen de rassenvervolglng had
gestreden, dat hij geprotesteerd had
tegen de vervolging van Serven en

Joden en herhaalde de verklaring van
getuigen, dat Pavellc Mgr. Steplnao
niet gunstig gezind was.

Pollteo ontkende categorisch de be-
weringen, door de prosecutle ter tafel
gebracht, dat de Paus de marionetten,
regeering had ondersteund. Het des-
betreffende ongeteekende document
was, volgens den verdediger ver-
valscht en bovendien Inlet opgesteld
ln den daarvoor gebruikelijke» stijl.

Zondag inbezitname
der titelkerk

Naar onze Rometnsche correspon-
dent ons meldt ls kardinaal de Jong
zeer verheugd, dat de San Clemente
zUn titelkerk geworden ls. zyn®
Eminentie ls ln de St- Clemenskerk
op Ameland gedoopt en St. Wllli-
brordus koos na de bisschopswijding
Clemens als tweede naam.

De plechtigheid van de overhan-
diging van den rooien kardinaals-
hoed zal Zaterdag om 8.40 uur plaatshebben. Zit zal slechts kort durenen een beperkt aantal Nederlanders
zullen hleFbU aanwezig zijn.

Zaterdagmiddag zal een groot*
ontvangst plaats hebben op het Ne-
derlandcollege te Rome door Mgr. Dr.
B J. Eras, procurator van het Ned.
Episcopaat, voor alle Nederlanders.

Zondagmiddag aal ,de kardinaal
de titelkerk ln bezit nemen en Dins-
dagavond 15 Oct. zal hll uit Rome
vertrekken. Als de plaatsbespreking
van den trein zMn vertrek niet toe-
laat, zal hu waarschltnlUk nog eenlg»
dagen ln Lugano blijven.

In leder geval kan de kardinaal
tepen Zaterdag 19 Oct. ln Nederland
v.orden terugverwacht.

Grieksche burgers
bewapend?

Een ze rsman van het Forelgn Of-
fice heeft te Londen verklaard, dit
Griekenland Engeland om «rapen*
heeft verzocht. Deze zouden moeten
dienen voor de bewapenlnz van
Orleksche burgers ln hur. „strijd
.'-gen bandieten" in Noord-Orleken-
i?nd. HIJ noemde de oprichting van
tiulpatrlldkrachtcn uit anti-commu-
nlstlsche burgers eer. blonderen
maatregel tot zelfbescherming. Do
Engelsche regeering heeft het ver-
:tnk nog ln overweging.

Aantal dooden te
Apeldoorn reeds 24
Weer nijn drie slachtoffers v,n

de vliegtuigramp te Apeldoorn over.
leden, zoodat het aantal dooden
thans tot 24 gestegen 's- Van de
vier slachtoffers, die nog in het St.
Liduina-ziekenhuis verpleegd wor-
den, is de toestand van één hoop-
vol, van de anderen zorgwekkend.

De commandant zeemacht Neder»
'and. de schout-blj-nacht J A. Gauw,
hoeft, vergezeld van zijn adjudaut
<n een vertegenwoordiger van den
marine-luchtvaartdienst, gisteren te
Apeldoorn de deelneming van da
Kon. Marine betuigd aan den burg-
meester van Apeldoorn, het hoorei
van de getroffen school en middels
een burgemeester aan de oud"rs van
de omgekomen leerlingen. Het ligt
in de bedoeling naar de begrafenis
van de slachtoffers een detachement
van de Kon. Marine af te vaardigen.

Van bevoegde nllde deelt men no*
tnede, dat de opleiding, welke de ser.
goant-vlleger, die de ramp veroor-
zaakte. had genoten, was voltexilel.

De begrafenis van de slachtoffers,
omgekomen bil de vliegramp te
Apeldoorn, zal. voor zoover ete
ouders geen afwijkende wenschcn
heLben. gemeenschappcUlk geschie-
den. Twee katholle!** scholieren
tullen op een der katholieke kerk-
hoven ter aarde worden besteld.

Vrljdagmldda? om drie uur ver-
trekt de rouwstoet van de Christe-
lijke HD9., waar de dooden te vo-
ren zullen worden opgebaard, naif
de begraafplaats.

Koningin wijst Seyss
verzoek af

11. M. de Koningin heeft helo-
ten, hei venoek om Interventie,
gedaan door den verdediger van
dr. Sejrw-Inquart niet Én overwe-
ging te nemen.

„De Bilt” zegt:
■ Verwachting tot Donderdag-
avond;

Meent zwaar bewolkt, vrU koud
weer met plaat*elUk eenlge llihle
regen of molregen. Matige, tUde-
lIIk vrij krarhtlge N.O. wind'.

Zon onder 11.01, maan 18.1&—
7.20, ron op 0.51.

Veldmaarschalk
Smuts, die he-
denochtend op
het vliegveld Val-
kenburg bij Den
Haag aankwam,
op jeugdiger leef-
tijd. Een Zeeuw,
Boer geboren en
Brit geworden;
eveneens een
Brit, Boer en
Zeeuw gebleven,
dien een Rem-
brandt tusschen
zijn staalmeesters
geschilderd zou
kunnen hebben



Boortorens in het veen
Olie uit Neerlands bodem

300 ton productie
per dag

(Van onzen specialen verslaggever)
Vlak en eenigszlns triest schuilt

bet Drentsche landschap voorbij
de ramen van den autobus. Hier
en daar staan groote stapels
zwart-bruine turven langs de
greppels en door de smalle kana-
len worden platte schuiten voort-
geduwd, gevuld met de bekende
Bwarte veen-aardappelen, waar-
van net gezicht ons, bewoners van
Noord- en Zuid-Holland, den
triesten oorlogswinter '44—'45 ln
de herinnering terugbrengt. Zwa-
re rookpluimen kringelen boven
de spitse schoorsteenen, getuigend
van den intensieven arbeid der
aardappelmeelfabrieken aan hun
voet.
Bij zijn bezoek aan de delfstof-

bedreven in Nederland was het ln
de provincie Drente de Bataafsche
Petroleum Maatschappij, die als
gastvrouwe het persgezeischap ont-
ving. De administrateur van het
Wlnnlngsbedrijf Nederland, de heer
3. L. Challlet, wees er ln zijn uit-
eenzetting op, dat, evenals overal
elders ln de wereld, de ollemenschen
bij het boren naar olie in Nederland
van optimisme bezeten moeten zijn,
hetgeen duidelijk tot uitdrukking
komt ln het feit, dat vanaf 1937
drie en vyftig boringen ln Dïente
werden gedaan, welke alle nihil op-
leverden. Een grondig onderzoek,
met alle voorbereidingen van dien,
neemt tientallen Jaren ln beslag of
nuchter zakelijk uitgedrukt, de kos-
ten bedragen zeker een honderd tot
tweehonderd millloen gulden. Oor-
spronkelijk werd in Coevorden ge-
boord, doch de uitkomsten waren
hier niet bemoedigend. Ten Noordenvan Coevorden echter, ln de omge-
ving van Schoonebeek, priemen de
tallooze boortorens zich ln de wol-
kenlucht, zooals ze dat ongetwij-feld precies hetzelfde doen ln Vene-
zuela, Callfornlë en Ballk-Papan.En er wordt olie geboord!

WU hebben haar zien borrelen lnde open vergaarbakken (onnoodighier op te merken, dat de materiaal-
schaarschte ook de B.P.M. op nij-
pende wyze kwelt), een teerkleurige
substantie, welke voor ons leekeneen kwalijk riekende eigenschap be-
zit. Ollemenschen verzekerden ons
déze lucht heeriyk te vinden.

Zwaar werk
Het boren of, misschien Juister ge-

zegd, het zoeken naar olie ls eenzeer omslachtig werk. Een groote
boorbeltel, verbonden aan enorm
lange boorpijpen, wordt ln den bo-
dem gedreven, totdat men op pl.m.
800 meter diepte olie hoopt aan te
treffen. De olie bevindt zich niet
als plassen in den bodem, doch ls
als zeer fijne druppeltjes vermengd
met zand. Na het bereiken van het
oliezand worden bulzen ln den grond
gebracht, aan de onderste waarvan
een zeefkop ls bevestigd, welke
bil het oppompen der olie het zand
tegenhoudt. De olie, welke aan de
oppervlakte komt, ls Inderdaad niet
direct geschikt voor verbruik. Ze
moet nog een uitgebreid rafflnage-
proces ondergaan, waatoe ze naar
de ollekraakinstallatle te Pernis
wordt gebracht.

De hier gewonnen olie ls e en zeer
zware. Zll bevat een groote hoeveel-
heid paraffine, welke haar snel doet
stollen. ZIJ moet derhalve voor het
verpompen eerst verwarmd worden.

Olie wordt gekraakt
Het benzlnepercentngp Is pl.ni.

7 pl't.. ilocli knn door toepassing

Tan het z.R. kraak proces verder
opgevoerd worden. Men kon ons
e\enwel nog niet mededeelen.
welke toepassingsmogelijkheden
men in de toekomst aan deze olie
zou geven.
Momenteel bevinden zich op de

Schoonebeeksche olievelden 15 pro-
duceerende putten welke een dag-
productie opleveren van ongeveer
300 ton. Deze productie staat
nog in geenerlel verhouding tot de
behoelte van Nederland, die jaar-
lijks ruim 1 mlil. ton bedraagt.
In de toekomst zal de productie
ongetwijfeld nog wel verder opge-
voerd worden.

Boringen elders in den lande
In dit verband is het Interes-

sant te vernemen dat ook onder-
zoekingen werden gedaan bulten
Drente, n.l. op de Zuidholl. eilan-
den, Terschelling en bij Ter Apel.
Voor het vervoer van de olie naar

de ollehaven pernis wordt momenteel
door de spoorwegen energiek gewerkt
om van de olievelden naar Nleuw-
Amsterdam een zes kilometer lange
spoorlijn aan te leggen. Op het olie-
veld zal een 600 meter lang empla-
cement worden aangelegd met een
automatische snelweeg-inrichtlng. De
komst van de B-P.M. in Drente heelt
voornamelijk onder de landelijke be-
volking eenige onrust verwekt, door-
dat de conservatieve landbouwers
slechts noode van hun land afstand
doen. Langzamerhand begint echter
by hen 't besef door te dringen, dat
het exploreeren van olievelden Drente
uit zijn isolement zal verlossen en
dat het bovendien voor de Jeugd een
stimulans beteekent om te studee-
ren, wil zij zich een toekomst in het
ollebedryf scheppen.

Benoeming
BU KB. is benoemd tot gewoon

leeraar aan de rijksuniversiteit te
Utrecht, om onderwijs te geven in
de algemeene geologie, Ir. S. O.
Troostter, geoloog bij de Bataaf-
sche Petroleum-MaatscnapplJ.

Eens Rome's luisterrijkste basiliek

De kerk van
San Clemente

In de nabtfheld van het
Colosseo, ln het hart
van het oude Keizer-
lijke Rome, ligt de

kerk van Sint Clcmens.
een der Juweelen van de
Eeuwige Stad: een kerk,
die ln geschiedenis en ln
Ulteriyk de gansche his-
torie van Rome vertegen-
woordigt.

Ccbouwd op resten van
een groot palels uit de
laatste eeuw der Republiek
(tweedo eeuw voor Chris-
tus), stond hier het huls
waarin de H. Clemens
woonde. Hit de derde
opvolger van Petrus, geko-
zen ln het Jaar 90 <. n in
de tien iaar van zl|n Paus-
schap vloeide het bloed
van ongetelde naamlooze
martelaren. Tien Jaren van
strijd, één lange periode
van angst en schuilhouden
— maar ook van die trouw
en die liefde, waarvan de
eerste Christenen het ge-
helm bezaten.

Het was de tijd, waarin
Mlthras het scheen te win-
nen van den Gekruisigden
Jood uit Palestina, waarin
wreedheid en schande
schUnbaar zegevierden over
vroomheid en zuiverheid.
In het Jaar 100 kwam het
einde; het hul# werd ge-
conflskeerd en Clemena
gevangen gezet, in de ka-
mers en zalen wanr eerst
de Goddelijke Mysteriën
waren gevierd achter ge-
sloten deuren en wei-
bewaakte ramen, kwam nu
de Mlthias-dienst, Clemens

stierf den marteldood; een
afschuwelljken eenzamen
dood: gebonden op een an-
ker Werd hll verdronken
ln de Zwarte Zee,

Maar ook hier was bet
bloed het zaad der Kerk.
want waar eerst de helden-
sche mode-cultus gewon-
nen scheen te hebben, ver-
rees korten tUd later een
kerk. gewild aan den hei-
ligen Martelaar-Paus.Reeds
ln het begin van de vierde
eeuw (Hleronymus noemt
haar) moet deze Clemens-
basiliek een der luisterrijk-
ste van Rome ryn geweest.
En hoe belangrijk de kerk
bleef, blijkt uit het feit,
dat zoowel ln 417 als ln
499 binnen naar muren
een Concilie werd gehou-
den. Later zwygt de histo-
rie. Wel zt)n zoowel |n de
achtste als ln het begin van
de negende eeuw restaura-
ties uitgevoerd. Een hoogte-
punt ln de veelbewogen ge.
schledenls van het toen
reeds zeer oude bouwwerk
volgt dan. In 807 worden
de resten van den H. Cle-mens uit het verre land
nan de Zwarte Zee, de
Krim. naar Rome overge-
bracht door twee vereer-
ders, den H. Cvrlllus en
den H. Methodlus.

Tweehonderd Jaar later
ondergaat de kerk een in-
grijpende* w-yzlglng. Bin-
nen de oude muren wordt
een Conclaaf gehouden en
Paus Pasqualls II <1099—
UW» die toevalllgcrwjjz»

als Kardinaal de kerk.
waarin htj tot Paus werd
gekozen, als tltel-kerk had
gehad, neemt het Initiatie!
om óp de resten van de
oude kerk een geheel
nieuwe te bouwen. Zoo ver-
rijst boven de eerste basi-
liek een tweede, ten ge-
volge waarvan echter de
onderkerk vrijwel geheel
bedolven raakte en ln den

loop der eeuwen ln verge-
telheid verzonk.

Latere Pausen lieten
restauraties uitvoeren, zoo-
als Slxtus v (ISB5—1590),
terwyi nóg weer later Cle-
mens XI (l'OO—1721) be-
langrijke verfraaiingen aan-
bracht onder leiding van
Carlo Fontana. die o.a. het
plafond van het midden-
schip ontwierp.

De p-achtlge vloer ls een
eu 1ver voorbeeld van
marmer-mozaïek, het z&.
cosmetiek en met haar
„ambon", haar groote ge-
draalde kandelaber, de
heerlijke altaar-afsluiting
(waarop het monogram van
Paus Johannes II - 632—
535). alsook met haar van
mozaïek glanzende absls. ls
de £an Clemente een der
heerlijkste voorbeelden vaneen antiek* basiliek,

i Pc ouderkerk, door Fm*

qualls II onder zijn nieuw-
bouw begraven, werd eerst
weder blootgelegd in 1857,
onder leiding van den Prior
van de lersche Dominica-
nen. die ln het belendend
klooster wonen en de kerk
ook thans nog bedienen.
Men vond onder de oude
basiliek de kamers terug
van het huls van Clcmens,
met allerwege sporen van
den Mlthras-dlenst, waar-
aan de heilige ten offer
viel.

Een fresco uit de vierde
eeuw. In de oude kerk, be-
schrijft het „Wonder van
St. Clemens", een legende,
waarin heel het karakter
rui die eerste eeuwen is
terug te vinden;

Op den bodera van de
Zwarte Zee, waar het li-
chaam van den Martelaar
Kebonden aan een groot
scheepsanker neerkwam,verrees een kapel van won-
dere schoonheid. En leder
Jaar. 0P den sterfdag, ont-
stond rumoer en gerucht;
dan openden zich de golven
en de geloovlgen kwamen
tusschen de nooge water-
wanden geloopen om te
bidden en te zingen ln het
blauw« heiligdom. Maar
eens gebeurde hier leta
vreeseiuks; een weduwe
met baar zoontje hadden
te lang gedraald en de gol-
ven sloten zich en bedolven
het kind; de moeder ont-
iwam ternauwernood. Dochtoen Hl het volgend Jaarnaar de kapel terugkeerde,
vond zll haar slapend kind,
dat ontwaakte als uit een
langen, diepen slaap

Industrieele opleving
in Limburg

Groot tekortaan
werkkrachten

De Llmburgsche Industrie, de mll-
-11 en op de eerste plaats, doch ook de
overige nijverheid, als de keramische
[abrieken van Maastricht, heeft te
kampen met een tekort aan arbeids-
krachten. Ie Maastricht alleen vraajt
men een vierduizendtal arbeiders en
werksters, waarvan de grootste helft
in de aardewerk-, porceleln- en glas-
fabrieken emplooi kan vinden.

Waaraan dit tekort te wijten? Op
de eerste plaats aan het ln militai-
ren dienst treden van veel Jongelui,
en verder aan den zwarten handel,
die nog velen ln zyn greep houdt.
Ook beginnen de deviezen te lokken.
België kent eenzelfde tekort aan
werkers; het betaalt hoogere loonen.
er valt te sjacheren met franken en
natuurlijk ook met zekere goederen
nis sigaretten, tabak, enz. Dat ver-

leidt menigeen er toe daar een baan-
tje te zoeken, dat gemakkelijk nog
aanzienlijke bijverdiensten oplevert.
Begonnen tot voor kort andere, uit
onze bedrijven geraakte mijnwerkers
naar de Kempen te trekken, nu
schijnt men bezig te zijn met het
wegronselen van bouwvakarbeiders,
waaraan we zelf zoo dringend be-
hoefte hebben voor onzen wederop-
bouw. Ook hierin schuilt een devle-
zenkwestle. Strengere controle op het
Inleveren van francs door deze grens,
gangers schijnt het euvel wel lets
te beteugelen.

Uit de streek van Vaals en Gulpen
gaan er lederen dag wel 800 over de
grens, textielarbeiders, die vroeger ln
Aken werkten en wlen de enkele
textielfabrieken van Vaals — gehin-
derd door gebrek aan materiaal —

niet allemaal werk kunnen verschaf-
fen. Deze uittocht ls evenwel bona-
fide, daar deze vakmenschen ln hun
bedrijf willen blijven.

Nieuwe ondernemingen
Niettegenstaande het tekort aan

arbeidskrachten nemen we sedert de
hevrUdlng uitbreiding waar ln de
Llnrburpsche Industrie, niet alleen
door moderniseering aU b.v. van de
n doch ook door vestiging van
nieuwe ondernemingen.

Zoo is b.T. te Valkenburg, vlak
bij het station, een fabriek van
„kratercement" ontstaan. Aangezien
het hier betreft een cementsoort
die niet ln groote hoeveelheden ge-
bruikt kan worden, eene die muur-
vast ls, behoeft men voor het na-
tuurschoon van bet Geuldal niet al
te bezorgd te wezen. In Venlo ls een
pulnverwerkende Industrie ln wor-
ding — grondstof vindt men daar.
helaas, genoeg — een bedrijf dat uit
puin bouwsteen gaat fabrlceeren.
Men noemde ons vocrts nieuwe nij-
verheden op gebied van Inblikken
en verwerking van fruit, van kleine
houtwaren, heeren- en damesklee-
dlng, enz. Niet vergeten mag worden
de vestiging, te Slttard en Roermond,
van twee afdeellngen der Elndhoven-
sche Phlllpsfabrleken. Limburg, met
zl)n sterk toenemende bevolking,kan
deze expansie alleen maar toejuichen,
want er komt, na demobilisatie van
leger en zwarten handel, een tijd.
dat er weer ruimer aanbod van ar-
beidskrachten zal wezen.

Beroep van graaf Marchant
verworpen

Do bijzondere Raad van Cassatie te
Den Haag heeft hedenmorgen uit-
spraak gedaan ln de zaak tegen den
\oormallge N.5.8.-commlssarls van
de provincie Limburg, graaf U. de
Marchant et d'Ansembourg. De Raat
\an Cassatie heeft zoowel het beroep
van den proc.-flscaal als dat van ver-
dachte verworpen en geen aanleiding
gezien de straf, die hem door net
Bijzonder Gerechtshof was opgelegd,
15 Jaar gevangenisstraf, te wijzigen.
De overwegingen van het vonnis waren
voor verdachte niet bepaald vleiend.
Er werd ln gezegd, dat hij ultarllj*
weliswaar een belangrijk man scheen,
maar dat zijn persoonlijke kwaliteiten
niet toereikend waren. Dooi zijn wei-
nig krachtige persoonlijkheid was hij
meer een gelelde, dan een leider ln dl
NSB.

