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OOK LONDEN MELDT:
R.A.F. BOMBARDEERT
WAALHAVEN.

Aanzienlijke schade.
IiiMIKN. 11 Mei. — It.-t minister,.- V.m

Luchtvaart meldt
~ln dm afgp-ooprn n.u li. i*- Urt rlfegveld

Waalharen, nahij Ratterdam, dat imj. door
'I'll \ ï i_lll -r I was bezet, zwaar gebombardeer-l
dooi eea aantal \li*-mtiiecii raa <(•■

Roj .il \ir Porre.
Op h«'t rHefYeM werd aanzießtyfce «tchade

aanfcerirht Vele vij'-ml-tijk*' toevtctten werdea
VtTlli*-|(|."

.

Tref

waar

Beurs van New York
onregelmatig.

r) l:

morrti
den binnenkoi"
len kof

Koperfondaen
en vl

Geïnterneerde Britten
vrijgelaten.

,«r
BATAVIA, 11 Mei. — l)e vrijlating van de

»-ngel*rhe vliegers, die na een noodlanding le
isahang werden geïnterneerd, wordt officieel
beve,tigd. De regeering hevordert. dat 7ij /■....

spoedig mogelijk naar Singapore kunnen ver
trekken. — lAneta.j

VERRADERLIJK

OPTREDENvan Duitsche

MEDEDEELING VAN HET
ALG. HOOFDKWARTIER.

's-GRAVENHAGE, 11 Mei. — Met
algemeen hoofdkwartier deelt ons het
v olgende mede:

Heden 11 Mei hehhen te "s-Gravcn
bage woonachtige Duitschers van een
huis aan de Suezkade uit getracht naar
het centrum van de stad op te rukken.

Ken afdeeling Nederiandsche troe-
pen heeft hen teruggejaagd naar de
Suezkade. waar /ij zich in het even ge-
noemde huis opnieuw vastzetten. I rn

van onze pantserwagens heeft dit huis
met zijn kanon beschoten, waarna de
Duitschers. die nog in leven waren.
sicb hebben overgegeven.

De opperhe, elhehher van land- en
zeemacht deelt mede. dal tegenover
ieder huis van waar uit op Nederlan-
ders /al worden geschoten, op over-
eenkomstige wijze zal worden opge-
treden.

Pinksteren.
'

morton weer D

Zware verliezen van de
Duitschers

voor Belgische fortificaties.

Groepen in Luxemburg houden
den vijand tegen.

BRUSSEL, 11 MEI.- HET BELGISCHE LEGERBERICHT A
AVOND DEELT MEDE:

„Groote vijandelijke strijdkrachten, gesteund duur vliegtuigen en tank-
hebben aangevallen in het gebied van Maastrichl en zijn er in geslaagd
steunpunten ie krij_ni in de Belgische verdedigingsstellingen. Onze troe-
pen, «lic in Luxemburg opereerden, zetten hun bewegingen volgens het
plan voort en houden «l<-n vijand krachtig tegen. Rondom Luik blijven onze
stellingen onaangetast Vóór sommige onzer fortificaties heeft de vijand
zware verliezen geleden. Vijandelijke vliegtuigen hebhen stelselmatige bom-
bardement-aanvallen ten iiiivii.-r gelegd ««p talrijke districten in een groot

HEI Fransehe Icgerbericht van hedenavond
luidt

„Onze «pmarsch
dooi- België voort, en helpei
scheiden punten de troepen der bond-
genooten dooi' de actie van hun

pmarsch wordt snel ■

vijand zet zijn aanvallen
kracht voort en nieuwe Duitsche af-

ngen zijn met parachutes en met
tuigen in Nederland gedi

waar tegenstand wordt geboden met
' 'itsche luchtmacht.

.In het Zuiden van Luxembu
fand zware verliezen \ Van-
zijn in het gebied ten Westen van

de Moezel krachtige plaatselijke aanval-
len gedaan welke snel wei-den tentg-

igen. Van hel _e!< hen Moe-
zel en de Zv e grens •

te melden
De Duitsche luchtmacht he

bombardementen op Fransch
gebied voortgezet, de bereikte resulta-
ten zijn gering te achten in verhouding
tot <fe Ingezette effectieven. De Fran-
sehe luchtmacht heeft geantwoord met

.ui de Duitsche

Bij luchtge*
■

door
de gi htmacht in I

■

en op 11 Mei vijf vijandelijke I
•ehaald.

DEI/TER meldt verder: veertig Duitschelx vliegtuigen /ijn volgens de Bru
dio. in het begin van den middac
provincie Antwerpen gezien.