Professor Benjamin Zwartjas
61. Ambrosius Toga was danig

uit Lijn humeur en hij stak dat niet
onder stoelen o) banken. ,Jk be-
grijp niet, Kopij," zei hij tegen Dirk,
die met een grooten, zwarten kater
op zijn schoot in een fauteuil bij
het raam zat, „ik begrijp niet hoe
u om zooiets kunt lachen!" — De
verslaggever wilde vragen oj hij dan
misschien had moeten huilen, maar
hij bedacht zich intijds, want een
rechter is per slot van rekening een
rechter en een verslaggever een ver-
slaggever. „Hoe dat zoo, edelacht-
baref" vroeg hij daarom beleefd.
„Er is toch niets gebeurdt" — „Nee,
er is niets gebeurd", gaf Ambro•>
sius toe, „maar er had iets kunnen
gebeuren. Enfin, u bent géén ju-
rist en begr\jpt zulke dingen niet."

— „Maar ik begrijp ze wil, edel-
achtbarel" verklaarde Nicolaas Gou-
denbies, terwijl hij zijn opschrijf-
boekje te voorschijn haalde. „Dat
beest daar. die gewetenlooze kater,
heeft vijf burgers van onze goede
stad belemmerd in de uitoefening
van hun ambt en plicht. Daarbij
komt nog, dat voor u, edelachtbare,
met uw zwakke hart, de gevolgen
heel ernstig hadden kunnen zijn.
Het zou dwaasheid wezen, edelacht-
bare. om hier niet met strenge hand
op te treden. Ik slinger het dier op
den boni Ik maak proces-verbaal te.
gen Filippus, den kater van profes-sor Benjamin Zwartjasl"

De Koningin naar Limburg
H. M. de Koningin brengt morgen

een bezoek aan Noord-Limburg, om
zich op de hoogte te stellen van den
algemeenen toestand en de omstandig-
heden, waarin de bevolking leeft. De
Koningin zal omstreeks 10 uur to
Gennep arrlveeren en zich vervolgers
naar Mook, Well en Arcen begeven,
om daarna weer over Gennep de terug-
reis te aanvaarden. Dit bezoek geldt
als aansluiting op haar bezoek to
Augustus, dat zij wegens slechto
weersomstandigheden moest onder-
breken.
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centrale verwarming

d&fert?
Laat haar metéén repareeren. Alt
U ons vandaag nog bericht, Iran*
een we voor snelle afwerking
lorgen. De afdeeling Central*

I Verwarming van de Koninklijke
Haardcnfabriek E. M.Jaarsma is
treef voor 100•/# capabel voot
de moeilijkste opdrachten. Voor
het modermseeren en tutmger ma*

ken, zoowel als voot nieuwe aan*

I leg sijn wij geheel tot Uw dienst.
I*■ I

I j

„Von Papen, Schacht en
Fritzsche voor een Duitsch
gerechtshof". In den Rus-
sischen sector te Berlijn
hielden 50.000 Duitschers pro-
testdemonstraties tegen de von-
nissen te Neurenberg. Borden
die zij meedroegen vroegen de
doodstraf voor alle beklaagden.
Op den achtergrond het hoofd-
kwartier van de Socialistische
Eenheidspartij in het vroegere
gebouw van de Dresder Bank

(Donkere Schoonheid
Zwart haar moet glansen. Juist
daardoor krijgt bet zijn geheim»
zinnige bekoring. Wasch daarom
Uw haar nooit met ceep. Zeep
vormt kalkneerslag en doodt den
glans. Gebruik geregeldZwartkop
Shampodor. Deze geurige, ver-
frisschende Shampodor is vol-
komen zeep- en alkali-vrij en
bevat alles, wat Uw baar gezqnd

en jeugdig houdt.

BLOND EN DONKER

naar Maiztna Ouryea stijgt mat I
den dag Maar da productie is nog I
beperkt; tr ia neen grondstof |
genoog. C

Hel oudé vermtêrde

j
Mtacty of» Uw fo» AM

uoh dc UttüdUóód

ADELAAR

ZIJ BRENGEN EEN OFFER
Beantwoordt die daad met een
bewy« van erkentelijkheid en be.
stelt voor onze militairen ln Indlë
een abonnement op DK TIJD te-
gen gereduceerden prUs.

per maand:
zee-mail ƒ1.30
lucht-mall - ƒ 2.85
per kwartaal:
zee-mail ƒ3 88
lucht-mall „ ƒ 863

Ook een bUdrage. te storten op
ome postrekening 22884 met ver.
melding „De T(Jd in IndiS" Is
welkom.

ABONN.-EXPL.
„DE ÏIJD"



Eenzaam kerkhof in de Peel
„Ongewenschte dooden” begraven

Van onzen speclalen verslaggever).
De eerste 50 van de 23000 „on-

gewenschte dooden" zijn Dinsdag
ter ruste gelegd op het grootste
en eenzaamste kerkhof van Neder-
land, afgepaald ln de Llmburgsche
Peel onder Venraay, bij den weg
van Grlendsveen naar IJsselsteyn.
Op dezen doodenakker worden alle
Dultschers, die ln Nederlandschen
bodem begraven liggen, samenge-
bracht. Begonnen ls met de ont-
ruiming van het Dultsche gedeelte
van het Militaire Kerkhof te Mar-
graten, dat 3000 "evallenen telt;
dagelijks wordt het overschot van
50 man van Margraten naar d«
Peel vervoerd en daar opnieuw
aan den schoot der aarde toever
trouwd.

Of déze rustplaats blijvend zal zifßstaat niet vast. Dit wordt uit-
eindelijk pas bepaald bi] het vredes-
verdrag, dat 201 uitmaken of de
Dultsche gesneuvelden al dan nle'
naar het vaderland woroen over-
gebracht. In afwachting nlervan
moest het aanvankelijk plan om
ioor deze dooden een grafveld bij
Aken, dus op Duitschen bodem, ln
te richten, worden opgegeven. Daar
de verspreide ligging der graven over
het geheele land ln elk geval onge-
wenscht wordt geacht, ls nu begon-
ren met het samenbrengen.der Dult-
sche dooden op één terrein ln de
Peel. een werk, dat naar schatting
anderhalf Jaar ln besla# zal nemen

Nog levende haat
De oorlogsdooden van belde par-

tijen rusten meestal op de gewone
begraafplaatsen, maar in sommige
tirekeu van ons land, die korter of
langer frontgebied zijn geweest, wed-
den zij vereenlgd op afzonderlijk:
soldatenkerkhoven, terwijl er nog tal
van gevallenen verspreid liggen, vol-
gens soldatengebrulk' begTaven daar
waar zij vielen. Ofschoon men dit
gebruik zou willen respecteeren eu
de graven van geallieerde gesneu-
velden overal met liefde en zor f
worden omringd, ls deze situatie
vaak onhoudbaar. In het blJzond?r
klemt dit voor de Duitsche graven,
her en der in het voormalige oor-
loosterrein. Zoo zagen wij in de Peel
een Engelsch soldatengraf, pal on-
der de vensters van de dorpsschoo'
in de Rips, door de Jeugd keurig
onderhouden. Maar ginds op een
boerenerf „lag een Mof' en ook „er-
Eens in dat boschje", zoo verteld*
iren ons. De haat, nog levend, spaart
de dooden niet. Déarom en om nog
andere redenen, van hyglënischen en
practischeu aard, ls het wenschelijk

e.at deze afzonderlijke gTaven worden
geruimd en wat de Duitichers be-
treft alle graven, waar ook in Ne-
derland.

Deze zware taak ls in eerste In-
stantie opgedragpn aan het peleton
Kindhoven van den Identificatie- en
lierglngsdlenst, welke overigens is
belast met het opsporen en Identlfl-
teeren van gevallen ondergrondsche
strijders. De staf van tecliulcl staal
onder bevel van kapitein J. C. lioo-
iner, die voor het graafwerk de be-
schikking heeft over C.'i Dultsche
krijgsgevangenen, bewaakt door 63
manschappen van de Grenswacht,

Allen zijn ondergebracht ln eeu
c-tid werkverschaffingskamp onder
IJsselsteyn ln de Peel. thans militair
kamp A, dat zeer primitief ls en
waar zelfs telefoon en een cantlne
voor de manschappen ontbreken. En
dat op zoo grooten afstand van d*
bewoonde wereld, zonder eenlg com-
municatiemiddel en het meest nabil
relegen station meer dan een uur

De instelling van een
Ziekenfondsraad

Aan de Memorie van Toelichting
van den minister van Sociale Zaken,
betrefrende het wetsontwerp „Instel-
ling van een ziekenfondsraad", ls
het volgende ontleend:

De figuur van den commissaris,
belast met het toezicht op de zie-
kenfondsen en den Raad van Bij-
stand. wil de minister vervangen
zien door een door de Kroon te be-
noemen college van toezicht op de
ziekenfondsen, een Ziekenfondsraad.
Op dezen raad zullen de meeste,
tlvans aan den commissaris toeko-
mende, bevoegdheden overgaan Een
zeer belangrijk onderdeel van de taak
van den Ziekenfondsraad zal zijn,
naast het ultoelenen van toezicht
op de ziekenfondsen, het geven van
adviezen bit de voorbereiding van
alle ontwerpen van wetgevende aard,
welke het ziekenfondswezen betref-
fen. In de M. v T. lezen wit nog.
dat het zlekenfondsbeslult binnen-
kort door een ziekenfondswet ver-
vangen zal moeten worden.

Beoordeelingscommissie
voor de Matthäus Passion
De heer A. van der Horst heeft

gemeend om principieele redenen te
moeten afzien van de hem toege-
dachte plaats In de commissie, welke
de door Jan Engelman in opdracht
van den minister van 0.. K. en W.
te maken vertaling van den tekst
der Mattheus Passion zal beoordee-
ld. De minister van 0., K. en W.
heeft thans den heer H. Andriessen,
directeur van het Utrechtsche Toon-
kunst-Conservatorium, bereid ge-
vonden met prof. dr. O. van der
Leeuw en dr. K. Heeroma in deze
commissie zitting te nemen.

Men zal zich herinneren, dat de
ain Jan Engelman verstrekte op-
dracht ten doel heeft de Matthaus
Pisslon. die gemeenlijk als een con-
certwerk wordt uitgevoerd, weder-
om als een liturgisch werk in de
kerken te doen klinken en de mo-
gi-lUkheld te scheppen, dat althans
de koralen, gelijk in de bedoeling
1&3 van den componist, door de ge-
meente hl de eigen taal worden
meiegerongen.

verwijderd.
Kruis in de heide

Niet ver van het kamp verheft alch
midden ln de helde een ruwhouten
kruis. Dit ls het hart van de wor-
dende begraafplaats, die ln ac'.it
vakken van 125x123 meter ls ver-
deeld. Amerlkaansche bulldozers heb-
ben moeizaam een plattegrond van
wegen ln de helde gemarkeerd. Bi)
een Ingang, aangeduid door twef.
houten palen met kruisen, spitten de
.:og bloed Jonge Dultsche krljgsgevan.
genen den taaien Peelgrond open, 'n
gele breuk ln de ruige aardkost, wl|d
en eenzaam en onzegbaar triest onder
de lage herfstlucht. In kisten aijfl
de dooden gebracht, in canvas ge-
wikkeld worden de stoffelijke resten
opnieuw ter ruste gelegd. Het terrein
ls licht geascldenteerd, zoodat straks
een golvend veld van witte kruisen
aul zijn verstard ln de grauwe on-
eindigheid van de Peel: het grootste
en eenzaamste kerkhof van Neder-
land, dat van de „ongewenschte
dooden".

Katholieke padvinderij
BIJ het bezoek van Lady Badc.i

Fowell aan ons land was door het
hoofdkwartier der Gldsenbeweglng in
Nederland de R.K. meisjespadvinderij
verboden, dat gidsen deelnamen aan
de vlaggenparades ter eere van de
hooge Brltsche gast. De gidsen uit
l.et district Nijmegen stoorden zich
weinig aan dit verbod en verschenen
toch op de vlaggenparade. ZIJ heb-
ben het daarbij niet gelaten en nu
een protestschrljven gericht aan het
Nationaal Hoofdkwartier Gidsen,
waarin zij hun groote teleurstelling
uitspreken over dit verbod. ZIJ wijzen
cp de groote verdiensten van Lady
Baden Powell ln het belang van dg
melsjesjeugd over heel de wereld, zon-
der onderscheid te maken tusschen
ras. stand en godsdienst.

Er bestaat reeds langer een verschil
van opvatting over het streven der
Kath. vrouwelijke padvlnderl> tus-
schen het district Nijmegen en het
Nat. Hoofdkwartier.

Gevallen voor het vaderland
De Regeering maakt bekend, dat

tct haar leedwezen ln de afgeloopeo
week het navolgende verlies ls ge-
rapporteerd: KNIL.: soldaat M. Vaas
uit Rotterdam, gesneuveld op 18 Au?.

Op een liMeeiikoinst Id
cien Haagschen Dierentuin op 15
Oct. zullen de moellykheden wor-
<".en besproken, waarmede de de-
tailhandel m tabaksfabrikaten thau.
te kampen heeft, en tevens de mo-
gelijkheden worden behandeld, ou
te komen tot een economisch her-
stel van dezen bedrijfstak

Over 2 golven
DONDERDAG HOORT U:

HILVERSUM I . 301 Af. — 7.30
Cram. 11.15 Lyra-trio. 12.00 Miroiri.
12.35 Papaveri. 13.15 Skymasters.
11.20 Vera Spring, zang. 15.20 Aeo-
lian Seitett. 17.35 The Romancen.
11.15 Pierre Palla. 13.05 Sport. 13.20
Vo'.kimuziek. 20.15 Concertgebouw.
20.55 Nenova-Septett. 21.25 „De
Magnolia". 22.15 Melodieën. 23.15
Cram.

HILVERSUM II . 415 M. — 7.45
Gram. 12.03 Johan van der Moren,
tang. 12.30 Lunchconcert. 13.15
Zuid-Alrikaansch progr. 14.00 Stal'
muziek. 14.40 Causerie. 15.00 Strijk-
kwartet. 19.45 Zang. 17.15 Cram.
11.00 Vedelaars. 13.15 Let. 19.30
Zangduetten. 21.45 Gerry Schur•
mann, piano. 22J0 Gram. 23.00
Beethoven-Cyclus. 23.30 Gram.

Tijdspiegel
Over fondsen

Den hemel zy dank bezitten wy
geen fondsen. Amerikaansche noch
andere. U kunt dat niet gelooven
— dat wij daar den . hemel voor
danken: dat wy geen fondsen be-
zitten, neemt u natuurlijk direct
aan — toch ls het zoo. Wat van
alle bezit geldt, geldt van fondsen
wel heel bijzonder: Je hebt er al-
leen maar last en zorg van. De
bezltlooze mensch ls de gelukkige
mensch. Ons Ideaal ls het, alles,
wat wy bezitten. In een rugzak
te kunnen pakken. Dan en dan
alleen bezitten wij de heele wereld.

Maar wat van fondsen heel by-
zonder geldt, geldt van Amerikaan-
sche fondsen het Allerbijzonderst.
Wij kregen heel toevallig een
„gids" voor deze fondsen onder de
oogen en zyu er, leergierig als wy
zijn, ln gaan lezen. Toen hebben
wij ontdekt, dat, als Je 'n bepaald
lets met Je Amerikaansche fondsen
wilt doen — wat dat precies
was, we hebben niet begrepen —

Je eerst met een formulier C/A 7
ln het reine moet zien te komen,
uit welks bepaling sub IV wy cl-
teeren:

„dat, Indien het gestelde sub Ha
of b het geval ls, de sub I ver-
melde eigenaar op 10 Mei 1940,
indien het gestelde sub 11c het
geval ls, de eigenaar op 10 Mei
1940 op dien datum of de erf-
later op het tijdstip, waarop hy
door verkrijging in regelmatig
beursverkeer eigenaar werd, en
de sub I vermelde eigenaar op
het tydstip, waarop hy eigenaar
werd. — Indien het gestelde sub
lid het geval ls, de sub I ver-
melde eigenaar op het tijdstip,
waarop hy eigenaar werd. be-
hoorde tot een der sub 111 ver-
melde categorieën, c.q. met dien
verstande. dat hetgeen aldaar
sub lIIc omtrent de uiteindelijk
gerechtigden gesteld is op het ln
deze clausule bedoelde tydstip
het geval wa5...."
Dat schijnt Lleftlnck zoo ln el-

kaar te hebben gedraaid. Alles, wat
die man doet, ls toch telkens weer
zoo eenvoudig als het el van Llef-
tlnck.

Prins Bernhard Zwanenbroeder
Te 's-Hertogenbosch zal 31 Oct. een

zeer bijzondere plechtigheid plaaU
hebben. Z.K.H. Prins Bernhard zal
dien dag geïnstalleerd worden aU
zwanenbroeder van de Illustere Lieve
Vrouwebroederschap, een broederschap,
welke dateert van het Jaar 1318. De
titel Zwanenbroeder kan maximaal
aan slechts vier vorstelijke personen
verleend worden.

De oud-Spanje-strijders
Blijkens het voorloopig verslag der

Tweede Kamer betreffende het wets-
ontwerp voor naturalisatie van twin-
tig personen, oud-SpanJe-stri)ders,
betwijfelden sommige leden het of
de goede vaderlandsche houding tO-
dens de bezetting van de meeste
voorgedragenen Inderdaad voort-
sproot uit vaderlandsche motleven.
Zij meenden dat hun goede gedrag
ln de perste plaats moet worden ge-
zocht ln motleven van ldeologlschen
aattl. n.l. afkeer van het fascisme.
Zullen deze menschen trouw blijven
aan het vaderland. Indien ln het In-
ternationale politieke spel de kaar-
ten anders zouden komen te liggen?
ZIJ hadden ernstig bezwaar tegen kos-
telooze naturalisatie, ln tegenstel-
ling tot die van anderen, die door
dezelfde overtreding hun nationali-
teit hebben verloren.

Verscheidene andere leden hadden
met Instemming van het wetsont-
werp kennis genomeji.

's Lands kroniek
De bedrijfspsycholoog op den kansel — „We
do not come again”. Vreemdelingen en tabaksbonnen- Een grenscorrectie, waar alles voor is

PJL rof. Carrard, de bekende Zwlt.
sersche bedrijfspsycholoog, zou spre-
ken ln KraHiapolsky, maar de por-
tier van dit \ermaard hotel ver-
wees óns naar de vlakbll gelegen
Oude Kerk Men leest daar. ge-
schreven In gouden letters: „- t Mls-
bruyek ln Codes Kerck allengskens
Ingebracht. Is hier weer afgedaeu
ln 't v*aer seventlch acht " Je ver-
baast Je dan als katholiek niet. dat
het er als goed gebruik schijnt
te gelden, er spreekbeurten te la.
ttn houden over profane onderwer-
pen, zooals Je veronderstelt, dat de
bedryfspsychologle en psychotech-
niek aijn. „En er U misschien let*
voor te zeggen", dachten wij, „om
wanneer het menschdom uit di
kerk wegblijft, omdat het nog maar
ln de economie gelooft, de econo-
mie ln de Kerk te halen" Wal
overigens niet beteekende, dat wil
allen of ook maar het meerendeel
van hen, die daar waren
aan den voet den kansel om
het woord van proffswr Carrarr;
te aanhooren, als aanbidders vaa
het gouden kalf beschouwden
Toen sprak dan professor CarrarJ
en toen bleek z(Jn bedrljfspsycho-
loglsche boodschap ln haar laatst«
en beslissende argument geen an-
dere te zijn dan de Christelijke der
naastenliefde, welke deugd, aldus
betoogde hij. ook den aard der ver-
houdingen moet bepalen ln de be-
dreven. waar rl| den klassenstrijd,
die uiting van het ejoume van do
collectiviteiten der werknemer» en
weikgevera, moet uitbannen. HU
staat daar op den kansel, drae be-
drUfipiycholoog. en hi| piaat rustig
en met een g?mo?deli|ken numor,
waarvoor njn met Zwltserach ac-
cent uitgesproken DuiUcU speciaal

gecreëerd zou kunnen zijn Is er
lets bijzonders aan? Ja, dat hu dat
daar allemaal staat te vertellen op
een kansel ln een kerk. Maar ter-
wl|l hU verder spreekt, wordt dit
Juist het eenlge, dat niet ol|zon.
der is Er vindt het heel bijzondere
plaat», dat een bedrijfspsycholoog
en psychotechnlcus aich, zonder er
een oogenbllk zijn bedaardheid en
humor bil te verliezen, ontpopt tl»
een apostel.

Ja. laat men. nu het menschdom
wegblijft uit de kerk, omdat het
noj maar In de economie geloof;,
de economie ln de kerk halen.
Maar dan moet men er over spre-
ken als prof. Carrard.

Er Is een prentbriefkaart op de
redactie bezorgd. Een vrU zeldzaam
verschynsel, dat doorgaans alleen
ln de vacantle pleegt voor te ko.
men, als reizende collega's nunnUe
groeten sturen uit verregende verre
steden.

Deze kaart kwam utt Amsterdam,
toonde aan de voorzyde een zon-
beschenen Rliksmuseum. maar het
humeur van den Engelschman aan
de achterzijde wa* allerminst zon-
nig.

~If a forelgner comes to Hol-
land". schreef hll, „he cannot buy
tobacco ln any form. without cou-
pons and the coupona are oowhe.-e
obtalnable. Wh; U thls? Qo we do
not come agaln.*' („Waarom kan
een vreemdeling In Holland geen
tabak aonder ban koopen? Et
waarom zijn nergens die oonnen
verkrllzbaar? or> deze manier komen
we niet terug").

Je schrikt eii-n als Je zn<jlets lee't,
denkt terug aan de dageu vaa d*

bevrijding, toen deze „vreemde-
lingen" zoo gul waren met sigaret-
ten. die at) — toen no* — grati»
uitdeelden aan ons, vooi wie ee-i
EngeLsche sigaret na de Consl-
Jaren een talent* was, en ]e ben;
beschaamd dat Nederland zich ta-
slecht weet te revancheeren.

Stel U gerust, het ls niet aoó
erg als de booze Engelschman zou
doen vermoeden.

Het Centraal DlstrlbutleKantoo-
deelde ons desgevraagd mede, dat
vreemdelingen wel degeiyk oonnea
kunnen kragen voor tabaksartlke •

len. Als zi) vier dagen hier zijn.
krijgen zl| één rantsoen, na zeven
dagen krUgen alt er twee!

Het ls niet veel, de kwaliteit
U.... nou Ja, en de meeste Engel-
schen zullen er wel niet zoo he?l
erg om verlegen ritten, maar teu
land dat geeft wat het heeft....

BI) Oud-Schoonebeek, ten oosten
van Coevorden Keiegen. wint men
op het oogenbllk. wat velen altijd
slechts gedacht hebben dat enkel
fantasten konden veronderstellen
zich onder het nuchtere oppervlak
van onzen vaderlandschen bodem
te bevinden: olie. Men heeft er
reeds twee en twintig putten ge-
boord. maar daar zl|n er nog maar
vyrtlen van ln gebruik. Dew
leveren 300 tot 325 ton per dag
op. een hoeveelheid, die, zou zlienkel tot smeerolie worden ver-
werkt, de blnnenlandsche behoefte,
naar het schUnt, zou overtreffen.
Maar zU kan veel meer doeleinden
dienen, zooveel, dat Nederland ook
nog best de voortzetting van zl)n
ollegebled op Dultsch territoir zou
kunnen gebruiken. Een grenscor-
rectie van maar enkele honderden
meters zou reeds het gewenschte
resultaat opleveren. ZIJ zou ons het
boren van elf putten besparen, die
de Dultschers namelltk reeds heb-
ben geboord. Het mag veronder-
steld worden bekend te elin, aan
welk gebruik de Dultschers voor
olie d» voorkeur geven Het gaat
hier dus om een grenscor-
rectie. waarvoor uit meer
dan Mn oogpunt veel valt
te zeggen.

Het uur, waarop
/_ƒ Nederlands

| / ƒ . waivischvaar.
der „Willem

Barentsz" naar de
Zuidelijke IJszee zcl
vertrekken, nadert
langzamerhand. Het
is de vroegere Noor-
sche tankboot „Pe-
gasus", die b( j dt

„Amsterdamsche
Droogdokmij." werd
omgebouwd tot de
drijvende traanfa-briek, die voor het
eerst na tachtig
jaar de Nederlanders
weer ter icalvisch-
vangst zal voeren.
Men koestert er
groote verwachtin-
jen van. Reeds in
'iet tweede of derde
seizoen zou de pro-
ductie voiaoenae zijn
om in de Neder-
landsche behoeftente voorzien en op
den duur zou men
zelfs een overschot
verkrijgen dat dan
voor uitvoer in aan.
merking komt.
De eigenlijke vangst

geschiedt door de
acht walvischjagers,
die de „Willem Ba-
rentsz" zullen be-
geleiden. Hebben de
harpoeniers den
walvisch gedood dan
haalt de „Barentsz"
het drijvende karkas
op. Via een gat in den achtersteven
wordt het aan boord geheschen. De
traan wordt in groote tanks opge-
slagen en het rleesch — tot nu toe
alleen in consumptie bij de Japan-

ners — zal worden bewaard en <i*
Nederland in distributie worden ge-
bracht.

De „Willem Barentsz" nadert nu
haar voltooiing.

Italiaansche koloniën onder trusteeshipvan de U.N.O.?

Kalm Verloop derplenaire zittingen te Parijs
(Telefonisch van onzen Parijschen

correspondent)

Gisteren was het voor he-t eerst
de beurt van de Russische de-
legatie om de plenaire zit-
tingen van do Vredesconfe-

rentie te parijs te presideeren 01 zoo
zag men Molotov op het voorzitters-
gestoelte tronen, overigens zonder
eenig vertoon van majesteit. Te zijner
eere werden de redevoeringen het
eerst in het Russisch vertaald. Waar
de zittingen tot dusver volkomen on-
bewogen verloopen, heeft de Rus nog
geen gelegenheid gehad te bewyzen.
wat hy ln zijn voorzittersfunctie
waard ls. De ecne hartstochtloos
voorgelezen redevoering volgt oo de
andere en zij worden zonder zicht-
bare belangstelling aanhoord; zon-
der de reactie van ook maar een
gebaar uit te lokken. Alle punten
van discussie schijnen werkeiyk
doodgepraat te zyn. lets nleuwt
wordt niet moer naar voren ge-
bracht.

Ten aanzien van de kwestie der
toekomst van de Italiaansche kolo-
niën wees Bevln op het door de
Brltsche oorlogvoering ln de Oost-
Middel landsche Zee verworven recht,
dat bi) de regelingen ten volle met
de belangen der Brltsche veiligheid
rekening zal worden gehouden.

In dit verband herinnerde hij aan
de den Senoustl van Cyrenaica ge-
dane belofte, dat deze volksstam
nooit meer onder Itallaansch bestuur
zou terugkeeren. Dit Engelsche
standpunt kan men als een duidelijk
voorbehoud ln verband brengen met
het Fransche standpunt, door Bidault
nog eens naar voren gebracht, nJ.
dat aan het nieuwe Italië binnen
het kader van de UNO een nieuwe
kans behoort te worden gegeven ln
zyn overzeesche gebieden.

Bidault'a redevoering was over het
algemeen van een opvallend welwll-

lenden toon Jegens de Latljnsche
zusternatie. Voor het eerst In de
geschiedenis bevond Italië zich op
een vredesconferentie ln het kamp
van Frankrijks ex-tegenstanders: eea
tegennatuurlijke situatie, die het ge-
volg was van een tegennatuurlijke!!
oorlog. Bldault deed een beroep op
de Joegoslavische delegatie om de
voordeelen te erkennen, welke de
regeling van het statuut van Triest
volgens 't Fransclie voorstel J.-Slavlfl
toekent en wees op de offers, die deze
zeilde regeling aan Italië oplegde.
„Er ls", aldus Bldault, „een soort
politieke rechtvaardigheid, die daarin
bestaat, dat onvermUdellJke onte-
vredenheid op billijke wijze over de
betrokkenen wordt verdeeld."

Bldault's redevoering bevatte de
zelfverzekerde soliditeit, welke men
tot dusverre ln de Fransche verkla-
ringen had gemist.

Idee-fixe
Helaas ls de Joego-Slnvlsche dele-

gatie volkomen koud gebleven voorde tot haar gerichte beroepen van
verzoenlljkheld. Volgens Kardeljschijnt de geschiedenis van alle di-
plomatieke conferenties vanaf het
Congres van Weenen tot nu toe één
groote samenzwering te zijn van het
Westen eerst tegen de bevrijding en
vervolgens tegen de eenmaking der
Joego-Slaven. Zoowel de „Fransche
lijn", die men wil trekken tusschen
het grondgebied van Joego-Slavië eu
Italië, als het Fransche voorstel no-
pens het statuut van Triest zllnhiervan, volgens den Joego-Slaaf,
het Jongste bewlls. Dat hu de con-
ferentie beschreef als overheerscht
door een brutale atmosfeer van dic-
taat tegenover Joego-Slavlö, was
slechts een der vele onvriendell|k-
hrden. waarmede hll de meerderheid
zijner • mede-delegaties overstelpte.
Ook nu weer heeft Kardelj her-
haald, dat zijn land het vredesver-
drag met Itailë niet zal onderteeke-
nen, zoolang de grensafbakenlng.
zooals uitgewerkt door de Groote
Vier. gehandhaald blijft.

Wereldnieuws
Hij onlusten in Korea zouden rif

personen zijn gedood. De Amerikaan-
sche militaire autoriteiten zegden, dat
..geïmporteerde agitatoren" de schuld
draden van de vele daden van geweld,
welke den laatsten tijd In het zuide-
lijk deel van dit schiereiland plaats
vinden.

In Palestina is de terroristische
actie weer opgeleefd. De wegen ln de
buurt van Jerusalem worden onvelll,;
gemaakt door mUnen.

De Amerikaaniche lejenu tori teltrr»
willen een groep superforten een rel»
rond de wereld laten maken om d-j

technische problemen te bestudeeren,
welke zich voordoen bU de vlucht van
groote vliegtuigen op groote afstanden.

Krn l»rlts»ïi militair vliegtuig tl
ter» Noorden van Penang aan de kust
van Malakka neergestort. Ben en
t«lntlg personen werden gedood. Het
toestel was op weg naar Engeland.

Van XI tot 21 Oclober cal h*s
internationaal verbond van vereent-
gtngen van achrUvera en componisten
to Washington vergaderen.

Het lijk van den Kngelschra vlieger,
De Havllland. die verongelukte m?t
„The Bwallow" tijdens een proef-
rlucht. waarin hij een snelheid ont-
»lkkelde van meer dan duizend kilo-
meter per uur, is aangespoeld.

Het hoofd van de opstandige Ka<|-
kalstam in Z.-Iran. Nasser, heeft /.cl»
bereid verklaard nieuwe onderhande-
lingen te openen me» de centrale re-
geering. De vijandelijkheden zUa ge-
staakt.

liet Amerikaansch militair best ui:r
in Berlijn heeft de Dultsehe medici
opgeroepen een gezamenlijke cam-
pagne te ondernemen tegen de .>n.
rustwekkend hooge cijfers van geval-
len van tuberculose.

Kardinaal Farrado y Oardi. aarts-
bisschop van flranada, die tijdens het
Jongste consistorie tot het kardina-
laat werd verheven. Is op 74-Jarlgeu
leeftijd aldaar overleden.
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Muzikale wereld herdenkt Bruckner
Overbrugging via César Franck

Op den vyrtlgsten verjaardag van
Anton Bruckner s overlijden op
11 October a.s. herdenkt de
muzikale wereld een der reu-

zen uit het ryk der toonkunst, de
laatste groote figuur uit die aan
meer dan le\ensgroote figuren over-
rljke negentiende eeuw. Doch het ls
slechts een gedeelte van de muzi-
kale wereld, die hem herdenken zal.
Voor een ander gedeelte beteekent
hU nog altijd niets. In Weenen heelt
Bruckner's kunst, na moelzamen
strijd tegen de miskenning, den hoon
en de samenzwering van het stil-
zwijgen tegen het einde van zUn le-
ven een begin van erkenning gevon-
den en van lieverlede heelt zij zich
door de Duitsche landen verbreid en
zoo diep wortel geschoten, dat zU
er een gelijke waarde ls geworden
van denzelfden rang als de kunst
van Brahms, Schubert, Beethoven en
Haydn. In ons land ls zij — letwat
later, want Mahler was hier langen
tijd te luidruchtig — tot dlezelldj
rangorde verheven. Bulten dit ge-
bied ls Bruckner nog een obscure
componist, van wiens muziek men
zich afwendt nog voor men haar
gehoord heelt. In Engeland wordt
hy niet uitgevoerd, ln de Scandina-
vische landen waagt geen Duitsche
of Nederlandsche gastdlrigent het
hem te spelen. In Frankrijk staat
men met ijskoude onverschilligheid
tegenover hem en wie meenen mocht
dit te verklaren uit het oer-Dultsche
wezen van Bruckner's muziek, oor-
deele niet te snel. Men dweept ln
Frankrijk nog met Wagner en ado-
reert er Schumann en Brahms. Pas
onlangs ls er voor het eerst een mo-
nografie, aar: Bruckner gewijd, ver-
schenen. (Aimand Machabey: „La
vie et I'oeuvre d'Anton Bruckner.
Calmann-Lévy, Paris). De auteur
maakt zich geenszins de Illusie, dat
zijn boek veel zal bijdragen tot de
daadwerkelijke beoefening van deze
kunst. Het verheft nochtans zijn ver-
manende en verklarende stem. Zal er
ln Frankrijk eenige beweging ten
goede komen?

Overeenkomst tusschen
Franck en Bruckner

Dit misverstaan van Bruckner spe-
ciaal in Frankrijk is merkwaardig
genoeg, want hoe gemakkelijk kon
men de overbrugging naar hem vin-
den vla César Franck, wiens muziek
meer dan één karakteristieken trek
met die van Bruckner gemeen heelt.
Die overeenkomst ls vaker opge-
merkt. Men heelt Franck wel ge-
noemd den Franschen Bruckner.
Machabey herinnert eraan, als hij
wijst op den cycllschen bouw, die
voor de architectuur van beider In-
strumentaal oeuvre kenmerkend ls,
zij het dat Franck daarmede nog ver-
der gegaan ls dan Bruckner. En be-
halve dit architectonisch beginsel
wijst Machabey een nog veel wezen-
lijker overeenkomst aan in den bouw
van de melodie zelve, ln beider voor-
liefde voor het gebruik van kleine
secunden, van kleine tertsen en ver-
minderde declemen en kwarten, die
het aanschijn schenken aan dat met
nerveuze gevoeligheid geladen melo-
die-type, waarin belde meesters el-
kander Inderdaad verwant lijken.

Bulten deze strikt materieel mu-
zikale gelijkenis om, zijn er nog meer
geestelijke punten van overeenstem-
ming. Belde meesters staan daar als
late erfgenamen van een groote mu-
ziekcultuur ln een periode, die een
toppunt heeft bereikt, onmiddellijk
aan den rand van een kentering, die
allereerst de ontbinding zal brengen
van den stijl, welke hier zijn uitbloei
beleeft. Bij Franck kondigt de mo-
derne tijd zich al veel sterker aan
dan bij Bruckner ln zijn onrustige
chromatiek, ln de smartelijke ver-
scheurdheid van zijn muzikale taal,
ln moeizaam en niet altijd ge-
heel geslaagd pogen om een archi-
tectonisch equllibre •• vinden, maar
ook by Bruckner zijn de kiemen van
de nieuwe evolutie menigvuldiger
dan men bij oppervlakkige kennis-
making met die doorgaans ln bo\-en-
anrdsche rust optornende sympho-
nlfchp massieven wel denkt.

Belden, Franck en Bruckner, staan
ln hun tijd als ware christenen, or-
thodox en vroom, kunstenaars, wier
muzikale taal bezield is van een
hoog ethos.

Bruckner's ethos
Dat ethos van Bruckner's mu-

ziek, — zijn Dultsche commentato-
ren hebben er boeken over vol ge-
schreven en zy hebben zl)n missen
en zijn kleine koorwerken, maar bo-
venal zyn negental symphonletn
«ltyd weer verklaard als de mystle-

kt kampplaats tusschen bovenna-
tuur en natuur, tusschen genade en
demonische drift, waarbij altijd weer
de bovennatuur den strijd wint met
een ln schouwende vervoering gege-
\en bevestiging van de leidende ge-
dachte, welke ledere symphonie be-
heerscht. Deze exegese, zoo abstract
en algemeen als ze gehouden ls, ls
zeker niet schadelijk voor het goed
begrip van Bruckner's symphonlsche
kunst, mits men haar niet zoo ver-
staat, dat alles wat er gebeurt ln
zulk een symphonle de schildering
ln tonen van dit programma ls.
Bruckner's symphonieën behooren
tot de orde van de absolute muziek,
waar geen enkel program bij past
en zeker niet een zoo kinderlijk pro-
gram als de componist zelf achter-
af wel eens ln onhandige bewoor-
dingen heeft gegeven bij zijn „Vier-
de". Doch ook de boven aangehaal-
de verklaring, die ln Bruckner's
symphonieën de uiting ziet van een
verheven proces ln de diepste gehei-
men van het leven der ziel, ls
slechts een willekeurige aanpassing
vin de onverwoordbare taal der mu-
ziek aan de alledaagsche spreektaal.
Zoekt men naar een parallel om zijn
gewaarwordingen uit te drukken, die
men bij het aanhooren heeft onder-
gaan, dan kan zij diensten bewijzen.
Doch nuttig ls het om zich voor
oogen te houden, dat zij geenszins
per se noodig ls om de pracht van
deze muziek te verstaan. Machabey
zegt ln zijn boven aangehaald boek,
typeerend tevens voor de exacte he-
dendaagsche Franschc musicologie,
dat het hem verklesiyker lijkt ln
Bruckner's symphonle niets anders

te zien, dan een „muzikaal bouw-
werk, overeind gehouden door zijn
eigen sonore structuur en volgens
zijn geheel eenlge specifieke logica".

Het is misschien niet de geheele
Bruckner, dien men met deze
visie omvat, doch het ls wel het we-
zenlijke van den musicus, die
Bruckner ls. Elk van zijn werken is
niets anders dan muziek, en elk
werk heelt hij verstaan als een offer
aan God, ook al was het dat drama-
tisch sombere eerste deel van de
Achtste symphonie. dat ontstellend
bewijst hoe het er ook uit kon zien
ln den geest van dezen kunstenaar,
die „seelig lm Glauben" was. Doch
zijn pretentie ls geen andere geweest
dan muziek te scheppen. Voortko-
mend uit een geest en een natuur
als die van Bruckner ls het ver-
klaarbaar, dat zij onophoudelijk ge-
tuigt van een eerbied afdwingende
kracht en een bezieldheid, die uit
dezelfde ongekende diepten lijkt op
te wellen, die ons ook ln Bach van
huivering vervult. En natuurlijk
vertoonen deze symphonleën ln hun
klank, ln hun bewogenheid zoo-
goed als ln hun bijna stereotiepe
grondplan, de uiting van een gees-
tesgesteldheid, die bij hun maVu'
aanwezig, was, de onwankelbare
overtuiging, die ln het „non confun-
dar ln aeternum" voor alle eeuwen
ligt besloten. BIJ geen componist
lijkt de relatie tusschen ziel en werk
zoo duidelijk als bij Bruckner, bij
geen ook ls zij meer onbewust en
onbedoeld aanwezig. Bruckner's mu-
ziek ls ln haar wezen niets anders
dan de hoogste en de schoonste be-
zielde kunstvaardigheid, die men het
best verstaat naarmate men er beter
ln slaagt zich ontvankelijk te maken
voor haar materleelen klank.

LEO HANEKROOT

„Auprès de ma blonde”
Een ernstig bilijspel te Parijs, dat
begint bijhet erndeeindigtbij
hetbegin, enwaarbijals de
hoeden afgaan het doek apgaat.

(Van onzen Parijschen corresp.)

Wjer zooveel Parijsehe dames
dragen hoeden, dat de ouvreu-
ses van het theater niet over-
bodig vóór den aanvang der

voorstelling'langs de rüen gaan met
een vriendelijk waarschuwend „Vos
chapeaux. mesdames!" De dames
heboen dan reeds voldoende minuten
met deze Jongste creaties der ParU-
sche modistes op gezeten om de stille
bewondering, afgunst of spotzucht
harer omgeving te hebben kunnen
opwekken. En af gaan de hoeden. Bij
den achterbuurman van de eene of
de andere komt misschien de gedach.
te op, hoe prettig het zou zijn, wan-
neer de dames ook haar haar konden
afnemen maar hij ziet ongetwijfeld
in dat dit te veel verlangd is.