Havas meldt Duitsche parachutisten /ijn ge-
land te Peuthy. nabij Vilvoorde, op 19 km van
Brussel Zij werden onmiddellijk door Belgi-
sche detachementen omsAi
zijn gedood ai ïan np he-
nvor te ge.

Over de milit. tle in Belg..
Il.ivi.s heeft men heel weinig inlicht

■■

hoofilkun: die echter he-

word, het mogelijk,
innen van het i - lucht-

oorlog sedert gisteren Vr

'. leuwa l

Nederlandsch legerbericht meldt:
MILL HEROVERD; PANTSERTREIN VERNIETIGD.

Hulp van Fransche en Engelsche strijdkrachten.
Duitschers bij Arnhem

over den IJsel.
1 KGKRBKRICIIT van hel Nederiandsche opperbevel van 11 Mei 1949. no. 1:

i (.KAVIMIAI.I ll MEI. — I KANS. UK KN ENGELSCHE STRIJD-
KRACHTEN /UN ONS TK Hl I.l' GKSNKLI) KN KULLEN GEZAMEN-
LIJK MET DE NEDERLANDSCHE TROEPEN ONZEN VADERLAND-
SCHEN BODEM VERDEDIGEN.

Oase grenstroepen volbrachten moedig hun taak. De hun opgedragen
vernielingen werden t««i «tand gebradit Daarna werden gij grootendeefa te-
ruggenomen.

\;i verwoede aanvallen van onze troepen, welke vier uur duurden.
i- Mill. «hit gisteren aanvankelijk in handen van den vijand w;i- <_e-
iTic-i. dienselfden dag door <m» hernomen. Daarbij werd de geheele
Jiiiil-ilit' bezetting van een pantsertrein vernietigd. In den trein zijn
in hel Ned TÏandsch gesteldt* pamfletten en Nederiandsche uniformen

I olgens de bitttste berichten van Int oude lort Pannerden. hield de
bezetting, ondank* de vijandelijke actie, hardnekkig stand.

Irn Oosten \;m \riiln-ni rn meer rtroomafwaarte i- de vijand er in geslaagd
dm [Jnel tr n\ rr-rlirijilcn.

Kii-e's (,' luchtstrijdkrachten hebhen Waalhaven, het eenige zich in Duit-
sein lian(!en bevindende vliegveld, herhaaldeiyk gebombardeerd. Duitsche ti
pen /.ijn van dit vliegveld doorgedrongen tot enkele punten in Rotterdam. I
krachtige zuivering-actie is thans tegen hen nog gaande

F» 'a-Gravenhage is een poging tot overrompeling vaa hel boefdcommissa-
riaat van politie volkomen mislukt. Aldaar is uit enkele huizen, hewoond door
Duitschers, die tot dusverre gastvrijheid genoten hebben in ons land. op Ne-
dc'iaadsche militairen en politie geschoten. Hieraan is op doeltreffende wijze

Hoewel op enkele plaatsen wederom parachutisten zijn gedaald, is hun aan-
tal /eer gering. Zij deelden het lot van de gisteren gelande parachute-troepen

Verklaringen van mr. Van Kleffens.
ONS GOUD IN HET BUITENLAND.

Samenwerking
metBritsche
vloot.
MINISTERS OOK
NAAR PARIJS.

«Van mi/en . ,<i-rcsi»<,ndeiit .

l«i\HK\. 11 Mei. — |„ ,ci, pa-mam-
Icnntic heelt hedrniiii.r.in .1. Vcili rl.iml.
scli. minister vn Hun, ui.ui,i.rii, Zaken.
mr. E, V vaa Kleffens. kort s-nu-ii-

•-cv.ii. en beeld gegsrrea van Sattsiamda
kl.i.lili-. n vv.ci-liinil. vvaailuj ZJE-C. ilcn
nadruk Ir-ile i.|i het feil. dat ilians N < il.i -

l.inil e. n ilccl vnrnii v.m <le flankdckkiiiT;
n.i.l 111.11.nu1.

Hl .Ie iiitecii/clliiii; van ilen ssl-lutrr
over het ~|.inil. 11 ilcr Viilcrlanilsclie vveci.

macht le vclilc tilcek (lui.l.hjk. .lal het a.in-

v.inkcliik succes ilcr \ .-.lei Inluis, h. strijd-
kra.lil.ii tc-;en ile lliiils, h, ..v ei-vv rldigi-g
hier een /eer ilii|i.-n iiiilrnk lui ft _•■-

Nadat heiden hun laak hier volbracht hehhen. zullen mr. Van Kleffens
en de Nederiandsche minister van Koloniën, de heer Ch. J. I. M. Welter.
van Konden naar Parijs reizen, ten einde daar ook een contact te bewerk-
stelligen niet de Kransche regeering.

De stem der Nederiandsche regering, zoo z.ride in de roifrren'ie mr.
Van Kleffens. moet niet gesmoord worden. Daarom zijn wij hier gekomen
en gaan wij verder.

Wal Nederlandsch-Indié' betreft, verklaarden «l«' beide ntini-ti-r-. dal er
nog geen noodzaak aanwezig geachl wordl vuur interventie, van welke
mogendheid uuk. Deze kwestie i- niel aan de orde en zal ««««k niel wor-

Minister Van Kleffens- deed vervolgens de belangrijke mededee-
-1 iiii_. dal de Nederlandsche*vlootstrijdkrachten thana samenwerken
mei de Britsche. Sommige eenheden, zooals o.a. de kruiser ~Sumat-
ra . hebben zich reeds Daar Engeland begeven. Hij voegde aan zijn
verklaringen toe, dal nok producten van belangrijken aard uit
Nederland naar Engeland gezonden zijn.

De Nederiandsche regeering heefl dadelijk ««««k maatregelen ge-
troffen, wal den goudvoorraad betreft. Tweederde deel van bel
Nederiandsche gond is thans reeds in di-u vreemde. Het resteerende

Minister l an Kleffens verklaarde roorts overtuigd te zijn. dat
Nederland spoedig vertegenwoordigd zn\ zijn in den Oppersten
Oorlogsraad der geallieerden.

Di korte, maar ringen van ek land-
schen mi : en bewondering en
drift ; d niet

in de and en ■ •• hem
luck" toe. blik zichtbaar

moeite om /

De minister was hier an kalme
vastberadenheid en - welke het Neder 1 volk

R.A.F. vernietigde
50 vijandelijke

vliegtuigen.
LONDEN. I 1 Mei. — Hit ministerie

van Luchtvaart doelt mede. dat de
Roval Air Furce tijdens de operaties
van gisteren minstens 58 vijandelüke
vliegtuigen vernield heeft. Veel meer
werden buiten gevecht gesteld, of
ernstig beschadigd, hetzij in de
lucht, hetzij op den grond. Ongeveer
20 Britsche vliegtuigen worden ver-
mist. — (Reuter).

Belgen halen vijftien
vliegtuigen neer.

BRI ssJI.. 11 Vi.i. — Mi-t i.iiiiniiinlini. v .n
tv—aalf uur v.m het ministerie Tan Landsverde-
diging luidt:

Gediii ciiil. ,1, n lu, ii Vlei en in d.ii mn ht
van 10 op 11 Vlei hehhen de vouruil-cs. h..ven
vijandelijke elementen nauwer contact gekre-
gen niet on/c ti-ncpcn. Hel kwam ep verschel-
den punten Kit botsingen. In den nacht van
lil np 11 Vlei u'jn nfilcclinsren p.irai hulisten op
verschillende punlcn in het binnenland ge-
il, lald. De nieisten hunner werden gevangen
-en..men ut i.iisi h.iilclijk _t lil sas I Ile vijande-
lijke lacht—MC—t roerde b.iinli.ir.lenicnten uit
op verschillende verkeersknooppunten, zonder
echter hel .nsiijkc schndi aan te richten. On»
luclitni.il Iv en ile luchtdoelartillerle warm zeer
actief. Vijftien v tin ««lelijke vliegtuigen werde»
neergehaald. — (Hai

Geallieerde troepen geland
op Curaçao en Aruba.

Op Nederlandsch
verzoek.

LONDEN. 11 Mei. — Geallieerde
troepeneenheden zijn aan land gezet
op de West-Indische eilanden Curacao
en Aruba, ten einde mogeUjke sabotare
door Duitschers te verhinderen.

(Reuter).
Mij leekenen, na informatie te bevoegder

plaatse hierbij :ian. dat de ten deze genomen
en te nemen maatregelen op uilnondiging

van de Nederiandsche regeering geschieden.
Red. A.N.P.i

EDEL GEBAAR VAN AMERIKA.

100.000 dollar
voor

Roode Kruis.
WASHINGTON, 11 Mei. — Het Amerik-an-

sche Roode Kruis heefl telegrafisch roowel aan
het Nederiandsche <-,s aan het Belgische Roode
Kruis 100.000 dollar overgemaakt te.i bate van
gewonde burgers en militairen.

t'nited Press.)

Indische inzameling
voor Nederland.

si M Mi\\(„ 11 Mei. — Hel initiatief van een
le/er van het dairhlad ..Ile Locomotief 10l ia-
/anicliii- van -.'i-lileii Int een milli..enenf.ini|s

<

len lielim v.- vin tul ii .lerland, braeli nn-
middellijk ii.. h, i i.i schijnen van de courant,
.lus ,1, n/elïilen «vnnd nog. ecu insein ijv uu{
van ruim I.ihhi «ui,lei, ifkiiinstig van acht per-
sonen.