Wanneer de hoeden af zijn gaat
het doek op; ditmaal in het Théatre
de la Michodière" — één van hel
genre ~boulevard-theaters" — voor
Marcel Achard's laatste stuk
„Auprès de ma blonde" een blijspel
in vtff bedrijven; een ernstig blijspel,
hoewel de titel een frivool mocht
doen verwachten. Ik weet niet meer.
welße Parijsehe tooneelrecensent van
Aehard heeft geschreven, dat deze
theater-auteur Dlijkbaar voor niets
zoo beducht Is als voor de mogelijk-
heid dat hij zich ook maar een mi-
nuut lang in de buurt van het verve
lend zijn zou ophouden. Indien het
Juist is. dat Achard zich inspant om
dit kwaad te vermijden, kan men
zeggen, dat hU ln „Auprès d$ ma
blonde" daarin voortreffelijk is ge-
slaagd en dat zonder „iedeien pr(]s"
te betalen. Niet alleen is het kwaad
ten volle vermeden, maar van de in-
spanning daartoe wordt de toeschou.
wer-toeluisteraar bovendien niets ge.
waar.

Van achter naar voren
De originaliteit van opzet van het

«tuk blijkt hieruit dat het eerste be-
drijf speelt in 1939 en het vijfde in
1889. Dus een van achteren naar vo-
ren geschreven en gespeeld spel. een
flauwe en goedkoope aa ruigheid?
Geenszins; de vondst is goed en de
opzet volkomen verantwoord.

Uitgangspunt is het gouden huwe.
lyksfeest dat wil in het eerste be-
drijf Emilie en Toussaint Lesparre,
omgeven van hun kinderen schoon,
en kleinkinderen, zien vieren; zy vie-
ren vijftig Jaar huwelijksgeluk. Er
steekt misschien eenig cynisme in de
gedachte, dat in onzen tUd een der-

gelyke gebeurtenis zoo curieus is, dat
zu alle aanleiding biedt er de ge-
schiedenis van te beschrijven; maar
de beschrijving, die Acharrt geeft is
zoo'n allerbeminnelijkst en vloeiend
geheel van geest, spitsheid, gevoel en
simpele wijsheid, dat men voor dit
cynisme dankbaar wordt. ..Auprès de
ma blonde" is dan op de eerste
plaats de geschiedenis, waarvan dt
vertelling heel logisch begint bU not
einde en eindigt bij het begin, van
een geslaagde groote liefde en van
de crises, welke zij heeft moeten
overwinnen om tot naar apotheose
te geraken. In December 1920 (I.'
amour contre le plaisir) behaalt deze
liefde een overwinning als de voor
den naderenden ouderdom zich niet
gewonnen willende geven Lesparre
onder de bekoring is geraakt van een
Jeugdig, eenigszins uitdagend ner.
soontje; in September 1918 wanneer
Lesparre zich in de loopgraven be.
vindt en in lang niet van zich heeft
laten hooren. bewijst de eenzaamheid
aan zijn echtgenoote en haur familie,
hoe groot haar liefde is (L'amour
contre I'absence); in Juli 1900 <L'
amour contre I'amour) verdwijnt op
tragische wijze in het niet de tjvei-
zuchtige liefde, waarvan Emilie in
het Pas ontwaakte hart van Tous-
saint's jeugdigen broer 't voorwerp is.

Geen cent van mij
In het laatste bedrijf. dat op

Nieuwjaarsdag van het Jaar 1890
speelt, maakt Toussaint Lesparre de
definitieve verovering van Emüie
Ardouin ondanks het verzet van den
alleraardigst *e keer gaanilen paou
Ardouin (~er komt geen cent van
my enz.), wiens vaderiyke liefde voor
zijn dochter en burgerlijke opvattin,
gen hem niet kunnen doen verzoe-
nen met het vooruitzicht, dat Emilie
een weliswaar intelligenten en naar-
stigen. evenwel onbemlddelden man
wil trouwen: hetgeen in zyn oogen
slechts zooiets belooft als ~nuits de
bonheur" en ~jours de misère".

Welbeschouwd zijn al de hier ver.
melde hoofd- en onvermeld gebleven
bykomstige gegevens van ..Auprès
de ma blonde" van vrij alledaag.
schen aard ln het leven en de ge-
schiedenis van een Fransche burger-
familie. Bovendien sluit de origineele
opzet van het stuk uit. dat het ge-
dragen zou kunnen worden door lets,
wat op een werkeiyke intrlgue of op
een opklimming naar 'n climax lijkt.
Maar leder der episodes op zich is
technisch knap In elkaar gezet; en
de gegevens zijn zooals wy reeds
aanstipten, uitgewerkt met dien ruk-
dom van phantasie. levendigheid lij-
nen spot. gevoel en zonnigen geest,
waarin geen schryver ln Frankryk
Achard thans overtreft of misschien
zelfs maar evenaart. Met weinig doet
hy veel. En wat een spelmogelijkheid
biedt dit stuk met zün veelheid van
raak getypeerde personages en voor-
al met de voortdurende verjonging
van de hoofdpersonen. In voor ons
voortdurende verouderende aanklee-
ding en denkbeelden! Het is alles bij
elkaar een specimen van gul exubé-
rant theater dat w-y ln Nederland
een even gelukkige vertolking toe.
wenschen als hier ervan gegeven
wordt door Yvonne Printemps met
haar troep, waarvan o.a. Pierre Fres-nay en Bernard Blier deel uitmaken.
Succes verzekerd 1

Rusland wint 7 filmprijzen
Op het filmfestival te Cannes

heeft Rusland zeven prijzen gewon-
nen, onder andere den eersten In-
ternationalen prUs voor de beste do-
cumentaire. „Berlijn" getiteld. Voert»
onderscheidingen voor de kleuren-
film „Muurbloem", voor de popu-
lair wetenschappelijke lllm ..Kinde-
ren van de Zon" en voor de rol-
prent: „De Jeugd van ons Land".

De Russische producer Mlchael
Romm kreeg een Internationalen
prUs. Na Rusland ontving Frankrijk
het grootste aantal prezen, waarbij
vooral de film „Batallle du Rail"

I groute bewondering afdwong.

Vonnissen, waardoor een streep
moet worden gehaald

Het woord zuivering trekt de aan-
dacht, vooral omdat daarbij gedacht
wordt aan een zuivering van perso-
nen, waarbij persoonlijke affecties een
groote rol spelen, hetgeen mtnschelljk
maar niet altijd rechtvaardig Is.

Maar er ls ook een zakelijke zut-
vering, welke door de Regeering werd
ter hand genomen terstond na de ca-
pitulatie van den vijand, toen al da-
delijk o.a. vele van diens verorde-
ningen, van diens nieuw gecreëerde
functies e.d. werden afgeschaft.

Daarom wekt het echter bevreem-
ding, dat de ln onze rechtspraak door
den vijand achtergelaten sporen niet
werden ultgewlscht; dat met name
ln het Nederlandsch strafregister niet
werden geroyeerd de daarin op zijn
last opgenomen, door hem over Neder-
landers uitgesproken veroortieelence
vonnissen en dat zelfs de door de ten
verzoeke van den vijand benoemde
Nederlandsche vrederechters ln poli-
tieke zaken over hun landgenooun
van tegengesteld politiek Inzicht uit-
gesproken veroordeelingen nog worden
gehandhaafd ln stede dat daardoor

allereerst een streep wordt gehaald.
De wijze, waarop een en ander dient

te geschieden, ls reeds ln vakbladen
besproken en ls minder geschikt voor
omschrijving ln een dagblad.

Moge echter hier uiting worden ge-
geven aan het verlangen van alle
goede vaderlanders, dat hier spoedig
lecht worde gedaan en rechtsherstel
worde verleend.

GODDING
Rechter Arr. Kechtbank, Eredi.

Min. Beel installeert
nieuw comité

Het Nationale Comité tot samen-
werking met de voedsel- en land-
bouworganisatie der Vereenigde Na-
ties ls Dinsdag door ministerpresident
Beel te 's-Giu\enhage gemstalleer.l

In een rede wees de minister.pre-
sident er op, dat reeds ln normair.
tijden ongeveer de helft van de we-
reldbevolking ln een permanenten
staat van ondervoeding verkeerde,
ondanks ten periodiek plaatselijk
(•verschot ln sommige lande». Men
teoogt thans hier verbetering ln te
brengen, aoodat het plan van de
.•oedsel. en landbouworganisaties een
economisch cn een sociaal doel be-
lichaamt. Minister Mansholt, die ais
loorzltter van het Nationaal Comité
de rede van dB" minister-president
l'eantwoordde, zelde, dat bet Natio-
nale Comité zijn aandeel zal moe-
ten hebben In het internationale
werk, door de regeering waardevolle
adviezen te verstrekken over d*
distributie van het voedsel over de
geheele wereld.

Uitslag van de Biennale
te Venetië

Na beëindiging van de Biennale te
Venetië kende een Internationale
Commissie den eersten prijs toe aan
de Fransche film „L'homme du Sud"
van Jean Renolr. Voorts kregen een
eervolle vermelding: „Les enfant» du
Paradis" van Marcel Carné, „Eld" van
Mlchael Calrulll (Rusland), „Hang
men al*o die" van Frltz Lang, Henrl
V" van Laurence Ollvler (Engeland),
..Die Unbezwungenen" van Mark
Duskoj (Ruslandl, ..Panlque" van
Jullen Duvlvler, „II sole Sorge Anco
ra" van Ado Vergano (ItaliëJ.

AU de beste documentaire film
werd aangewezen: „lm WUstensande
Zentrallsien»" van Alexander Surldl

I (Rusland).

Sociale verhoudingen
in de onderneming

Onder auspiciën van de „Fundatie
Werkelijk Dienen" sprak Dinsdagmorge.i
ln de Oude Kerk te Amsterdam vo.r
een uitgebreid gehoor voornamelijk
\an werkgevers en studenten pro:,
dr. A. Canard, de bekende Zwitsersclie
Bedrijfspsycholoog over „De Sociale
\erhoudlngen ln de Onderneming
HIJ vergeleek de ontwikkeling van de
collectiviteit met die van den lndi-
vldueelen mensch en trok uit ten
en ander Interessante conclusies be-
tuffende de gezagsverhoudingen ln
oe onderneming, waarin overleg en
toewijding In de plaats moeten kj-
men van beiel en angst. De onder-
voorzitter van genoemde fundatie,
mr. H. K. Versteeg, leidde prof. Car-
rard met een kort woord ln, waarin
hij teven» de aanwezigen van regee-
rlngsztjde en de vertegenwoordigers
der sociale organisaties welkom heei'e.
Van de gelegenheid tot gedachten-
wisseling werd slecht» door enkel.n
gebruik gemaakt. Dominee O. T. Hyl-
kema deelde mede, dat besprekingen
gaande zijn met de „Fundatie Wer-
kelijk Dienen" en het „Instituut vcor
preventieve geneeskunde" om t« ko-
men tot een landelijk centrum van
personeelsletding.

Intern. handelsconferentie
Ter uitbreiding van den wereld-

handel en van de werkgelegenheid
wordt 15 October een voorbereiden-
de conferentie, waartoe achttien
landen zijn ultgenoodigd, gehouden
te Londen ln overeenstemming niet
een desbetreffende resolutie van
den socialen en economlschen raad
der Ver. Naties.

Gezien de groote waarde van het
welslagen van deze plannen, heelt
de regeering zich ln het afgeloopen
Jaar o.m. uitvoerig doen voorlich-
ten door een studie-commissie on-
der leiding van prof. mr. dr. G. M
Verrijn Stuart.

Verder heeft zij een delegatie aan-
gewezen onder leiding van den di-
recteur-generaal van de bulten-
landsche economische betrekkingen,
drs. A. B. Speekenbrink.

Te Nijmegen is c*n nieuw complf*
noodwlnkrls in de Bisschop Hamer-
straat officieel in gebruik genomen.

Tut ceuonii hiMiflreraar om onder.
f.IJs te geven ln de zulv»re en toe-
gepaste wiskunde en cie mechanici
te Dtlft ls benoemd dr. N G <J»
Bruyn, wiskundige bit het nituuik-
laboratorium van de Philips' fabrie-
ken te Eindhoven.
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De spanning tusschen loonen en prijzen...,

....en de duikelende consument

's Werelds grootste oceaanstoomer de „Queen Elizabeth” startte
Zondag voor een proefvaart van Arran. een der
Schotsche eilanden. De luchtfoto werd gemaakt in de nabijheid

van het eiland Wfght



Dreamboat
vliegt over poolgebied

De „Pacusan Dreamboat", een superfort onder commando van
kolonel Irving, is Zondag, na een vlucht van 15.000 kilometer
zonder tusschenlanding, in Cairo aangekomen. Het vliegtuig was

opgestegen van het vliegveld van Honolulu op de Hawaï-eilanden, vloog
vandaar naar de Aleoeten en verder over Alaska, Baffinland, Groen-
land, IJsland en Midden-Europa naar Caïro. Het doel van dezen tocht
was het weerstands- en aanpassingsvermogen van mensch en mate-
riaal te testen op de climatologische gesteltenissen van de pool-
gebieden. Na zijn vlucht verklaarde kolonel Irving, dat het verkeer van
zware machines boven de poolgebieden mogelijk was, wanneer de
bemanning maar voldoende getraind en gehard was.

Het zoeken naar verkeersmogelijk-
hcden boven de poolgebieden dateert
r.iet van of gisteren. Reeu&
i óór den oorlog hebben enkele op-
merkelijke vluchten de aandacht ge-
tiokken. Maar het ls toch voorna-
melijk de oorlog zelf geweest — en
meer ln het bijaonder de luchttrans-
prrten van de Vereenlgde Stateo
r.f.ar de Sovjet-ünle, waarvoor Alask.i
als steunpunt werd gebruikt — die
de groote mogelijkheden van de
puolgableden als luchtverkeersweg
t.an het licht heeft gebracht.

De bevelhebber van de Amerlkaan-
;tne vloot ln den Pacific, admlra'il
joh. H. Towers, heelt de vorige w?en
verklaard, dat de Vereenlgde Stater.
v<m plan zijn permanente buses in
te gaan richten op de Aleoeten, uj
Kawaï-eilanden, de Marlanen en Alas-
ka. Merkwaardigerwijze worden drie
van deze namen eveneens genoema
op de route van de „Dreamboat".

Over Alaska schrijft onze corres-
pondent ons het volgende:

In iedere andere na-oorlogsche pe-
i:oue, waarin meer werkelijke vrecl.-
iou heerschen dan ln ueze, zou het
woord „Alaska"' uitgesproken kunnen
worden zonder de aandacht te trek
:<en. Met nog ai.dcre, aan den bui-
tenkant van de wereld gelegen stre-
ken, zooals de Stanleybergkeien op
>.-üuinea, de Aleoeten en de Alcan
"nrgweg, hebben Fairbanks en An-
cr.ora.ie een tijd lar.g ln de schijn-
werpers van de oorlogsverslaggever.,
[cstaan. Er zijn nu ook weer teeke
ren. die er op wijzen, dat de aan-
dacht zich eens U meer daarop gaav
richten.

Op 5 October startte de B 29,
Dreamboat van de Amerikaan-
sche luchtvloot, voor een vlucht
van Honolulu naar Cairo over
de Noordpool. Het toestel vloot)
hierbij over de route Londen,
Parijs, Bern en Venetië. De Jototoont het vliegtuig vlak na de

start

Op inspectie
In een door de verwikkelingen der

tultenlandsche Amerikaansche poll-
tUk opgewonden Washington, onder
tpanning gehouden en verdeeld bo-
vendien door economische en sociaie
i.westles, voortvloeiend uit de prijs-
fcehterschlng en de laatste stakingen.
:y maar weinig Interesse overgeble-
ven \oor een bezoek, dat twee com
missles onlangs aan Alaska gebracht
l ebben. Maar vroeg of laat zul'.eii
öi ze Deaoeüen hun vruchten dragen
De eens groep stond onder de lel
ciina- van den secretaris van het mi-
i.isterie van BTiitenlandïche Zaker.,
J A. Krug, die. na de
\un de problemen en moeilijkheden
v.elke Alaska biedt, van plan is eeu
aanvang te maken met een Kracht
eindige, breede, sociale en econo-
mische ontwikkeling van deze streek

Ds tweede groep, met een wel-
licht nog duidelijker omschreven
karakter, bestond uit leden \an de
militaire commissie van het Huls va.?
Afgevaardigden. Cp lnscectietoch»
l;>:igs Ameilka's westgrenzen heell
tl', wellicht cok niet bi) toeval, <e:t
«eiste halte gemaakt op Alaska
Wat zij daarvan wist te vertellen,
w&s wel actueel.

De conclusies
Alaska, zoo verklaarde deze com-

missie, moet terstond en zoo doel-
treffend mogelijk versterkt worden.
De militaire installaties moeten tot
htt dubbele van hun huldigen om-
vang worden uitgebreid. Daarbij
werd voornamelijk het accent ge-
legd op de noodzakelijke tegenwoor-
digheid van luchtlandingstroepen
ter sterkte van 21.000 man — méér
dus dan een kwart van de voor-
oorlogsche bevolking van dit schier-
eiland. Militaire oefeningen tn de
poolgebieden, waarvan de gecombi-
neerde Amerikaansch-Canadeesche
. Musk-Ox Operation" ln N.-Canada
(ie spectaculaire inleiding was, zou-
den op veel uitgebreider schaal ge-
houden moeten worden. Er moet

voor woongelegenheid gezorgd wor-
den en het wegennet moet worden
geperfectlonneerd.

Vooral de zoogenaamde Alaska-
hlghway, welke vla Edmonton de
eenlge overland-verblnding vormt
tussehen de Vereenlgde Staten en
Alaska, zal verder verbeterd moeten
worden.

Kolonisatie
Welken omvang de militaire uit-

breidingen op Alaska sinds 1940
hebben aangenomen, is moeilijk te
zeggen. De veiligheidsmaatregelen
zijn nog altijd van volle kracht, zells
voor die vliegvelden, welke ten deele
ol in hun geheel overgedaan zijn
aan de burgerluchtvaart ten behceve
van het handelsverkeer. Enkele van
deze vliegvelden zijn. als het ware
uit het niet, door de Amerikaansche
genie tot luchtbases omgetooverd.
Andere — ongeveer een twintigtal
— bestonden reeds min of meer
voor den oorlog en werden sindsdien
uitgebreid en verbeterd. Hoewel het
departement van Oorlog iedere vraag
naar inlichtingen stug afwijst en
alleen maar het bestaan van twee
nieuwe luchtbases heeft toegegeven,

is het toch een publiek geheim, dat
de burgerbevolking reeds alleen van
Alaska ln vijf Jaren tijds van 72.000
tot 120.000 gestegen is. Deze bevol-
kingsaanwas duidt reeds op zekere
nieuwe perspectieven voor den land-
bouw en den kleinhandel, welke
zich daar openen, waar 't leger zijn
groote steunpunten opbouwt. Ge-
demobiliseerdcn van het Amerikaan-
sche leger hebben zich ln grooten ge-
tale ln Alaska gevestigd en niet-
tegenstaande den heerschenden
woningnood en de hooge onder-
houdskosten schijnen zU zich er wel
bU te bevinden.

Schuschnigg met tomaten gegooid
(Van onzen Belgischen correspondent)

De voormalige Oostenrljksche kan-
selier Schuschnigg maakt op het
oogenbllk een tournée door West-
Europa en houdt daar lezingen. Het
is niet onmogelijk dat hij ook InNederland het woord zal voeren e.i
ik zou over zijn bezoek aan Brussel
dan ook niet «preken, «aren er niet<-e eigenaardige reacties van een deelvan het publiek.

Men weet, dat de communisten den
«-kanselier niet na aan het h»rt
«testeren en men kan van meentnz
zijn dat de politiek, door den Oot-
ter.rljkschen staatsman gevoerd, niet
ütljd gelukkig geweest la. Den toon,
vaarop de antipathie van sommigen,
*aarblj ook socialisten, zich uitdruktetegenover lemand die tenslotte acht
Jaar van zijn leven ln gevangenschap
Doorbracht, kan men moeilijk anders
dan schandalig noemen.

Ingeleid door graaf Du Bus de War-
r.affe, heeft Schuschnigg anderhalfuur lang esproken en anderhalf uur
'ar.g werd hij voortdurend onderbro-
ken door gefluit, door scheldwoorden
en gejoel. Toen hij op een gegeven

den heer Churehlll lof toe-
aaide, stond de socialistische afge-

vaardigde Marcel Grégolre ln zijn
loge op. schold den spreker uit, greep
een oude krant, haalde daar drie
tomaten uit en wierp die naar den
ex-kanseller. In diezelfde loge bevon-
den zich Paul van Zeeland, de katho-
lieke senator Paul Struya en de libe-
rale senator Raoul Tack. die tever-
geefs poogden de projectielen tegen
te houden.

De aanwezige ministers en bulten-
landsche gezanten zullen stellig geen
hoogen dunk hebben gekregen van de
Interpretatie die door sommige Belgen
aan het begrip „eerbied voor de vrije
meenlngsulting" gegeven wordt. Daar
komt bij dat de heele redevoering
geen woord bevatte dat op eenlgerlel
wijze aanstoot geven kon.