Ml II verwacht (lat ilc/e actie een en.iinien
imiTiin» /al aannemen, daar uil Vlidden-.lava
reeds talrijke Iclclniilscli • toe-rgglngea /ijn
binneiigi'kiiiiirn. — (\ticta)

-s_r*rTTrt»]ik,n«oTTr_r>^!T^T______i

V ooi Speurden geen bewjjsnumrrmt.
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DE OVERAL MAAKT
DIEPEIN INDRUK

IN ZUIDOOST-EUROPA.
Uitingen van verontwaardiging.
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Sympathieke commentaren
in Zweedsche pers.
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In on--
land -ruisen, maar toch

i
geweid." -

De Italiaansche pers.
ROME, 11 Mei - I

irt de communii len o;.
<

In hun correijionae'

het pi" -Tike de -7'

Ecuador betuigt sympathie.
I
-

aan de le. Nederland en I.
burg, om het p g tot
uiting te brengen tegen het optreden
Duitschland en de sympathie var. het v

g van Eeuador met de landen, wel-
ke zoo

Effect op den Balkan.
BELGRADO, 11 Mei. - -

..unnen br«
and en Belg e. van fuii

vloed zal zijn

Labourpartij uit haar sympathie.
LONDEN -, „e

e dat r

'•- Ten-
den aan :

VERONTWAARDIGING
IN Z.-AMERIKA.

BUENOS AIRES. 11 Mei. -

■

-

: : ' ■

■

■

'

In v

Engeland waarschuwt
legen parachutisten.

:

Fransche lof voor succes
onzer troepen.

PARIJS : „li .-ren
Ie be-

i d e r-
.xemburg uitko-

ier Neder-

lontii-rd D

Me: I men ov«

-

alle par-

VIJANDELIJKE AANVAL AAN
DE MOEZEL.

.

Luchtalarm in N.W. Frankrijk.
'

Nederlandsche gezant bij Spaak.

■

Duitsch vliegtuig bij Brussel
neergehaald?

BR — Een D
tou vanmiddag in de nabijheid van Groot-Brus-
sel neergeschoten rijn — 'HaT

„Uitdaging aan de beschaafde
wereld."

-

haar i
bom-

men gevallen. I
op h«

'

De mbar-
'

Zeil

van Duitschland stond, keur- he; b
fc waar!''

Ire", wrik
dactet eens in hi

DUITSCHERS VERLOREN RUIM
144 VLIEGTUIGEN IN

ÉÉN DAG.
Haven van Duinkerken

gebombardeerd.
PABUS, in vi,,. _ iijiiens il,- operatie*

van tuil. ll /ijn in \\ ■ -tl in,.|ia iniiistens lil
Hlllls.lie V lli-ullliui 11 vii nn li-;il. Hel Nc.lii-
lal'.ls.he ..(.perhcv et immers maakl gewag
van neer «lun hmuli nl Mergese_oten vlleg-
Iniüi ii, terwijl hei I'rans, he opperbevel n.re
vu ren veertig i... 5i.11.-n mei.li en men ilaar-
elili.ni ii 11..1; niel Heel. wal ile licltrlsclic
JaC-tTliegtaigea en liiclitilii.lk.-tniiiiiien vimr

successen behaald hebben.

nd en de

Bij de aanvallen op de Britsche vliegtu:g-
bases is niemand gedood en was de schade ge-
ring.

VERSTERKT KAMP VAN NOORD-
TOT MIDDELLANDSCHE ZEE.

Kol. Requette's oordeel over
de mogelijkheden der

hulpverleening.
•

i

■

DISTRIBUTIEMAATREGELEN
IN BELGIË.

BR'
ngsmaatregelen var.

n met
n, O.a. brood. .-.

aard-, • p er, tafel-

e pro-

Mobiliseerbare Belgen
in de V.S.

NEW YORK. 11 Mci — De consul-generaal
van België te New York heeft van den Belgi-
schen ministor van Bui'.enlandsehe Zaken.
Spaak opdracht ontvangen liet noodige te doen
voor de registratie van alle mobüiseerbare Bel-
gen, die zich in de Vereenigde Staten bevin-
den. — (Havas).

DE MISDAAD.

1001-dag door
SuzanneSilvercruys.

~r

i

'

LH
-

man

■

' '

neer-

I

Toen hij daarna thuis «yes gekomeri. had 7ijn
vrouw hem pligcnd bcgroel: ~R:i. heb je hel
al opgelost?" Hij had haar lief gekust en ge-

:

I

■

'

(Nadruk verboden. Auteursrechten voorbehouden.)

Oproep van Fransch
vakverbond.

'«ben"

■

'

■

Voor het N. V. V.t E. K u p e r s. voorzitter.
C. van der Lende, secretaris. Voor de
S. D. A. P.: Koos Vorrlnk, voorzitter. C.
Woudenberg, secretaris.

PARIJS' HULDE AAN BELGIË.
NEDERLAND. LUXEMBURG.
PARIJS. 11 Mei. — Be voorzitter van den

gemeenteraad van Parijs, Louis Peurh. üai.
vergezeld van den prefect van de Seine Villey.
de prefect van politic Langeron en de raadsle-
den, vanavond om 6 uur namens Parijs een
tuil' bloemen neerleggen bij het standbeeld van
koning Albert I. Op het lint staan de woorden
..Parijs aan den ridderlijken koning en aan Hel»
gio" 1914—ÏO-IO'",, rw-'f ■ft i? 'i •' '-■ %' V

De vertegenwoordigers van Parij* gaan daar-
na naar den Nederlanoschen gezant en
naar don Luxemburgschen zaakgelastigde, om
hun mededeeling te doen van de gevoelens van
broederlijke sympathie van Parijs' gekozenen
en van de bevolking. — (Havaa.)

ARRESTATIES TE GENT.

O.a. vijf communisten.

:

ARRESTATIES IN BELGIË.
BRUSSEL. 11 Mei — De

'

de

BEGRAVEN
in het ijs van den Aconcagua.
'T I übljana

\

ontv;

Zuid-

iken dit
her.

■

■

■

■

■

'

■

Oproep van Roosevelt
voor Roode Kruis.

■

„ROOSEVELT WORDT WEER
CANDIDAAT."

.

Oorlogsbodems vertrekken
uit Amerika.

v VORK,

hn v■, ' naar 01
l

(Hi

Gezant van Zuid-Afrika.
Naar wij vernemen, vertoeft de Zuid-Af: i-

i dr H. D van Broekhuizen,
nog in Brussel, waar Z Exc . zooals met

.oor de Zuida!
liteerd is De secretaris der legatie in

Den Haag. de heer Oys. trend; thans als zaak-
•igde op en hei : ek genomen op

-,-hap Vn bekend, Ei
leden der Zuidafrikaansche legatie, die m Ne
derland vertoeven, allen we).

KEYES MARINE-ATTACHÉ
TE BRUSSEL.

LONDEN, il Met — Admiraal sir I
is benoemd tot marine-attaché te Brus

gel, speciaal om de verbinding te onderhouden
met koning Leopold. — «Reuter.

„De man, dien Hitler het
meest vreest."

PARUS 10 Mei. — ..riij is de man
wien Hitler het ,-ildus werd

rijs algemeer, gezegd, nadat het bekend
dal Churchill |

den »

Ir Wa__i o terechl of ten on-
■ds lang van oordeel, dut di

- 'opsinspnnntng met haar maxil
onder de oude leiding

Churchill bij den koning.
IjONDEN. Il Mei. — Owrchill is va navont

raar Buckinghrim Palase geTeden en heeft eer
audiëntie bij den koninj< gehad. — (Reuter).

ZWITSERLAND WAAKT
AAN ZIJN GRENZEN.

Verklaring van bondspresident.
RN, 10 Mei — De bond-

,.<•. heefl tot de Zwit-
ht. moedig

en v. . alles in het werk te
kal en vrij Zvvit-

. D. Nt, . heeft
slachtoffi

landen
■leurd Or

paard, maar
al di

nadruk te
verk.

.

or de omstandigheden ven
worden. Op het bi

."

•

i'erdag
op voet van oorlog zijn Op di rullen
wij de wacht houden aan de grenzen van on»
land en pai
ler te verdediger —

OPROEP VAN ZWITSERLANDS
OPPERBEVELHEBBER.

Weest eensgezind en kalm.
I

■

■

oi den

sg '

——■^■^■^■^■■^■^■^■^■^i>"iSi^s™^™^™«B^^«lllëBS__________________________^^i^iH___________i

Jj?| Burger of soldaatjak CHIEF WHIP
| ieders kameraad!

**i*i*MßW---_|^MP__________--__H

„Mlroma"
S MOKIN"è-M IXTU RE

-Wfli**.* f»**JMi.Ui» 9 .w-0-_

«■BB_____n_____________________c

Restaurant DORRIUS
N. 7- Voorburgwal b.h Spui, Amiterdam
»LATS OU JOUR EN » LA CART*

■' ■ ..
. j.