Na de soclallstlsch-communlstlscl-e
manifestatie In het Palel* voor
Schoone Kunsten ls he t misschien
ulet van Ironie ontbloot te vernemen,
dat Schuschnigg. na zijn bezoek aan
Celglé, ln Frankrijk den leider dei
socialisten I.éon Blum ontmoeten zil
met wlen hij zeer bevriend werd In de
gevangenis. Daarna zal hij In Enge-
land de gast zijn van de Labour-
legeerlngl

Russisch ambassadeur
protesteert

De nieuwe Sovjet-ambassadeur ln
de Vereenlgde Staten, Novlkov, heeft
in een nota aan het Amerikaansche
ministerie van Buitenlandsche Zaken
geprotesteerd tegen wat hl) noemde
„een onhoffelijke behandeling", welke
hem ten deel was gevallen, toen hij
verleden week te New York arriveer-
de en door de douaneambtenaren
vastgehouden werd.

Van de zijde der luchthavendouane
wordt vernomen, dat Novlkov niet
vastgehouden werd, doch dat er een
kort oponthoud is geweest bij het
teekenen van de gebruikelijke ver
klaring, inhoudende, dat hy niets bij
zich had wat volgens de wet ver-
boden is. Novlkov weigerde dit te
onderteekenen en beschouwde het
optreden der douaniers als een in-
breuk op zijn diplomatieke exemptle
rechten.

Het Amerikaansche staatsdeparte.
ment heeft een onderzoek gelast.

Amerika'skoers

HET WERELDBEELD

Hoewel het Wallace-incldent in
de Amerikaanscht: blnnen-
landsche politiek nog wat
narommelt als een altrekkend

v.r, kan men moeilijk verwach-
ten, dat dit korte bultje veel ver-
andering zal brengen ln de politieke
weersgesteldheid, in casu ln den
koers der Amerlkaansche bultenland-
scho politiek. De laam van Mr. Wal-
lace, die voor zich zeil met een
Byronlaansche variatie zou kunnen
getuigen „One evenlng I spoke in
New York and found mysell famous",
is van beperkten duur geweekt. En
het ziet er niet naar uit, dat hij
spoedig zijn denkbeelden in practijk
zal kunnen brengen. Aangezien net
meenlngsverschil tusschen hem en
Byrnes trouwens meer de tactiek
dan wel ce al-
gemeene strate-
gie van de Ame-
rlkaansche di-
plomatie betrof,
behoeft men

zelfs niet te
vreezen, dat

Byrnes' positie
ooor de luidruchtigheid, waarmeede Amerlkaansche democratie haarinterne meeningsversehillen be-spreekt, noemenswaard zal wordengeschaad.

Indien er sinds de geruchtmaken-
de rece van Wallace twee dingenheel duidelijk zijn geblenen. dan lshet op de eerste plaats, dat dc Ver-
eenlgde Staten er niet aan denken
hun actieve buitenlandsche politiekop te geven of ook maar ln een
einigszins anderen koers te sturen,op üe tweede plaats, dat deze koersallerminst wordt bepaald door het
Brltsche rijk. In cie tegenwoordige
omstandigheden kan het natuurlek
niet anders, of op menig terrein
locpen de belangen van de Veree-
nlgde Staten en het Brltsche rijk
parallel, al zijn zij daarom nog niet
Identiek. Daaruit af te leiden, oatde Veretnigde staten, wat hun bui-
tenlandsche politiek betreft, ln hetEngelsche kielzog varen ls een even
oppervlakkige als onhoudbare con-clusie. Integendeel, wie • de gebeur-
tenissen der laatste maanden en
vooral der laatste weken met eenlge
oplettendheid gevolgd heeft, zal
eerder tot oe meenlng gentlgd Ziin
dat Amerika de rollen omgekeerd
heeft en dat het welbewust zelf den
koers bepaalt, dien het wenschelilkacht. Engeland heeft slechts te vol-
gen.

Op het gebied van de Interna-
tionale politiek zyn het de
laatste maanden voortdurend
de Amerikanen en niet dc

Engelschen, die het Initiatief lnha'nden hebben. Zl| hebben het
practlsche voorstel tot samensmelting
in de West-Duitsche bezettingszones
gedaan, en al Is daarvan ln econo-
misch opzicht nog niet veel terecht
gekomen, ln politiek cprleht begint
de Invloed daarvan zich in heel
We-st-Dultschland rteds te doen ge-
voelen.

De Amerikanen zijn het ook, die
„op alle fronten" een stugge hou-
ding aannemen tegenovei de Rus-

slsche diplomatie, die sinds het
einde vun den oorlog een Intimida-
tie-politiek voert, welke InnerlUk
niet zoo sterk is als zij uiterlijk lijkt.
Dat de Amerikanen daarbit de En-
gelschen niet naar de oogen kijken,
blijkt o.m uit het feit, dat zij In-
zake het Paltstljnsche vraagstuk een
veel doortastender houding aan-
i tmen dan den Engeischen op het
oogenblik welkom is en dat zn ook
ln Japan optreden op etn wijze,
die Engeland kennelijk niet aange-
naam is.

Terwijl er ln den boezem van de
Engelsche regeering eenlge neiging
schijnt te bestaan om, gezien de
schier onoplosbare moeilijkheden ln
Egypte en Palestina, de Engelsche
strategische punten in het Nabije
Oosten prijs te geven en nieuwe
strategische basis ln te richten aan
dc Perzische Uolf en Afrika's Oost-
kust. demonst:*ert Amerika niet on-
duidelijk, dat hit bereid is zijn be-
langen ln de Middellandsche Zee te
verdedigen, waardoor het Engelamt
nepen zal zijn voorbeeld te volgen.

De vraag naar het doel van deze
Amcrikaanscho politiek ls gemakke-
lijk te beantwoorden. Dat doel ls
niet een gewapend conflict met üe
SOwJit-Unie uit te lokken, maar in-
tegendeel Rusland te dwingen zijn
expansiedrang ln te toornen en te
onderhandelen.

De verêcnlgde Staten beschik-
ken daarvoor over andere dan
alleen militaire machtsmidde-
len. ZIJ kunnen hun politic-

ken invloed ook met economische
machtsmiddelen doen gevoelen. Tot
neg toe; heelt Washington daarvan
slechts op bescheiden schaal gebruik
gemaakt, o.m. door blokkeering van
een aanzienlijk deel van de Donad-
vloot. Maar men mag verwachten,
dat het daarbij niet zal blijven en
dat Amerika door het verstrekken
van leeningen aan met de Wcoter-
sche landen werkelijk bevriende roe-
gendhe-den en het stopzetten van
alle credieten aan de Russische sa-
tellietstaten verdere pressie zal gaan
uitoefenen. De onlangs aangekondig-
de Poolschc leening schijnt de laat-
ste tv zullen worden, die Russische
satellieten van Amerika ontvangen.

Van grooter positief belang ls mis-
rchien, dat Byrnes zich te parijs
heeft uitgesproken vewr een bekor-
ting van de militaire bezetting van
Dultschland «met behoud van stren-
ge geallieerde contróle tegen herbe-
wapeningspogingen) en vejor een
sterke autonomie der verschillende
Duttsche landen In een federaal \*.i-
btnd. Byrnes heeft het In Parijs dui-
delijk gemaakt, dat hij deee auto-
nomie gegrondvest wil zien vóór er
een centraal federatief bestuur
wordt Ingesteld en dat hij zoowel ln
het algemeen, al» In het
wat den status van het. Ruhrgebled
aangaat, vry ver tegemoet wil komen
aan de Fransche wenschen. Daarmee
heeft hl| een constructieve gedachte
aangegeven voor de beraadslagingen
over het vredesverdrag met Dultsch-
land. En tegelijkertijd heeft hO daar-
mee Moloiov een sterke troef uit
handen geslagen door het Dultsche
volk duidelijk te maken, dat het
langs andere dan communistisch',
en totalitaire wegen zijn zelfrespect
en fvn menschwaardig bestaan kan
terug winnen.

De gevierendeelde stad
Maar te ISrrlUu, <le gevierendeel-

de stad, lioort de brave burger
vier verschillende melodieën d<»>r
elkaar, ziet liij de democratie In
vier verschillende gedaanten, zoo-
dat hy nel den Indruk muet krlj-

gen, dat er een veelvoud van de-
mocratieën bestaat en als hij
straks naar de stembus gaat, moet
hij niet alleen kiezen tusschen vier
politieke part yen, doch tevens —•

en dat Is aanzienlek gecompli-
ceerder — tusschen vier opvattin-
gen van democratie. Dat Is onte-
genzeglijk veel gevergd.
Als de partijpropaganda zich bezig-

houdt met de nuttigheid van verka-
veling van grootgrondbezit of met de
noodzakelijkheid van een vernietiging
van het concernkapitaal, dan ls dat
een taal. die hy met eenigen goeden
wil nog verstaat, ofschoon hy noch
van het een, noch van het ander per-
soonlijk heil verwacht, maar als 11ij
zijn moede hersenen nog moet kwel-
len met de problemen der groote po-
litiek. die zonder hem worden opge-
lost of onopgelost blijven, dan strijkt
hi) met knokige hand over zijn ram-
melende maag of kykt hij meewarig
naar de wrakstukken van schoenen,
waarmede hij den winter tegemoet
gaat. Neen, de kleine man te Berlijn
begrypt er niet vc'. van. Hij 1R be-
reid lederen vorm \an democratie
te aanvaarden, te belijden en er
zelfs mee te dwepen als hll er een
verhooging van zijn karige levens-
middelenrantsocncn mee kou kun-
nen bereiken of er een mudje kolen
mee sou kunnen verdienen. Daarom
zullen we voorzichtig moeten zijn

De kleine man en de
groote politiek

Duitschlands hoofdstad reageert
op verkiezingspropaganda

(Van onaen Berlijnschen corres-
pondent)

BERLIJN, October. — Vraagt ge
mij, hoe de Btriynsche burger op de
verkiezingspropaganda der politieke
partijen reageert, clan zou ik daar
moeilijk een algemeen geldend an:.
woord op kunnen geven. Er zijn on-
der de Berlijnsche burgerij feilen en
gematigden, onverschilligen en ge-
il' teresseerden, yveraars en politiek J
analphabeten, maar het aantal der-
*enen, die belang stellen ln den ver.
kiezingsstrijd en zijn polltleken ach-
tergrond en er tegelijk de quintes-
s"ns van begrijpen, lijkt mi) voorals-
nog gering. De kleine burgerman —

d€' meerderheid der bevolking —

trekt zich van het politiek gedoe
slechts weinig aan. Vergeet niet, wat
hl) heeft meegemaakt: twaalf laar
n-Uionaal-socialistische propagandi
hebben hem afgestompt, murw ge.
maakt; aijn politiek vernuft of in-
stinct — nooit zijn sterke kant ge-
weest — is er niet op vooruitgegaan
en de ellende van den oorlog, als
mfd e de ontnuchtering van de ne-
derlaag hebben zijn fatalisme een
apathisch karakter verleend, uit dH
sluimertoestand, waarin hl) met be-
nistln.2' de striemen van kleine en
groote catastrophes vermocht te ve:-
duren, pogen de wervende pnrtijea
hem thans op te wekken m«t demo-
cratische leuzen.

Hij heeft sedert de bevrijding va:*
het natlonaal-socialisme — het kosl
hem dikwijls moeite den overgang
tan naziterr&ur tot vreemde bezet-
ting als bevrijding te voelen — ken-
nis gemaakt met vele soorten demo.
cratle. In de zones komt de DuK-
cc-he bevolking alleen maar met de
democratie van één enktien
ln aanraking en zij kan pogingen
annwer.den, zich in die gedachten-
Meer ln te leven of althans de al-
lures aannemen alsof zij zich tot de
nieuwe leer heeft bekeerd.

Berlijn moet kiezen II
met het trekken van conclusies uit
de resultaten van de aanstaande
Berlljnsche verkiezingen en daarom
ook zal het succes der partyen meer
dan ooit tevoren afhangen \an den
omvang en de psychologische doel-
treffendheid van haar propaganda.

Hoe staan de kansen?
De gemeenteraad, dien de BerliJ-

ners op 20 üctober as. moeten kie-
zen, zal uit 130 leden bestaan. Bo-
vendien moeten voor de 20 distric-
ten, waarin de stad is verdeeld, be-
stuursraden worden gekozen, die sa-
men 805 leden zullen tellen. Hoe
staan nu de kansen van de vier
partyen, die aan den verkiezings-
strijd deelnemen?

Laat ik u mogen vertellen, wat de
partijleiders zelf ervan zeggen: Wil-
helm Pack, de voorzitter van de So.
clallstlsche Eenheidspartij, dezelfde,
die toegeeft den steun der Russen
te genieten, slaat in zijn voorspel-
lingen een opmerkelijk bescheiden
toon aan. Hij is ervan overtuigd,
dat zijn partij, die over het verre-
weg grootste propaganda-apparaat
beschikt, uit de ruime paplervoorra.
den der Kussen kan putten en
sinds 15 maanden bijna 90 procent
van alle leidende posten in de stad
bezet houdt, er niet in zal slagen
de meerderheid te behalen.

Franz Ncumann, de voorzitter
van de Sociaal-Democratische Par-
tij, die tot dusverre in de gemeen-
telijke bestuursorganen het zwakst
vertegenwoordigd was, geeft als zijn
meening te kennen, dat de S PD.
na de verkiezingen de sterkste par-
tij van Beriyn zal blijken te zijn.

De twee favorieten
Inderdaad 1, de strUd tusschen

deze twee favorieten het felst en
met welke mlddel en er wordt Be-
vochten, wordt op duidelijke wijze
geïllustreerd door volgende bijzon-
derheid; dc ü.P.D. (.sociaal-demo-
craten),'die zuinig met haar papier
moet. omgaan en daarom liever met
circulaires dan met aanplakbiljetten
werkt, had twee strooibiljetten la-
ten drukken, welke speciaal bestemd
waren om In den Russlschen sector
van Herlijn huls aan hui, te wor-
den bezorgd. Nou voordat de ver-
deeld kon beginnen, Is echter op
bewl van den Ruaslschen comman-
dant de verspreiding In het Rus-
sisch gedeelte der stad verboden.
Ook de L.P.D. (de liberalen) heel»
met soortgelijke moeilijkheden te
kampen; zij deelt mede, dat van 110
130.000 plakkaten, welke haar aan-
vankelijk door de Russen waren toe-
gestaan, er tot nu toe wegens pa-
piergebrek noP geen enkele kon
worden gedrukt. ZIJ Is ongetwijfeld
de numeriek zwakste onder de B<r-
;lin.selk- partijen; haar leiding re-
kent er evenwel op. 20 tot 25 procent
van de stemmen der BerllJnscho
kiezers op haar lasten te kunnen
vereenlgen.

C.D.U. hoopvol gestemd
De tweede burgerlijke • partij, de

C.D.U. (chrlstelljk-democraten), is
aanzienlijk hoopvoller gestemd. ZIJ
heeft onlangs, bil de \erkltzlngen
voor de gemeenteraden der zones. In
de randgebieden om BerlUn relatie!
gunstige resultaten kunnen boeken
en haar tweede voorzitter, Ernst
Lemmer (die ln zijn woonplaats
Kleln-Machnow een frappante over-
winning op de communisten en
sociaal-democraten behaalde), geeft
zl)n partij een goede kans op d«
tweede plaats.

liet optreden van de sociaal-demo»
cratrn en «'ommiiiilsten naa*t
elkuar belooft In leder ge\al f'en
llerl|)ii*>elieii verklezlnfcii rrn pikant
karakter te verleenen en de kracht-
meting tuKM'lieii deze belde ral tan
ineer dan pliutMl(|ki beteekenlf
Hln.

<
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VAKORGANISATIE VAN WERKGEVERS
in de BOUWNIJVERHEID zoekt voor
spoedige indiensttreding een ACTIEVKN

BONDSFUNCTIONARiS
Vereist: organisatorische capaci- •

teiten, vlotte omgang met mensen
en geschiktheid voor het leiden en
toespreken van districtsvergade-
ringen. Bouwkundige opleiding
(M.T.S.) strekt tot aanbeveling.

De functie is door haar veelzijdig.
heid zeer aantrekkelijk en- v°l"
doening schenkend. Leeftijd: 30—
35 jaar. R.K, godsdienst. Candl.
daten, die daarvoor in aanmer-
king komen, zullen worden uitge-
nodigd voor een psychologisch on.
derzoek opBNovember door de
NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK
Wittcvrouwenka de 6, Utrecht

Eigenhandig geschreven brieven met volledige
inlichtingen en vergezeld van twee nieuwe
pasfoto's (van voren en opzü) te zenden aan
Advertentiebureau ALTA te Utrecht voor
22 October, met vermelding in linkerhover.
hoek van brief, op foto's en enveloppe T 4770
met daarondAr nn«m adres en leeft, in druk!

RESA - ARNHEM 7

Bekende Schriftelijke Cursus vraagt een

LERAAR BOEKHOUDEN M.O.
OF ACCOUNTANT
voor onze nieuwe cursus

MODERNE
BEDRIJFSADMINISTRATIE

Brieven met volledige inlichtingen aan RESA - ARNHEM.
Bekende Schriftelijke Cursus.

GEVRAAGD:

BOEKHOUDER
In staat volledige administratie in bouw-
materialen bij te houden. Leeftijd 30—40
Jaar. Salaris f 3000.— ad t 4000.—. Zij,
die volledig bekend zijn met de bouw-
materialenbranche, genieten de voorkeur.

Eigenhandig geschreven brieven, voorzien van refe-
renties enz. onder • no. 63973 bureau van dit blad.
Indiensttreding is onmiddellijk.

BANKINSTELLING te AMSTERDAM vraagt voor admi-
nistratieve werkzaamhedenaan haar Incasso-afdeeling een

AANK. BEDIENDE (ml.)
Voorts bestaan b(j enkele afdeelingen vacatures voor be-
hoorlijke

ADMINISTRATIEVE KRACHTEN en
JONGSTE BEDIENDEN zoowel mnl. als vrl.I

Brieven met opg. van leeftijd schoolopleiding en eventueel
vorige betrekkingen, onder D. 77. Alg. Adv.-Bur. Rouma
k Co.. Heerengracht' 226. Amsterdam.

Industrie, en Handelsonderneming
„TEWA"

Kloveniersburgwal 113 . Telef. 48680 - A'dam . vraagt:

LEERLINGEN, HALFWAS EN
VOLSLAGEN MEUBELMAKERS

Goed loon. Aangename werkkring. Aanmelden 5—6 uur.

MANTEIFABRIEK
in hel betere genre
vraagt voor direct:

PRIMA COUPEUR
die ievena leiding kan geven aan
klein atelier. Aanm. iuss. 9—5 uur bij

DnirDV Keizersgracht 374rliLVnl Xel. 35640, A'dam-C.

GEMEENTEWERKEN 's HERTOGENBOSCH
GEVRAAGD wordt:

Hoofd vao den plantsoendienst
In den rang van Teehnlsch-Hoofdambtenaar.

Jaarwedde ƒ 4246. ƒ 5149.— (voor oneehuwden ƒ 120—

minder). Kindertoelage overeenkomstig Kiesregeling.
Verelschten; Diploma Middelbare Tuinbouwschool: volko-
men In staat zelfstandig parken, plantsoenen en sportter-
reinen te ontwerpen en uit te voeren en aan personeel lei-
ding te geven.
Aanstelling In vasten dienst met proeftUd van éfn Jaar.
Schriftelijke sollicitaties aan Directeur Gemeentewerken te
's-Hertogenbosch, Achter 't Wild Varken 9 vóór 1 No-
vember a s.

GEMEENTEWERKEN 'sHERTOGENBOSCH
GEVRAAGD WORDT:

EEN CIVIEL INGENIEUR
Jaarwedde ƒ4373. ƒ5581.— (voor oneehuwden ƒl2O —

minder). Kindertoelage overeenkomstig Rijksregeling.
Vereischten: Diploma Civiel Ingenieur Delft of daarmede
gelijkwaardig diploma. BU voorkeur eenige ervaring ge-
meentedienst.
Aanstelling In vasten dienst met een proeftUd van één
Jaar. Schriftelijke sollicitaties aan Directeur Gemeente,
werken van 's-Hertogenbosch Achter 't Wild Varken 0,

vóór 1 November 1946.

Textielbedrijf in het Zuiden des lands
VRAAGT

JONGEMAN
om opgeleid te worden als assistent der directie. Diploma
Textielschool vereist. Sollicitanten tnoeten bereid lün *lch
eventueel aan een psychotechnisch onderioek te onderwar,
pen. Brieven onder rio. 63970, bureau van Uit blad.