AMSTERDAM Ht £RE NGRACHI 408
■

Zondag 12 Mei l f)40 — DE TELEGRAAF — Eerste Blad.2

L AMSTERDAMSCHE M* %^
PRISS HESDRIKKADt IM - A-STf«OAM-C. - TUEfOOS 4SJIS I

SPECIAAL INGERICHT VOOR HET _\g___\
ZEER SPOEDIG UITVOEREN VAN jlfh
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BUITENLAND.
Bankwezen in de V.S.

Bezit aan staatsobligaties
zeer sterk gestegen.
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AMERICAN TOBACCO.
Verkoopen en winst over

het eerste kwartaal
gestegen.

De vice-piesident van de American Tobacco
Cy-, Paul Hahn, heeft in de jaarvergadering
medegedeeld, dat de verkoopen en de winst
van de maatschappij over bet eerste kwartaal
sterk gestegen zijn. De verkoop van ».uckv
Strikes neemt voortdurend toe. evenals die van
Pall Mali.

Bankschuld.
Een der aandeelhouders stelde \ ragen naai

aanleiding van de voortdurende stijging der
schuld bij de bank. De heer Hahn antwoordde
hierop, dat door het toenemen van den verkoop
het ook noodzakelijk is om de voorraden tabak
aan te vullen. Dit is geschied met behulp van
bankcrediet: in totaal -ceft de maatschappij
bij de bank S 18.000.000 kort erediet, dat voor
het grootste gedeelte per 1 Juli zal zijn afg.
lost. De schuld aan de bank bereikte haar hoog-
tefnint in Maart me' S 31.000.000. Het laagste
niveau viel in October me; I t6.000.000. De vi-
ce-voorzKter verklaarde verder, dat. indien de
zaken van rie maatschappij zich blijven uitbrei-
den, men de vraag onder de oogen zal zien. hoe
de financier geconsolideerd moet worden.

Voorraadreserve.
Een der andere aandeelhouder?, maakte be-

zwaar tegen het feit, dat er geen reserve ge-
vormd is tegen een mogelijke waardedaling
van de voorraden, waarop de heer Hahn de po-
litiek van de maatschappij verdedigde.

Met groote meerderheid namen aandeelhou-
ders bet door het bestuur voorgestelde compen-
satie-schema voor de hoogere employé's aan;
Oofge D. Hill had hierbij de portefeüi'Je-kwes-
t.e gesteld.

GENERAL ELECTRIC.
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Electric Hond & Share.
Motiveering van afwijzend

Standpunt in zake
integratie.

Naai --leiden, heeft de Electric
Bond k Share Cy stelling genomen tegen de

.v Exchan ■
het volgende bericht

Op L'B i SEC aan de
maat .-de. dat _. voor 6 April I

teem, op b irt II van de
Pub! il

het

Ii

Sas and l De SEC
Is de Ame i I

:d & Sh.
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aamd
de , Death '

«nder dit artikel
ie S.E.C m holding
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."men.

waarh
zijn of meer ..holdi

Groote „holding".
De Electric Bond & Stiare. die de grootste

holding company van de Ver. Staten van Ame-
rika is. heeft op de hearing van 26 April het
standpunt ingenomen, dat de S E.C. nu eerst
eens officieel moet bekendmaken, welk stand-
punt zij tegenover' de American Gas inneemt,
weshalve ij uitstel van de behandeling vroeg.
De Electric Bond & Share wees er verder op.
dat haar aandeelenbezit American Gas & Elec-
tric 239'; uitmaakt van de totale boekwaarde
der posten aar.deelen van de vier belangrijk-
ste holding companies in de Verecnigde Staten.
Verder wees zij er op. dat in 1939 de ontvang-
sten, die /ij van de American Gas toucheerde.
47'2Ti uitmaakten van het totaal, dat zij van
de vier genoemde holding companies ontving.
Dat de American Gas een instelling van groote
importance is, wordt verder bewezen door het
feit. dat zij stroom levert aan 830.000 afnemers,
terwijl de meergenoemde vier holding eompa-
nies in totaal over drie millioen cliënten be-
schikken.

De SEC. had haar opdracht gegeven aan de
Electric óond & Share de American Power Sc
Lieht Cy. Electric Power and Light Cv. Natio-
nal Power and Light Cy. American Sc Foreign
Power Cy. en de 78 dochtermaatschappijen van
deze holding companies, om voor 6 April ant-
woord te geven. Zij alle hebben het schrijven
van de Eloctric Bond & Share aan de S.E.C.
onderteekend.
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Evacuatie in
Amsterdam.
|\E Burgemeester van Amsterdam

brengt ter kennis van de bevol-
king, dat vermoedelijk op korten ter-
mijn aan de bewoners van enkele meer
bedreigde stadsgedeeltes de gelegen-
heid zal worden geboden v r ij vv i 1 I iq
te evneneeren naar buitenwijken van
de stad.
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HUIDEN.