JONGENS
gevraagd voor licht fabrieks-
werk. Leeftijd 15—18 Jaar.
Goed loon. Zaterdags vrij.
Aanm.: Utrechtschedwars-
straat 95, A'dam.

GROOT HOTEL I
TE AMSTERDAM

vraagt
JONGSTEN
KANTOOR-
BEDIENDE

Spoedige Indiensttreding.
Schriftelijke sollicitaties
te richten no. 63919 bur.
van dit blad.

Gevraagd:

le en 2e BEDIENDE.
Banketbakker!! H. C. v. d.
Velden. Overtoom 472, Am-
sterdam.

IMetaalwarenfabrlekKa-Gé-Bé
GerJJoustr. 226, A'dam.

VKAAGT JONGENS,
ca. 14—16 J.

Mevrouw A. van Weezen-
beek-Lutkle, Bavoylaan 6.
Park Marlot, Den Haag,
tel. 771770, vraagt vóór 15
October of zoo spoedig mo-
gelijk, ter assistentie van de
hulsvrouw

JUFFROUW
die zich tevens belast met
de leiding van drie school-
gaande kinderen (8, 10 en
12 Jaar). Huishoudelijke
hulp en werkster aanwezig.
Brieven aan bovenstaand
adres.

Besch. dame, R.K., wed. op
leeftijd, z. k.. gopens., zoekt

bezigheden
ln kl hulsh. of lichte verpl..
ook tijdelijk. Br. no. 63694,
bur. van dit blad.

R.K. JONGEDAME,
21 Jaar, z.z.g.g. bij besch.
fam., ultsl. voor kinderen.
Diploma 3-J. H.B.S. en opl.
kinderverzorging. Br. onder
no. 63689, bur. v, d. blad.
Aan R.K. pastorie ln A'dam
wordt voor spoedige indienst-
treding gezocht een goede

HUISHOUDSTER
Br. no. 63691, bur v/d blad.

Hel Sint EUsabelhs
' Gasthuis le Arnhem

vraagt:
le en 2e MEDISCH-

ANALYSTE
1 Salaris n.o.t.k.

• Sollicitaties a. d. genees-
! heer-directeur.
L ■

. Gevraagd een

R.K. MEISJE
v. d. of d. en n. of werkster
v. enkele dagen ln de week.

; ln klein gezin. N. v. Kester,
Vrcdebestlaan 53, Poeldijk.

Biedt zich aan een nette
R.K. JUFFROUW

(36 Jaar), als hulp in de
. huishouding ei. winkel, c'.

hulshoudster. Br. no. 63941
bur. van dit blad.

BESCHAAFDE
JONGEDAME

23 Jaar oud (middelbare
schoolopleiding), z. z. g. g.
te Amsterdam in gezin, voor «

de verzorging van 1 of 2
kinderen, of als hulp ln de
huishouding. Br. no. 63942
bur. van dit blad.

BIJ dame alleen wordt ge-
vraagd:

dame-huishoudster
per ! November. Br. ondei
no. 63745. bur. v. d. blad.
N.V. Glasverzekering >I|j.

„PRUDENTIA" |
koningsplein 1 • Amsterdam

vraagt v. direct of lat»r

TYPISTE
Elgenh. geschreven br.
met opg. v. verl. salaris
te richten aan boven-
staand adres óf pers.
aanmelden van 10—12
uur.

FLINK MEISJE
gevr., geheel zelfst. kunn.
werken. Eenvoudige keuken
kindermeisje aanw. Mevr.
NooiJ, Linnaeushof 16, Am-
sterdam, td. 51952.
Gevraagd bU bejaarde dame
en dochter

een flinke hulp in
de huishouding

Leeftijd 35 tot 40 Jaar, v. g.
g. v. en zonder huiselijk
verkeer. Adres: Mevr. J. Th.
J. Melchers, Nieuwe Haven
no. 111, Schiedam.

Gevraagd te Brussel voor
direct of later ■

2 ZUSTERS of
VRIENDINNEN

als keukenmeisje en 2e
meisje, v.g.g.v., in jong ge-
zin met 2 kinderen. Brieven
aan Mevr. Ch. Stulemeljer,
Baronielaan 52, Breda.

BANKINSTELLING
te Amsterdam vraagt voor
spoedige indiensttreding

STENO-TYPISTE
Sollicitaties met ultv. ln *

lichtingen onder ïio. 202,
Adv.bureau v. d. Blggelaar
Kalverstraat 35, A'dam.
Gevraagd zelfst.

DIENSTBODE
v. d. en n. of

meid-huishoudster
Hulp van werkster aanwe-
zig. Br. onder no. 72591
bur. van dit blad.
R.K. familie te Brussel zoekt

HOLL. MEISJE
16 & 20 Jaar, uit deft. fam.,
dat wenscht Fr. te leeren,
om tegen kost en lnw. met
de moeder te zorgen voor
opvoed, van 3 kl. kind. Br.
no. 12244 bur. van dit blad.

R.K. PASTORIE
Net R.K. meisje, 32 J., biedt
zich aan als huishoudster
voor direct of later. Goed
kunnende koken en werken,
v.z.g.g. voorzien. Br. onder
no. 11669 bur. van dit blad.
B.z.a.

HUISHOUDSTER
op buiten-pastorie (Llmb.)
Br. no. 60328 bur. v. d. bl.

Gevraagd R.K. eenv.
JUFFROUW

mlddelb. leeft., alleenst., ln
stil gezin. Br. no. 63966 bur.
van dit blad.

Gevraagd zo spoedig moge-
HJk een
ONDERWIJZERES
aan de R.K. Meisjesschool.
Voorstraat 132. Brieven aan
de Zusters van O. L. Vrouw,
Voorstraat 132, Dordrecht.
B.z.a. K-K. besch. Jl'Fllt.,

• 46 J., v.g.g.v., als hulsh. by
R.K. heer, hulpbehoevende
dame of kl. moederloos ge-
zin. Br. onder no. 60689 bur.
van dit blad.

STENO-TYPISTE
Amsterd. Bouwmaterialenhandel vraagt

STENO.TYPISTE
bekend met administratie. Kennis van vreemde talen

[ en bouwmaterialen strekt tot aanbeveling. Sollicitaties
geschreven en getypt onder no. 60307 bur. van dit blad.

ADMINISTRATIEVE KRACHT 9
Voor de leiding van onze kantoren
met talrijk personeel zoeken wij
een alleszins bekwamen jongeman,
plusm. 30 jaar oud. Candidaten

[ moeten naast kennis van de
moderne administratie grote werk-
lust en zakelijk inzicht bezitten. I
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk.

: VROOM & DREESMANN
SPUI 3 - DEN HAAC

' De Fa. Booi Gipon & Co. - assuradeuren
Heerengracht 597 - Amsterdam

vraagt

VROUW. EN MANN.
I KANTOORPERSONEEL

= N.V. PHILIPS'
g\! GLOEILAMPENFABRIEKEN

eindhoven
vraagt voor haar Algemeen Secretariaat enkele

Secretaresse's,
die vlot kunnen opnemen en uitwerken in de mo-
derne talen en in staat zijn zelfstandig te werken.
Brieven met volledige gegevens te richten aan afdee-
ling • Personeelzaken, Willemstraat 63 te Eindhoven.
Op de enveloppe vermelden: Secretaresse.

Groothandel in Zuid-Limburg zoekt t

energieken jongeman
(25—30 jaar)
die in staat is de algehele leiding van een harer
afdelingen op zich te nemen. Kapitaaldeelname
ad ƒ5OOO.— noodzakelijk.

Reflectanten moeten bereid zyn zich aan een psycho-tech.
nisch onderzoek te onderwerpen. Brieven onder no. 63773,
bureau van dit blad.

Groof expeditiekantoor ie Amsterdam
vraagt voor spoedige indiensttreding:

EENIGE JONGELUI
opl. M.U.L.O. of H.B.S. Brieven onder no. 107. Advert.-
Bureau SPIN Singel 2G4, Amsterdam-C.

TEXTIELVAKMAN,
momenteel bedrijfsleider middelgrote fabriek ln het Zuiden
van het land, wenst van betrekking te veranderen en
ambieert een dergelijke positie met goede vooruitzichten,
eventueel later of overname. Uitgebreide kennis
van bedrijfsorganisatie en -administratie, prima referenties.
Voor nadere bijzonderheden brleven onder no. 60318,
bureau van dit biad.

ADVERTENTIE-VERTEGENWOORDIGER
Erkend Advertentiebureau te Amsterdam zoekt tegen
zeer aantrekkelijke condities contact met actief ver-
tegenwoordiger. Vereischten: behoorlijke beschaving,
goed ingevoerd, leeft. ong. 35 jaar. Br. met uitvoerigs
inlichtingen onder no. 63775. bureau van dit blad.

GEVRAAGD:

ENERGIEKE BEDRIJFSLEIDER
voor TAPIJT-, MEUBEL, en BEDDENAFDEELING
VAN FLINKE ZAAK IN NOORD-BRABANT.

Sollicitanten moeten in staat zijn de ln. en verkoop geheel
zelfstandig te leiden. Leeftijd 27—35 Jaar. Sollicitaties met
uitvoerige inlichtingen onder no. 63956. bur. van dit blad.

Confectioniieiirs
hebt U personeels gebrek r
20 Jaar bestaande fabriek van kwalltelts-conftc.
tie (japonnen, kinderjurken), met geschoold,
werklustig personeel, zoekt wegens grondstof-
gebrek op billijke basis overname van werk.

Laien we de handen ineen slaan en
le mensen, die werken willen, van werk voorzien;
2e elke proiuctie-mogeiykhèid benutten ln het be-

lang van onS volk. Br. no. G3751. bur. v dit blad.

Groot-industrie in het Zuiden des lands
vraagt:

PRIMA, ERVAREN

CORRESPONDENT
voor export, moderne talen heheersrhend In woord en
schrift (evtl. ook Spaansch), goede omgangsvormen,
leeftijd .10—3.~> jaar. 11(j gebleken geschiktheid goede
vooruitzichten.

Eigenhandig geschreven brieven onder no. 63955 met ver-
melding van opleiding diploma's, getuigschriften, ver-
langd salaris en recente foto, aan het bureau van dit blad.

Voor spoedige indiensttreding wordt door
groot warenhuisbedrijf

gevraagd:

R.K. PERSONEELCHEF
Sollicitanten moeten tenminste aan de volgende
eischen voldoen: bekendheid bezitten met de ar-
beids- en sociale wetgeving, over ervaring en
groote tact beschikken in net omgaan met
uitgebreid personeel, kennis van selectie en op-
leidingsmetnoden ge'wenscht. Leeftijd van 30—10
jaar. Aan hen die aan deze voorwaarden kun-
nen voldoen wordt verzocht hun uitvoerige sol.
licitaties mét recente foto In te renden onder
no. 63745. bureau van dit blad.
Alle aanbiedingen zullen strikt vertrouwelijk

warden behandeld.

Voor spoedige indiensilreding gevraagd

BOUWK. OPZICHTER-TEEKENAAR
bij den Dienst van Openbare Werken,
afd. Bouw- en Woningtoezicht, in de
gemeente Deurne.

Verelscht: diploma M.T.S. of hiermede geIUU te •teil'*'»
opleiding aesthetisch ontwikkeld en practisclie ervaring-
Salaris ƒ 20u0.— tot ƒ 25D0 — plus toeslagen.
Sollicitaties met uitvoerige Inlichtingen te eenden Ban den
directeur van Openbar* Werken, Deurne.



’s-Gravenhage
Belgische schilderkunst

Van 5 t/m 24 October wordt in
tïe kunstzaal Plaats een tentoon-
stelling van jonge Belgische schil-
derkunst gehouden. Robert Delevoy
zegt ln zijn beschrijving, dat de
nieuwe generatie niet meer schil-
dert zooals zij ziet, doch zooals zU
voelt. Zij projecteert zichzelf ln haar
werk, dat nog slechts van verre ver-
band houdt met de objectieve wer-
kelijkheid. Hiermede ls de meest
treilende karakteristiek van het
hier tentoongestelde gegeven. Naast
de zelfportretten van Slabbinck en
Gadderls, die duidelijk verstaanbaar
zijn, stellen vooral de doeken van
Antolne Mortier aan dien goeden wil
van den toeschouwer, waarover de
Inleider ln zijn catalogus spreekt,
hooge elschen. Daartusscnen hangen
«erken, waarin al naar gelang den
aard van den schilder diens per-
soon een ruimer plaats heeft ge-
kregen ln de behandeling der materie
en die een dienovereenkomstigedosis aanpassingsvermogen ver-
eischen.

In den kunsthandel Bennewltz
exposeert tot 12 October de jonge
schilder Bram v. d. Boogaart, schep-per van een voor leder begrijpelijk
oeuve. De warmte, waarmede een
boerenhofstede en andere doeken zijn
uitgewerkt, vergoedt ruimschoots wat
hij in vaardigheid bij het portret-
teeren nog te kort schiet.

Uitreiking bonkaarten Den Haag
Donderdag 8.45 u. Marljnus—Meers-
hoek; 10 u. Meersma—Meulema; 11u. Meuleman—Meljnard; 12 u. Meyn-
tiers—Minderhout; 13 u. Mlnderman
—Mohren; 14 u. Möhring—Morees;
15 u. Morel—de Mulder.

De ballonopstijging op het Malie-veld te 's Gravenhage ls uitgesteld
tot Dinsdagavond 15 Oct.

De acties van de prijscontrole lnDen Haag hebben bewezen, dat al-
leen reeds in de galanteriebranche
90 pet. der artikelen te hoog ge-
prijsd waren. De tuchtrechter legde
ln vele gevallen zware straffen op.Twee en twintig bedrijven, die reeds
zijn onderzocht, hebben ln ander-
half Jaar tljds een overwinst ge-
maakt van ongeveer f500.000.

Op 15 October aal Metropole Pa-
lace haar 10-Jarlg bestaan vieren
ler gelegenheid hiervan zal op dien
ciag te 9.15 uur een gala-voorstel-
ling gegeven worden ten bate va-,
, De residentie paraat".

De gala-avond van Ruth Draper
in de Kon. Schouwburg op Donder-
dag 9 Oct. zal niet om 8 uur, doch
cm 8.15 beginnen.

De Delftsche vrouwelijke studen-
tenv.ereeniging zal 24 en 25 October
haar achtste lustrum vieren.

De Leldsche gemeenteraad heeft
een stichting ln het leven geroepen
~het Leldsche Studiefonds", dat be-
oogt steun te verleenen aan begaaf-
de, maar niet voldoende bemiddel-
de Leidenaars voor academische stu-
die.

Rotterdam
Inval in een speelhol

De Rotterdamsche politie heelthedennacht een inval gedaan in een
woning aan den 's Gravendijkwal.
Tegen een twaalftal personen, die
zich met hazardspel onledig hiel-
den, werd proces-verbaal opgemaakt,
terwyi de spelen ln beslag genomen
werden. De houder van het speel-
hol, d e 38-jarige administrateur P.
Th. S., ls in verzekerde bewaring
gesteld.

Afhalen bonkaarten te Rotterdam:
Dondordag Van 9—«12.30 Mie t.m.
einde M, 13.30 tot 16.30 begin N
t.m. Odd; Vrijdag: 9—12.30 Ode
tm. Ou, 13.30—16.30 Ov t.m. Pip;
Zaterdag: 9—12 Peer t.m. Put.

In het gebouw van den Rotterdam-
schen Kunstkring, Witte de With-
straat 35, wordt van 6—26 October
ten herdenkingstentoonstelling ge-
zouden van den beeldhouwer Leen-
tlirt Bolle.

Kolenproductie hooger
Nadat de productie der Llmburg-

sche mijnen over de maand Augus-
tus wegens vacantle was terugge-
lopen tot 656.646 ton (Juli;
108.671), ls zM over September J.l.weer gestegen tot 742 834 ton. Dit
komt neer op een productie van
29.713 (Aug.: 28.550. Juli: 28469)
ton per werkdag. Het IndexcUter
' 1938 = 100) steeg van 64 over Juli
ui Aug. tot 66 over September. Van
<!e mllnen werd verzonden voor bln-
npnlandsche behoefte 550.000 (Juli:
6C2.112, Aug.: 470.0C0) ton. Inge-
vcerd uit het buitenland werden
over Septemb. 300.000 (Juli: 366.272.
Aug.; 320.000) ton.

Inlichtingen gevraagd over
Van der Waals

Thans ls het onderzoek ln vollen
rang naar de gedragingen van den
beruchttn verrader Van der Waals,
die vla de Illegaliteit achter de ge-
helmen van de code wist te komen,
waarmee de Engelschen met de ou-
tiergrondsche beweging ln Nederland
<Ud en plaats van hun „droppings"
regelden. Verschillende Geallieerde
"genten vielen door zijn verraad ln
Dultsche handen.

Aan allen, die op de hoogte zijn
van de practtjken van Van der Waals,
wordt nogmaals dringend verzocht
hun ervaringen of hetgeen zij op
eenlgerlet wyze hebben vernomen,
z«o uitvoerig mogelijk mede te dee-
len aan lr. A. P. van der Meer, Prins
Bernhardkade 9 te Hlllegerberg. Uit-
drukkelijk zij cr op gewezen, dat Van
fi er Waals herhaaldelijk onder schuil-
namen optrad, zooals Van Baarlo,
Van den Berg. Caslmlr, Cort, Cra-
hendonk. De Graaf. Hoizer, Van Lyn-
<*'n. van der Meer, Mossllnkloff,
Sweerts de Landas, Van Veen. Van
Jer Velde. Versteeg, Verstraten, De
Wilde en Van der woude.

In ons land
f,De Nederlandsche Jeugdgemeen-

schap", waarmee de Katholieke
Jeugdbeweging samenwerkt, heeft
zich tot de „Stichting van den Ar-
beid", werkgevers- en werknemers-
organisaties en groote bedrijven ge-
wend, om, evenals reeds voor amb-
tenaren ls geschied, een regeling te
zoeken voor periodieke vrijstelling
van beroepsbezigheden tot het vol-
gen van cursussen voor jeugdleiders
of -leidsters.

Donderdag 10 Oct, arriveert te
Rotterdam het es. „Friesland" van
de Ver. Ned. Scheepvaart-Mij. N.V.
Het schip behoort tot de tien
vrachtschepen van het Amerik. type
C. 3, welke de Ned. regeering des-
tijds ln de V.S. heeft besteld.

„Het VrUe Tooneel" (v.h. „Het
Ruys-Ensemble) verzoekt ons te wil-
len mededeelen dat alsnog twee Ne-
derlandsche stukken op het reper-
toire zijn genomen, t.w. „Je moet
het vergeten" van wijlen Joh. W.
Broedelet en „Speelt U ook mee?"
van Bob van Leersum.

Als lid der Eerste Kamer komt als
opvolger van wijlen mr. dr. E. J
Beumer ln aanmerking de heer A.
W. Blewenga te Gartshulaen, gem.
Stedum (Gr.)

Dr. E. i. Beum er, ls Dinsdagmiddag
lil de Tweede Kamer herdacht me,
een rede van den voorzitter, mr. J
van Schalk, die uijn kundigheid en
werkkracht schetste. De heer F. J
Goedhart (P.v.d.A.) werd hierna ais
lid der Tweede Kamer toegelaten.

De drie prinsesjes zullen bruids-
meisje zijn bil het huwelyk van Jkvr.
S. C. Felth en Jhr. Ir. J. Röell te
Hilversum.

De K.L.M. heeft een dagel(Jkschen
vrachtdienst op Londen geopend.

Tot burgemeester zijn benoemd: te
Stavenlsse L. A. Verburg en te Breu-
kelen-Nyenrode en Breukelen-St.
Plelers jhr. dr. M. L. van Holthe tot
Echten.

correspondentie voor militairen
aan boord van het m.s. „Bloemfon-
tein" moet resp. 10 en 29 Oct. per
post worden bezorgd.