NEW VORK 11 Mei 10 Mei 9 Mei
.lun! 14 osj 13 035 13 59'
September 14.3 M 14.245 13.1)05
December 14.«sj 14.535 14.15*
Maart 14.811 14.T01 : i4l [
Stemming slot .. priidi n. prtfsh. n. priish
Omzet (in contr.) 106 46a 141
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De hoofdstad inhet donker.
Men blijve thuis!
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VETWAREN.
LONDEN, 11 Mei »R. B. D.» -Copra. Dessl-

cated Coa&nnut Mei Juni 21 nom. Prijzen ln den
vrijen handel.

SPIRITUS. PETROLEUM. ENZ.
LONDEN', 11 Mei. (R. B. D.) — Slotnoteeringen.

Terpentijn. Amerik. loco 53'- vei k Prijzen in
den vrijen handel

GOMMEN EN HARSEN.
CAI.rtTTA. 11 Mei. (Reuter). — Schellak.

Stemming kalm. Loco en Met Rs. 25 1 2 waard.
Juni rts. 26 waard.

Oproep aan de
Burgerwachters.
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.r gezien en ook
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;n hulpvaardig-
heid ten zeerste op prijs

Hen. Hij was ja-
renlang voorzitter van
den Bond van Spoor-
... egambtenaren en ver-
vulde het president-
schap van het Interna-

s
Het zal den heer Bloothoofd op 14 Mei zek?r

tbreken.

OOST-INDIË.

INDIË HEEFT VOLDOENDE
VOORRADEN.

Waarschuwing tegen hamsteren.
BATAVIA 11 Hei — H

behoud
. i kan worden, dat de in Indië
raden van alle consumptie-ar-

- : ruim zijn. Voor tekorten lx
•• 'e bestaan. Ook voor zoover de

er zich thans laat overzien, is deze vol-
n verzekerd

Ech' langedrongen. om zich van po-
dan normaal in te slaan te ont-

houden, waartoe de zakenlieden zijn geïn-
■■rd

lid:. ;: onverhoopt niet mocht wor-
«liaan. dan zijn de maatregelen voor

gereed — «Aneta »

Indië geeft voor het
Roode Kruis.

BATAVIA, 11 Mi-i — I) .rtingen in
irhte fond

hel Nederiandsche Roode Kruis.
na de afzending van het

Ben bedrag
.ÜH.II illl.k' TVe| dat
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Plezierrirjes zijn nu zeker uit den
tijd! Elk ongemotiveerd gebruik van
de auto dient men na te laten, want
het landsbelang eischt'
ZUINIG ZIJN WEI K.NZINE!
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Amsterdam in den greep
van den oorlog.
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Een deel van on ieens de pit—tl teerd. Velt auto's met burgers
zim gisti ren 'm de hoofdstad cerschcnen op ueg naar hun bestemming.
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treffendheid bewezen en nog steeds werkt men

met alle middelen om de verdediging van het

land tot den hoogsten graad van perfectie op



PARTIJLEIDERS
WORDEN

GERAADPLEEGD.

LONDEN', 11 Mei. — officieel wordt gemeld, dal de volgende kabinetsbe-
noemingen zijn gedaan:

C h u r e h i I 1: premier en minister van Defensie.

b Chamberlain: lordpresident nf the counril.
Attlee: lord grootzegelbewaarder.
H a 1 i f a x: minister van Buitenlandsche Zaken.
Greenwood: minister zonder portefeuille.

Churchill, Chamberlain. Attlee en Greenwood zijn lid van het oorlogskabinet.
De volgende regeeringsleden hehhen hierin geen zitting:

ËAlexander: eerste lord der .Admiraliteit.
Eden: minister van Oor'og.
A r c h i ba 1 d S i n i I a i r: minister van Luchtvaart.

VGBAVENHAGE II Mei - Vandaag heefl _ieh bel
treurige feil voorgedaan, dal in de omstreken van Den
Haag een afdeeling van het Nederiandsche leger i- be-
schoten door een groep personen, die ten deele in burger,
ten .'.'i-Ie in Nederiandsche uniformen eekleed waren.

. i

Een dergelijk verraderlijk optreden knn niet scherp genoeg worden
veroordeeld. Ook voor zoover tlezc groep uit gelande Duitsche
parachutisten bestond, moet worden geconstateerd, dat tlezc vijanden
er de voorkeur turn neven, i nn ongeoorloofde vermommingen gebruik
te maken hoi en het strijden met open vizier.