Examens
LEIDEN. — Doet. ex. geneeskunde

2e ged.: G. A. Verstege, 's-Gravenhage,
J. F. Crul, Lelden, mej. H. J. Hal-
bertsma, Sneek. Artsenexamen le ged.:
J. M. M. de Beer, Wassenaar, mej.
M. A. Deteren, Lelden, A. S. de Graaf,
Vlaardlngen; 2e ged.: G. Dekeer, Rot-
terdam, H. A. Vlamlngs, Dlnteloord.
Doctoraal ex. geneeskunde 2e ged.;
P. Visser, Lelden, J. Q. van Tilburg,
Gorlnchem, J. Maler, 's-Gravenhage.
Cand. rechtsgeleerdheid: S. Gratama,
Dordrecht, C. A. van Bemmelen,
'c-Gravenhage, A. W. Hamburger,
Bentveld, W. C. Renaud, Lelden; de
dames A. M. Reterlnk, 's-Gravenhage,
H. H. Auwerda, 's-Gravenhage, W. L.
Aronluw, Hlllegersberg, M. M. P. Ml-
chielsen, 's-Gravcnhage, E. Dehnert,
Rotterdam, R. E. Blok, 's-Gravcnhage,
C. M. Zandee, Lelden; de heeren H.
J. Derks. Rotterdam, J. F. H. Gaster,
's-Gravenhage, F. C. A. Zaat, Rijs-
wijk (Z.H.), A. J. Kronenberg, Leeu-
warden. Doet. ex. wis- en natuur-
kunde (pharmacle): Tan Tek Oen,
I.elden. Apothekersassistent: de dames
L. J. M. Zwartendijk, Boskoop. L.
Sprey, Alphen a. d. Rijn, G. Mak,
Schiedam, E. A. Hermans, Rotterdam.
Doet. ex. rechtsgeleerdheid: N. C. de
Groot van Emden. P. J. Hoets, Sh. Cli.
E. van Ede van <Je Pais Jr., S. E. Gra-
tama. Doet. ex. Chineesche en Japan-
sche taal- en letterk.: P. v. d. Loon
(cum laude). Geprom. tot doctor in
de letteren en wljsbeg., op proefschrift,
getiteld „Yoga en Yantra ln hunne
beteekenis voor de Indische archaeo-
logle" P. H. Pott. Artsex. le ged.: E.
C. Heckman, N. Warmolts. C. J. van
Riet, P. J. v. Leeuwen. J. C. Mann,
D. W. den Herder, R. Donner. Cand.
ex. rechtsgeleerdheid: B. L. A. v. Zwl-
ten, G. J. v. Waveren, E. A. Schreurs,
mej. J. C. M. L. Jamln, mej. W. B.
Aronlus. Doet. ex. Indisch recht: mej.
M. D. Pllouw. Raden lias Had'.oas
Koesoeml Octoyo, Tan Tik HwalJ.
Taalk. doet. ex. Indologie: A. HerwetJ-
er. Cand. ex. Indisch recht: The TJong
Teh. Econ. doet. ex. Indologie: W. A.
Kraljenhoff van de Leur, Cand. ex
Indisch recht: H. E. van Reneste.

UTRECHT. Taalk. cand. ex. Indo-
logie. J. Pettrls. Cand. ex. wis. en
natuurk.: J. A. Miltenburg en me).
J. M. van Brink.

Overheidspersoneel steunt
prijspolitiek

De Centrales van Overheidsperso-
neel hebben zich tijdens de laatste
besprekingen met een docr den minis-
ter van Blnnenlandsche Zaken Inge-
stelde salariscommissie bereid ver-
klaard. de loon- en prijspolitiek der
regeering te steunen. ZIJ drongen er
echter op aan. de harerzijds gedane
suggesties ln overweging te nemen.
Omtrent de voorstellen van overheids-
wege gedaan, aangevuld met een voor-
stel der regeerlngsdelegatle ln de
commissie, werd volledige overeen-
stemming bereikt. Inmiddels ls aan
het Kabinet advies uitgebracht. De
regeering zal op korten termijn baar
uandpunt bepalen.

Directie Ned. Handel Mij.
Naar wij vernemen ls de heer J.

A. Deknatel, directeur van het Ne-
derlandsch Beheersinstituut en
oud-lid van de der Neder-
landsche Handelmij. te Batavia,
als eerste geplaatst op de voor-
dracht voor de benoeming tot di-
recteur van de Nederl. Handel MU.

Wereldkamp. gewichtheffen
Voor de wereldkampioenschappen

gewichtheffen te Parijs op 18. 19 en
20 October a.s. zijn de Nederland-
sche deelnemers thans definitief
aangewezen. Het zijn: P. Caffa, Den
Haag, Lichtgewicht; C. Stahlecker.
Den Haag, Middengewicht; Jan Smce-
kens, Breda, Middengewicht; A. Cha-
rlté, Den Haag, Half-zwaargewlcht.

Behalve Nederland en Frankrijk
nemen nog elf landen deel.

Voetbalkampioenschappen
geallieerde militairen

Naar wij uit Belglé vernemen, zullen
ei lntergeallleerde voetbalkampioen
schappen gehouden worden voor
militaire landenploegen, waaraan ook
Nederland deelneemt. De series. d!e
de kwartfinalisten moeten aanwijzen,
zijn als volgt samengesteld: le serie:
België, Luxemburg, Vereenigde Staten;
2e serie: Rusland, Tsjecho-Slowakljf,
Polen; 3e serie: Engeland, Noorwegen.
Denemarken: 4e serie: Frankrijk. Ne-
derland, Griekenland.

De bekende schaakmeester Naf-
dorf 1 op 25 October ln Amster-
dam een exhibition spelen tegen
45 borden. BUndspelend moet hl|
ce partyen binnen twlr.tlg uren

voltooien.
Weer heeft Hannie Termeulen cp

het nippertje van Frltze Nathansen
verloren. Met 0.1 sec. verschil tikte
zij als tweede aan. Ook de tweehon-
derd meter was voor de Deensche.

DAMPROBLEEM
No. 1266 van A. BIzot te Zwaag.

Wit speelt en wint; oplosslcger
kuni.en worden ingezonden tot halt
November aan B. H. M. Stevens,
Eikenlaan 36, Heemstede.

Oplossing. No. 1260 van O. v. d
•iommen te Eindhoven. Wit spee't
31 28—23, 43, 2, 25 en wint. Een
tardlge bewerking van een niet on-
hekend motief; Jammer dat dit pro-
f.'ecm bljoplosbaar U door; 31, 2't,
22. 42, 2 en hoe zwart ook speelt
wit zal steeds winnen.

DISTRIBUTIE
Inlevering scheerzeepbon

De bonnen voor scheerzeep (tex-
tiel Am van de textlel-kaart voor
mannen) moeten uiterlijk 12 Ocl
bij een winkelier worden Ingele-
verd.

Ik sta op mijn dak en wacht

Aan den vooravond
van den sterrenregen

Toen U. lieve lezer,
vannaeht sliep, Is
Uw verslaggever
waakzaam gebleven.

Hl) klom boven op het
dak van zijn huls. Dat
had nog heel wat voeten
ln de aarde, want het dak
ls het domein van zijn
oudste dochter. Die heelt
namelijk het zolderkamer-
tje, een begeerlijk bezit,
waarvoor zll met haar
broers en zusters gevoch-
ten heeft _ ln den geest
natuurllik — om het te
verkrijgen

Enfin, vla dat zolder-
kamertje kwam lk op myn
dak Een plat dak, dat ls
heel veilig, maar toch ook
heel hoog. Het ls wellicht
een beetje nader bil O. L.
Heer, maar Ik heb hoogte-
vrees. En Ik beklom het
alleen op verzoek van De
Bilt. Want er zou van-
nacht een voorproefje zUn
van den sterrenregen. Mor-
gen — maar dat ls voor
U. die dit leest. vandaag

komt de heusche ster-
renregen. Dezen nacht ls
het alleen maar een voor-
swl.
vlk klik naar den don«

< heren lucht. Er lijn zoo

wat wolkjes, maar die
zullen wel geen beletsel
zijn. Want de maan, ron-
der dan ooit, schijnt er
doorheen. Ik weet van
sterrenkunde niet veel —

alleen, dat Je van de maan
een d of era p kunt ma-
ken Dat beteekent het
fransche woord „dernler"
of „premier" en daaraan
kun Je dan zien of het
eerste dan wel laatste
kwartier ls — opkomend
of afnemend.

Hoe zij — die maan dan
door de wolken heen

kan schijnen weet Ik niet,
maar het ls poëtisch. Ik
denk aan het meisje met
de pUpekrullen uit mUn
H.B s -tijd en a&n de vers-
jes. die lk toen gedichten
waande Toen vond lk de
maan — enfin, U, lieve
lezer, hebt ook Uw herin-
neringen aan de maan.

En tusschen de maan en
de wolken U de vrijs
lucht. Daarin schitterthit:
en daar een ster. in dit
grijs-grauwe vlak. dat over.
«lag zeker blauw zou zlja,
groot genoeg om er dril
soldatenbroeken uit te ma-
ken. Immers, dan felUXt
het goed.

U kent natuurliik het
blauw der goldatenbroeken
niet meer. Maar Ik wel.
Als kleine Jonden heb lk
ze Realen, de soldaten In
hun blauwe lefunlformen
met de roode en gele ble-
zen. Dat was ln een H)d,
dat men van Reen oorlog
wist en niet dacht, dat het

ooit anders zou worden.
Kameleons, die om niet
opgemerkt te worden door
den vUand, de kleur van
hun omgeving aannemen,
waren wonderlijke dieren
die alleen ln het Zuiden
leefden. Vandaar, dat een
soldstenbroek blauw waj
Drie soldatcnbroeken voor-
spelden goed weer.

Het weer blijft Roed
Maar de sterrenregen kom',
niet. De meteoren, die het
luchtruim moeten kUeten,
laten De Dllt en alle me.

ln hun hemd
staan. Dte kunnen het
prachtig hebben ultgerc.

kend, maar zll hebben ma-
Uiig aan or.ze wlkkunde.

Ik sla m(Jn encyclopedie
op. „Voor meteoren u
thans de offlcleele naam
„vallende sterren" lees Ik.
„ZU onderscheiden zich
door kleurverandering van
blauw naar rood en doo.'
donderend geluld "

Het donderend geluld
heb lk nooit gehoord en
op de kleur heb lk niet
gelet. Maar dlkwyls heb Ik
iets gewemcht, ais lk se
■/Ag. Mijn goede grootmoe-
der rel mu. dat lk dat
mocht doen. zil heeft er
niet bu gezegd, dat er tU-den waren, dat lk niet*
mocht wenschen. En boe-
wel zu het go'd met mij
meende. cl|n die special*
wenschen nooit ultgeko.
men. De andere trouwens
ook niet.

Het ls twee uur na mid-
dernacht. Dn Bilt kan mtinog Teel meer vertellen.
Ik — en nog anderen, d.e
hier utten te kUken —

ajn ultgenoodlgd om onze
bevindingen te vertellen
lk vertrap het. en «la-
pen. En vanavond, als de
meteoren wiskundig tek*i
moeten komen — mijn
eerbied roor die Dizarre
wiskunde ls heel groot —

vanavond ga lk met mijn
vrouw liaai de bioscoop.

BEURS VAN AMSTERDAM
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b = bieden; L = laten; {) s gedaan en
bieden: * rr gedaan en laten

Actieve Oblljtatiïn
V.K. 9/10

1000 -40 n 4 101 10 W
lOOOtdmb. 4 lOlft 101 A*
1000 '41 SKMft'XSft*
1000"37 3 IUOÜ 101 ft
1000-383W-310I* b2,'«
1000NWS2W 82M —

100Sp.Ct.2U IUIAB —

1000 N 1/373 100»* —

N.H. MU, O IO6H 108*
Actieve Aandeelen

A.K.U 127 H 127Hv. Berkel 101
Calvé-D. ct 140 146
C Suiker 200$ —

Fokker 261 H 25HM
Lev.Br&Ü.o <!bOH 3jls
Philips 0.8 2t9 2b»
Kon Petr. ï6O 3508
A'-Rubber 164 168
Band.Rubb 119 121b
Dell-Bat 11/8 118
Oost-Java 9l>» 92
Serbadladl 80 82
H-A.L. 137 IJ7B
KNSM NJ 163 163*
N.Bcb Unie 136 M 136H

V.K. 9/10Rott. Lloyd 126. 128
8. M. Ned. 1418 14IXH.V A 265>4§<54>J
Java Cult. 12:1 127H
N I. Bulk U. 130 M U-0*
□ell-Bat.M. 142 H —

Dell-MU. c 146 H 145
Senembab Ij9H 136
Met-actieve Obllgatlëa
Denem/38 4 102 IC2
A'd.l '37 3 H IÜIK 10IX
•sGr.l '37 SWlOlft —

N.H'3B 3K3 1011 —

Rdl-3'37 3V4IUH4SIOIW102 H —

Pr.Qron 3HIOOA ICOH*
Holl.s.K. 3HHU 100ANat.H.B 3H'UUK IIOH
R'damH iV, lIXJH —

NwN.-Am 6 U6H 134
BerghJu.3H IU3M —

Lev'sZeep3W'l-4X IO3H
Cockerlll 4 IUABIHAB
Bat.Petr.3Vi 102 H 102**
Wag.L.*3B 4 bbH 9SH
NlSp.'37 3K bJH MN,
SemCh *26 b 37K 37*

VK. 0/10
A.K.Ü tmom ICIX
Werksp. 3V4 101 X 101*
Met-actieve Aandeeleq
Amst Bk. 123 H 123M
Holl.B.Unle 17W 173«
Inc. Bank 132 H 133HC
Rott. Bkv. 134 L 132
Tw. Bk. crt. 13a 138
N.Herst.reo. 101(1 1029
N.West.Hyp. 63* — J
Gelder Zn. 108.* 107
1.0. Beton 130 130
Hoogovensc 118 121MNed. Gist 353J< 361
Ned. Kabel 249 252
NlJma 19IM 193M
Rott Dr.d. 272* — t
Stokvis 13J.'< 133
Stork 116 112
Werkspoor 160 — )

Wilton P. U 3 141 XWyere 137 136X
ANIEMNB 1301. 129X
Ned Jnd. Gasl2B 128
Interuatlo A 136 1.17XLinde Tev. A 126 123H
Bllllt. 2e r. j57 —

O-Born or 1708 '66L
Amst. BaU UCi 116
Gem Elxd 13fcL 133»
H.h. Pont 117 1 16,4
Thomsen 150 —

Zeeh Sab. 74* 70X
K-NPetr Mll 701 681

Opvoering productiepeil
Het tusschen een aantal organi-

saties en Instellingen gevoerde over-
leg inzake het vraagstuk van de
verhooging van het productlepeil
heeft geleid tot de vorming van
een „Initiatief-comité tot opvoering
van de arbeidsproductiviteit". In
dit comité hebben om. zitting ge-
nomen vertegenwoordigers van de
Ned Kath. Arbeidersbeweging, het
B K. Verbond van Werkgeversvak-
ver., de Alg. Kath. Werkgeversver.,
den Ned. R. K. Middenstandsbond
en de ministeries van Economische
Zaken en van Sociale Zaken. De
voorzitter van de ..Fundatie Wer-
kelijk Dienen", de heer L. Neher,
treedt op als voorzitter van het
comité.

Scheepvaartberichten
AMSTERDAM. Aangek. 8 Oct.:

Pax I v. Fuer; Normandia v. Go-
thenb. (stukg.); Starkenborgh v.
Llverpool (stukg.); 9 Oct.: Stryd V.
Umea (hout).

Vertr. 8 Oct.: Amstelstroom n.
Londen: Bloemfontein n. Bat.; 9
Oct.: Margeca n. Antw.

ROTTERDAM. Aangek. 8 Oct.:
Westerdam v. Antw. (stukg.); Zee-
meeuw uit zee (stukg.); 9 oct.; Vir-
go v. Setubal (zout); Urmajo v.
Oscarshamn; Hollandla v. Londen
(cement).

Vertr. 8 Oct.: Express n. Londen;
Brlnda n. Boom; Walenbulrgh n.
Helsinki; 9 Oct.: Haskerland n. Lelth,

Verdeelde markt
Amsterdam, 9 Oct. 1946.

Nadat de belde laatste dagen de
koersen van de meeste aandeelen
vry sterk waren teruggeloopen, bood
de markt vandaag bij opening een
meer geanimeerd beeld. Met uit-
zondering van aand. Ken. Olie, waar-
In het aanbod overwegend was,
luidden de advleskoersen der lei-
dende fondsen algemeen iets gun-
stiger De affaire bleef echter weer
beperkt en heeft vermoedeiyk een
zelfden omvang aangenomen dan
gisteren, toen f 903.000 obligaties en
f (130.000 aandeelen werden verhan-
deld.

De Obligaticmarkt was vrijwel
zonder noemenswaardige verande-
ring. Pandbrieven bleven om en
nf.bij den parlkoers.

De aandeelenmarkt sloot per slot
verdeeld. Industriële aandeelen ble-
ven tamelllk prijshoudend. Aand.
Ned. Scheepsbouw waren echter op
153 nog al gevoelig lager. Ook Kon.
Olie moest 10% pri|sgeven, terwyi
üe claims tot 1681 terug liepen.

Gew. Dordtsche Petrol, gold 31S.
de pref. aand. werden op 335 ver-
litrjtleld. Claims Dr>rdtscho Petrol,
waren lets zwakker op 301. Cul-
tuurwaarden sloten verdeeld. Rub-
fcerfondsen waren In herstel. Van
J ulkerwaarden moest H. V. A. ruim
t pet. prljsgven, na aanvankeli]k
8 pet. hooger te zijn aeadvlseerd.

Ook tabakken lagen ongcanlmeerd.
Br.nkaandeelen konden licht verbete-
ren. Pref. aand. Herstelbanken ste-
gen verder tot 102.

T(J<l<-ns een Internationale liUeen-
kouiht van Belgische en Nederland-
fch« Illegale werkers der p.T.T. Is te>
Den Haag de „Confédération euro-
péenne de la Róslstance P.T.T." op-
gericht. President Is de Nederlander

J. H. Schullenga.

Honderdduizend ton groente
naar Duitschland

Het Bedrijfschap voor Groenten rn
Fruit heeft met de Brltsohe bezet»
tlngsautorltelten ln Dultschland ecucontract afgesloten voor <le levering
van 100.000.000 kg. wintergroenten
naar Dultschland. Geleverd kunneu
worden 2500 wagons (van 10 ton)
roode en/of gele kool, 1500 wagons
witte kool, 2500 wagons peen, 2000 wa*
gons rapen en 1500 wagons bleten. Met
de hoeveelheid uit te voeren producten
zullen ook de prijzen, waarvoor wordt
verkocht geleidelijk stijgen. Zondes
den export van dit belangrijke kwan-
tum naar Dultschland zou er teveel
aan de veilingen aangevoerd worden
cn zou de tuinbouw zeker in mo«l«
HJkheden komen.

Cultuur Mij. „Ngombezi”
De directie van de Cultuur Mij,

„Ngombezi" deelt mede, dat do
Sisalproauctie van de onder haaf
controle staande ondernemingen
heeft bedragen geduronde de
maand September 1946: 164 ton
(Aug. 1946: 239 ton). Deze lage
productie werd veroorzaakt dooy
abnormalen regenval.

Weekstaat Ned. Bank
(In 11.000)

7 Oct. 3o Sept.
Wiss. ln dlsc. 70 74Wiss. enz. gek. —

_

Belecnlngen 160.526 186.868
Voorsch. rtyk _

Goudmunt 699.114 699.114
Zilvermunt 1 065 1 066
bultenl. activa 4.568.288 4.601.171
Diverse rek. 21.176 28 018
Bankb (oud) 261.562 261.°654
ld. (nieuw) 2.554.978 2.554.417
Hert. schatk. 1.267.942 1.278.375
ld. spec. rek. 110.400 110.372
Gebl. saldi b. 66.297 62.072
ia v anderen 49.988 62.269
Vrije saldi 679.252 755.98a
Diverse rek. 210.176 191.763
Schatk pap. —

NewYork onregelmatig
Omzet 1.260.000 • (960.000) sliurrg

8/10 7/10 8/10 7/10
At. Top 84% 84%SPac4% 97',2 06'/4
BaltOhic 12% 12% Air Red 36% 37
1d.4%% 47 47%Am.CF 47 49
Can. Pac 13 13% Am.P.L 112%115%
Ch. Ohlo 60% 60% Am.Loc 26 26
N.Y. CU 15% 15% Am.Mct 25% 26
ld 4%% 72% 72',i Am.Rad 14 14%
N.VTr. Tt {9 Am.SUK 39 4014
1-eun.H. 25% 25% Am.Vlsc 61% 51%
SuUtßw 36?, 37%Am.WW 15 15%
Un Pac. 118 116 Baldw.L 20 20%
A.Rent4 99%t99%t Bendlx 84% 35%
AllChemls9 159% Boclnfj 23 23%
Am. eau 80% 81% Cerro P 33 34

31% 32% Oom Ed 30% 30%
A.S. Re 49% 49%Cont.C 34'/, 34V?
Am.T.T 171%172% Curt.Wr 5% ó%
Aia Tob 77% 77% DoURAIr 78 78
Au.Cop. 36 37ÜEPLRW. 14% 15%
B. Eteel 90% 96% O.Fooda 42 42%
Ch.Nßk 38 38% Oull 01l 65% 65
Chrysler 83% 85% GrNorth 43 42%
Cons.Ed. 35% 36'/, Huds.M 15% 16
Cons.Oll 15% 15% I.P Pap. 41% 43
Dup-N. 175 180 J Maiiv. 123%123
Eastm.K2Cs 2C5 Lockh A 27% 28%
Uen.El. 37% 38% Mld. C 35% 35%
0. Mot. 60% 51% N.BISC. 26% 27
Qoody 52% 54 NDPd. 35}; 35%
1 Harv 72 72% Nat Dist 23% 23%
1. Nick 29% 29% N.Steel 82 81%
t.T. T. 17 17% Norï.W 227 22Ü
Kennet 44% 45 NAm O 26% 26%
Munt* 67% 69% N.Pac. 18 18%
Pac.Uas 39% 39% P LUtht CO 60f
Pack.M 6% 65', Param 30 31
Pure (JU 21% 22% PhUodß 33 33%
Rad G. 0% 10 PhPetr 08 67
liep.st 26% 26% POamMl 51%66 %

Shell 31 31% PubSNJ 18% 18%
Soc. Vac 14 14% R.Rand 38% 38
Sperry 22 22 Bearaß. 38% 38*
bt.ONJ 67% 67% SouthP 41% 42\1
Studeb 20% 20% öiandßr 39% 40
lexasC 58 68% et. Prod 35% 3021% 21% Tid.W.O 18% 19
Uo Corp 3% 3% U. Carb 62% 94
U.Fruit 45 48 US Bpr 148 ttt
U Oaa ao 19% W.ün.A 21% 21%
U H.HUb 66 67% rog 6h 62% 63%
USSt C 8 68% Al. Corp 67 67%
>Vjolw 49% 49% A.O El 40% 40%

li 114% bieden
t bieden
tt U4% bieden
ttt 147% bieden

INDEX
Dow Joncs 8/10 7/10 8/10 4/10
Sporen 46.32 4645 46.79 47.10
Itlduttr 167.34 ICBB7 169 00 169.80
Publ. UtU. 34.10 34 38 34.38 34.38
Moody 3398 339.7 — 338.9
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De Heer en Mevrouw

SCHAEPMAN-Norenburg
geven kennis van de ge-
boorte van een zoon.
Tilburg, 6 October 1946
Rlngb.-West 135
Tijdelijk adres: Willems-
plein 9, Tilburg.

VERLOOFD:
JENNY SCIIAAP

en
NEANDEB NIJ MAN Jr.

Amsterdam,
Stadionkade 70 bs.
Rlchard Wagnerstraat 3.
Receptie: 12 October 1946,

van 3 tot 4.30 uur.

ONDERTROUWD:
TINEKE OOIMAN

L. COPPES
tandarts

De huwelijksinzegening zal
plaats hebben 19 Oct. a.B.
om 10 uur ln de parochie-
kerk van de H. Agnes, Am-
stel veenscheweg.
Amsterdam, 10 Oct. 1948
Prinsengracht 1015
Vondelstraat 158
Gelegenheid tot gelukwen-
sen 1.30-3 uur, Koninginne-
weg 247.

Toekomstig adres:
Sarphatlpark 55 hs., A'dam.

ONDERTROUWD:
F. J. WILMS

med. drs.
en

CORRY PRINS
De huwelijksinzegening zal
plaats hebben op Dinsdag
29 October a.s. te 10 uur ln

r< - kerk van de H. Agnes.
AmJtelveenscheweg, A'dam.
Amsterdam, Lomanstraat 80

Lomanstraat 77
Gelegenheid tot gelukwen-
schen na de H. Mis in de
pastorie.
Voorloopig toekomstig adres:
Hcerenweg 181, Heemstede.

f
Heden overleed te Rot-
terdam voorzien van de
H.H. Sacramenten der
stervenden, onze gelietde
dochter zuster en tante,

mevrouw
MATIIII.DE JOII ANNA

VAN GASTEREN,
;eb, Bückem

in den ouderdom van 26
Jaar.
's-Gravenhage 7 Oct. '40
Columbusstraat 129
Mevr. J. W. E. STEENS

v. d. Lans
S. L. C. STEENS

en kinderen
Liever geen bezoek.

GKOOTe kelooning
Verloren op 8 Oct, ln Zd., O.
of C.: gouden d.-polshorloge
met gouden armb. (aanden
ken). Mevr. Kuljt—Oiyman
v. Woustraat 72 bov.. A'dara.

Voor (schrift.) opleiding

Belastingconsulent
en examens vraagt tnen
uitvoerige prospectus bU

het Secr.:
Nederl. College van

Belastingconsul.
Belgischepl. 6. Schevenlngen

Noteert u even het adres vat

MAX v< LAARHOVEN
een der beste hamorister»
P. r. d. Doesstraat 76. Am.
•terdam-W.. telefoon 847V'

Amusementsbureau

lITAUAANSCHEVERTALINGEN
O. Troianl. P. O. Hooftstr.
118. tel. 21837, A dam.

KWADE POSTEN?
Onbetaalde rekeningen

schuldbekentenissen, oók
oude. Succesvolle incasso's,
zonder kosten vooruit door
geheel Nederland ~Mlln suc-
ces ls Uw succes." Vele refe-
renties N 8. KANTOOR.
Damrak 44 A'dam elefoon
48372.

BELASTINGEN
Behandel, vai* alle be-
lastlngz. O. LOOISSE,
accountant, Wlllemsp.-
weg 183, telef. 90189,
Amsterdam.

Pianoles in danunuziek
Schrift, opleiding

Vraagt gratis proefles1.5.0.P., Postbus 51, A'dam.

Ie Hypotheek gevr.
van particulier, op huls
met 1 HA. land, waarop
kweekertj met centr. ver-
warming. Br. no 63752 bur.van dit blad. •

Twee tot drie
duizend gulden

ter leen gevraagd. Br. ond.
no 60305, bur. v. d. blad.

VRIJ GELD
beschikbaar voor 1» hypo»
theek k 314%. noomede voor
het overnemen van hypo-
thecaire vorderingen. Br.
onder D-59, Alg. Adr.bureau
Rouma Sc Co., Heerengracht
226, A'dam.

ra

Kies 2ÊMF
Uw

PARFUMS!
! De elegante vrouw met

persoonlijkheid kiest baar
eigen parfums. Zij vraagt
daarbij niet naar een kost»

j' bare verpakking,doch naar
i een gedistingeerd parfum,

! dat haar charme verhoogt.
Een aristocratisch parfum,
doch in een dood-nuchter
fleschje... dat is Valdelis.
Dat maakt een prijs mo-

! gelijk van 90 ct.

t—
I onthißinq 1

6oop öi&theomie
thans Alle ech&nöclinqcn

in öe nieuwe salons
B€AUty PdRlOüR

iS*«Kti4tefor
J*kuznty Culture

DIRCCTIIi GtftDA SIEME*
WSTEWNCiCHAHS «1. A'DAM

\ ia. 468671
3%% Geldleenlng 1937,

oorspr. groot f 6011.000.—,
ten laste van

R.K. Ziekenverpleging
„HET ONZE LIEVE

VROUWE GASTHUIS".
Amsterdam.

Van bovenstaande geldlee-
nlng zyn de volgende num-
mers uitgeloot en aflosbaar
gesteld per 1 November 1946.
Obl. ad. f 1.000.— : 27, 33,

94, 144, 145. 185, 212,
231, 285, 260, 365. 376.
393, 396.
ad. f 500.— : 436 A/B.
471 A/B, 500 A/B, 534
A/B.
ad. t 100.—: 559 C/L,
598 C/L.

3'/i% Geldleenlng 1X93,
oorspr, groot f 300.000.—,

ten laste van
R.K. Ziekenverpleging

„HET ONZE LIEVE
VROUWE GASTHUIS",

Amsterdam.

Van bovenstaande geldlee-
nlng zijn de volgende num-
mers uitgeloot en aflosbaar
gesteld per 1 November 1946.
Obl. ad. f 1.000.—: 6, 121,

238, 251, 290.
Betaalbaar bij de Nederland-
sche Handel-Maatschappy,
N.V., bijkantoor Damrak.

WEDEROPBOUW
Schevenlngsche Betonbouw
Speciaal adres voor het ma-
ken van betonschut tingen

Vraagt prijsopgaaf.
Den Hang - Telef. 33715»
Te koop ln groote stad ln
Westen des lands een

CAFÉ, verlof A
centrum stad. Ook zeer ge-
schikt voor cafetaria of win-
ket. Br. lett. K L Adv.bur.
Plet Rahms, Delft

Conc.dir. Dr. C. de Koos
Maandag 14 Oct. . 20 n.
CONCERTGEU. KL Zaal

ZAXGREUITAL
LIES

Clemens Schröner
m.m.v. Anilré Rodenhui»,

plano
Schubert. Haydn. Roussel

e.a.
Krt. fl.— en f2.50 + r.
Steinway & Sons conc.vl

LEIDSCHEPLE IN-THEATER
Tel. 35009

Thaatar-Buraau Saks Mislitr
prasantaart iadaran avond 8 u.
A.B.C. CABARET

met
CORRY VONK

WIM KAN
MATTNIKU v* IYSDKN

•. v.a.
Aan d« Vleugel

WAITIR MATTNItS
Pari an Publick

tljn aanparig anthousiaat
Zondagmiddag 2 uur

MATINEE.

STEENDRUKKERIJ „DE MAAS" C.V., Sleephellinfstr.
48 Rotterdam telefoon 29355» vraagt een

CALCULATOR
voor Steen- en Offsetdrukwerlc
Bedoeld wordt een administratieve kracht, tech-
nisch op de hoogte en ervaren in het maken van
calculaties voor Steen, en Offsetdrukwerk.

Voor direct gevraagd:

FLINKE AANK.
KANTOORBEDIENDE
Voor geschikte kracht goede vooruitzichten.

Brieven onder D. 81, Alg. Adv.bur. Rouma & Co., Heeren-
gracht 226, Amsterdam.

ADVIESBUREAU VOOR COMMERCIEELE BEDRIJFS-
ORGANISATIE TE AMSTERDAM vraagt voor spoedige

indiensttreding:

GEROUTIN. STENO-TYPISTE
liefst met middelbare schoolopleiding. Brieven onder num.
raer 63792, bureau van dit blad.

H.H. VERTEGENWOORDIGERS
Is Uw rayon Zuid-Limburg?
dan la Uw aangowezen adres voor al Uw maaltUden:

Lunchroom - Café-Restaurant
en Raadskelder

„CASTELLUM" te HEERLEN
gelegen aan het Raadhuisplein, naast
Hema-gebouw, 7 minuten vanaf het station

Koffie-tafel - lunch - diner - wild - gevogelte - vischschotel»
samenstelling als vóór den oorlog.

wu stellen de hoogste eischen aan de afdeeling keuken
Alle prUzen vastgesteld volgens regeling prijabeschikking
Horecabedrijven C. en B.

Directeur-eigenaar J. LEENTVAAR
Verl. Saroleastraat 1 — HEERLEN

BONTHUIS VAN WIEN
KEIZERSGRACHT 478 - AMSTERDAM

Telefoon 44686 b. d. Leidsesiraat
Nieuwste modellen Bontmantels
Vossen, Vellen, Colliers enz.

TG HUIK GEVRAAGD:
GROOT BUITENHUIS
IN MOOIE OMGEVING

Eventueel gemeubileerd of gedeeltelijk
Brieven onder no. 63657 aan het bureau van dit blad.

Ter overname gevraagd:
CONFECTIEBEDRIJVEN of

LOONCONFECTIEBEDRIJVEN
eventueel zonder vergunning, onverschillig waar
Tevens machines voor deze bedrUven gevraagd. Br. let-
ter S.C. Adv. Bur. Max R. Nunes, Paleisstr. 19, A'dam -C.

TE KOOP MODERN PAND MET GARAGE
(leeg te aanvaarden)

aan hoofdweg Utrecht—Zeist, allereerste stand bev. In
totaal 9 gr. en kl. kam., compl. badk., keuk.en, kelder,
zolder enz., w. en k. water, centr. verw. Het geheel ver-
keert ln prima staat. Event. gestoff. of gemeub. Alleen
serieuze gegadigden met voldoende contanten geileven le
schreven onder no. Z 9053 Adv. Bur. ALTA, Utrecht

n
Te koop te Zandvoórt aan Zee

PENSIONGEBOUW
waarin thans is gevestigd een geheel bezet pension,
verhuurd voor ƒ 1600.— per jaar. Eventueel ook de zaak
ter overname aangeboden. Geschikt voor geldbelegging
of zelfbewoning met zaak. PrUs en event. aanv. naaer

overeen te komen.
Brieven onder no. B 9055 Adv. Bureau ALTA, Utrecht.
Door omstandigheden te koop aungel>odcii^^™™^^^^™^|

■ UITGEVERSBEDRIJF,
geeft ° a. eigen weekblad uit, opl. 5000 exempl., pool
ingevoerd. Hoofdredacteur zeer bekende populaire
schrijver. Genegen betaling gedeelt. geblokkeerd,
hetzij aandeel in de zaak te houden. Benoodigd kapi.

taal ƒ30.000.—. Reflectanten worden verzocht refer. en
bankrel. te vermelden. Brieven no. 120.647 aan BOLREK,
Koningsplein 1, Amsterdam. — SPOED VEREISCIIT.

GROTE PARTIJ
DENNEN BRANDHOUT

TE KOOP
per meter af siaiion Zuid-Limburg

J. Windels — Houthandel
Heerlerbaan 46 - Heerlen - Tel. 4985

In- en verkoop van
VRACHT- EN LUXE AUTOMOBIELEN,

alsmede SLOOPAITOS.
AUTOMOBIELBEDRIJF LEIJENHORST Sc ZN., Droogbak �.
Amsterdam, telef. 43032, na 6 uur 46388.
R.K. heer vraagt per 1 No- Aangeboden begin No'.:
vember te Den Haag, op

_ „......netten «tand. een GEM. KAMERS
Zit» etl SlaapkcïltlCT met voll. pens. op ler
met volledig pension. Br stand te A'dam. Huize
no. 964 bur. van dit blad „ZonnetU", De Lalrcsse-
————————— straat 143. A'dam-Z.

WONINGRUIL voor lof 2 RK. ru^
Wie wil zijn woning met lieve, besch. dame(s) v.g.h.
minstens 5 kamers In A'dam 2 ONGEM. KAMERS
of omgev. rullen voor ren ln iandhu |jje ta huur. met
kleinere vr«e flat ln Adam- gebr. v. keuk., z. bed., ln O.
Zuid met 2 grote kamers en v,

pr
. uu Br. m opg. van

suite. 1 kleine kamer, keu- rc f, on iPeft. nnd no. 60301.ken, douchecel en kelderkast? bureau van blad.
Br. no. 63741. bur. v/d blad
———————— Aangeb ome. Concertgeb

EEN GOED TEIII I 9 gemeub. of gestoff.
GEVRAAGD ZIT-SLAAFK AMER

voor een jongentje van 7 J met of zonder pension, roor
Zoo spoedig mogelijk. Liefst heer. bbh h. Centr. verw.,
In R.K. gezin, tegen vergoed parket, telef. en bad. BrBr. no. 12245 bur. v. d. bl. no. 63680. bur v dit blad.
Per 1 Nov. voor heer ruime ln besch. R.K. gezin wordt

VOOIt/IT-M.AtI'KAMEII gevr 7.1T-SLAAHK. m. pens
pr. pension, c. v, bad en en hulsel, verk. v. leerlinge
lelef. t 150.— p. m. Br. o. Conserv., 1# J, R.K Br. o.
no. 63981 bur. van dit blad. no. 74151, bur. ran dit blad.

CONCERTGEBOUW — Woensdag 16 October 8.15 uur
DE BEROEMDE en ORIGIXEELEmmmmmvm

met geestelUke liederen en volksliederen o.a. Schone
bluue Donau - Schlafe meln Frlnzchen - Melne Mutter
war eine Wienerln, e.a. Operaatjes van UAYDN,

MOZAIIT enz.
EEN ENKEL OPTREDEN IN AMSTERDAM.

Toegangspr. ƒ2.60. Plaatsbespr. van 14 Oct. af 10 uur.
Voorverkoop dagelüks Nwe Muziekhandel, Lcidschestr.

1 Liao 'Bar a
K opent het winterseisoen W

iGÉZA Kissf
M en zijn orkest Uê

VLOERBEDEKKING!
CELPLEX VLOEREN gelegd als parket I

. ilstributlevrU
3 jaar garantie direct leverbaar

Gelegd f 3.90 per M2Inlichtingen en toonkamers:
HARTENSTRAAT 15 A.DAM - TELEF. 87«5

Wed.. 34 J-, 2 schoolg. kind.,
6-8 j„ zoekt kennismaking
met R.K. heer of wedn. Br.
no. H-11668 bur. van dit bl.

IVEI.KE MAKELAARof HUISEIGENAAR
kan Jong echtpaar (z. k.)
helpen aan WONING ln
Amsterdam, liefst ln Zuid
of Centrum. Brieven onder
no. 74136, bureau van dit
blad.

TE HUUR GEVRAAGD
KANTOOR- EN

MAGAZIJNRUIMTE
ln onderstuk. Br. „Hennes»',
Kloveniersburgwal no. 59,
A'dam, telef. 47687.

A. KOREMANS
geeft goede prijzen vooi
net gedragen kleeding War.
moesstr. 9, A'dam. tel. 49W7

AFGEKNIPT HAAR
te koop gevraagd

ook grys uitgevallen haar
KLERKS. Weteringschans
169, Amsterdam.

Te koop modern v.o.
SALONAMEL'BLEMENT

best. uit bank, 2 fauteuils,
ronde tafel en theemeubel.
Br. onder no. 63974 bureau
van dit blad.

Weg. dubbele zaken te koop:

een kruidenierszaak
te A'dam-Z. Omzet f 1400—
f 1600 p. w. 6pocd eewenscht.
Br. no. 60320, bur. v/d blad.
Aangeboden
huisk.-ameublem.

Te bez. v. Baerlestraat 134.
A'dam.

Wegens vertrek fraai Queen
Anne EETKAMER, best. uit:
dressoir, ultschulftafel, 8
stoelen met velours bekleed,
3 old fin. CLUBS m. velours
bekl. met tafel, 3-d. eiken
BOEKENKAST 1.60 X 1.30,
mah. CYL.BUREAU en rood
velours BANKSTEL. Nic.
Maesstraat 136, Amsterdam,

Telef. 28369.

Te koop wegens vertrek bui-
tenland
modern ingerichte bar
verlof centrum f 20.000
Geen tusschenpersoon. Br.
no. 63667, bur. v. d. blad.
Te koop wegens omstandig-
heden een der beste
aard.-, groenten- en

fniitzaken
Nieuw ged. A'dam-Zd. Br.
no. 63678, bur. van dit blad.

Aangeb. op dorp ln N.-H.:
moderne

DAMES-HEEREN-
KAPPERSZAAK

met volledlgen Inventaris en
ruime woning. Br. ond. no
60303, bur. van dit blad.

ITe koop;

Vestigingsvergunnhi|!
voor «lameskapsalnn an-
nex verkoop parfumerie
Br. no. 120649, Bolrek,
Koningsplein 1, A'dam.

DROGISTERIJ
TER OVERNAME
AANGEBODEN

ln Amsterdam-Zuid. Ruime
omzet. PrUs f 20.000.— met
Inventaris en groote hoe-
veelheid goederen. Br. onder
no. 63780 bur. van dit blad

j VENDUHUIS der NOTARISSEN j
■ Ie 's-GRAVENHAGE •

S Directeur P. M. Tb. van Hulst S
s VOORLOOPIGE AANKONDIGING ;

; van de NAJAARSVEILING •

S welke zal worden gehouden in PULCHRI STUDIO S
S op 5, 6en 7 NOVEMBER a.s. en welke veiling om. ■

■ vat een FRAAIE COLLECTIE SCHILDERIJEN uit ■

J de HAAGSCHE SCHOOL, alsmede antieke meubg. J
■ len. porselein, aardewerk en Juweelcn. ■
■ De catalogus is ln bewerking. ■

iniiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiißßiaiiiiiiiiiiiiiiaii
■ Ned. Concertdir. J. BEEK

HAS THE HONOR TO PRESENT

RUTH DRAPER
IN HER INIMITABLE CHARACTER SKETCHES

Gala Performance
STADSSCHOU WBU R G

Wednenday October 18.8 p. n>.
Ticket» f 3.— to f I.— (all taxes incl.) Box Office open
Oct. H.lO a.m. -3 p.m. (Advance booklng for Memben
Nederl.-Amerik. Inst. and Gen. Nederl. Engel.)

»"« Performance only I. —
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