Een sergeant-motorrijder, die door twee nis boeren verkleede t Han-
den werd beschoten, fuvl de tegenwoordigheid van geest, zich te lo-
ten vallen, als uure hij setroffen. Toen ziin heschieters hem nuler-
den, n i<t hij hen beiden neer te leggen, evenals een dertien man. die
kwam toeloopen. Een vierde maakte zich uit een boerderij in de nabij'
heit! uit de voeten.

Dt sergeant trof daar een grootem buit aan.
l'it deze overvallen blijkt, dat het zaak is. dat i e d e r op zijn hoede zij.

Verraderlijk optreden
DUITSCHE SOLDATEN ALS

BOEREN VERMOMD.

INTERNEERINGEN IN
INDIË ZIJN VLOT

VERLOOPEN.
VAN STRAAT!Opgave buitenlandsche

vorderingen bij de
Nederlandsche Bank.

Artikel 7. Deze verordening tree.it in wer-king onmiddellijk na hare afkondiging.
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lijk o|i straal te Mijvni. Men noH zied
in aehailplaatMen e» tYoaiagea opboa-
dea rn d.i.trl>ij verwijder»! blijven raa
drillen rn \en Mei*..

Mi ii k-«ii eertf ireei op straal kinnen
ii.i hrt -imi.i.il „lm M_;ria.ii _.ev\ t-ken".
dit gegerea MFOrdl inrf _*__

.
éltoiig

s; nii'„HuHl.
/..nilri aoodaaak retiate nirm.ind /ijn

woning.
Hij dr tli.m*. aoodaakeiykc daJ-cteraJa

vorasea i\e «>|* straal parkeerfde auto's
i-m ernstig geraar. \ ooral voor voert ui-
g*a. Printend wi'idt vir/iwlii dr/r voer
taigea Ia garage* te pis slais _4 ze raa
ltj- en tOet-Mg W9% ti nniH'll,

Ook de rijwielen \n omv.ikt n veel taal
i.m roetgaagera. V firn /ijn bterdooi
reeds geraßea. Mm aesse dr/r «eg.

De Hcbtafaehera-iag beboori ook aaa
de acbtenJJde raa dr woningen vul-
ni'i.ikr te /ijn Bedenkt dal mi enkel
trerlicbi reaater diep rampzalige gaval
gea k.in bebbea

Als de sirene jankt.

Een stroom van telegrammen
naar het Witte Huis.

Verplegden „Zonnegloren", Soest.
AMH.IK. Jl M<

-

heelr
en r door haar taak als
sch 'd ~ as haar oordeel zo ver

feilbaar geworden als dat van
Zij scheen ; wankele:<
gezin in zijn grond. idde. en l
vv>-r';el:'k diep-in twijfelde of wanhoopt.
gezin zou vallen: de wil van het gezin, on
functie te vervul

Dat is het moederschap, in zijn i
neven en t( 'r n"> dat is
het moederschap, vv;. 'hans de d

moeten _

M MOVSSAULT—VEGr

Maar beter dan vreugd) ir kalmte
En aan haar v»

.vaardigheid ontleend, ei
hoonheid Door haar taak als

ZIJ scheen haar p< ile citadel
het gezin, de

kon worden, te kennen
gaarne te aanvaarden En daar haar m.
kindi pijn of ■

leer .'ij geen p had
ichzelf ler-

als er iets vreugdevols gebeurde ei
om te zien of
naar gewoonte om een gebouw .;heid

'rekken uit onvoldoend n

Ev e:

van formi

ui in

- n back bench-i

ril, waartoe Cha

-

Churchill •

DE leiders der drie partijen, welke
aan de l nen. zul-

len, of zij liil rijn van het oorlogskabi-
eraadpleegd worden '-:

neei' zich problemen
trekking hebben op hel algemeene ka-

r en «!«■ doelstel
ring, met inbegrip
waarden.

--

chili zi.
van an

een kleine;

'

Chamberlain's positie.

Duitschen en Nederlanders.
BVl\\l\. || Mei. — |«,. _~|iv,-iiiinr V.m

Wist.lava In-,li ~„„ den legei. lui iii.nnl.int ge-
i.i|.|n.it.inl. du ia interneei-ing l: i n ,],. |iuit .
s. h. is v..l_,iis h,| ..,.ei-iler ingediende s,-lielim"
«il en nnlrlijk I. vel 'lixipi n.

-

'

■ over
van

'

'

Roosevelt voldaan over zijn rede.

„Verwoestingen aangericht",
meldt Londen.

BOVEN LUXEMBURGS WEGEN.

Koning Leopold volgt
voorbeeld van

zijn vader.

Uitzendingen der B.B.C.
in het Nederlandsch.

Britten bombardeeren
Duitsche colonnes.

'

Tegoed op naam van banken, doch voor re-
kening van cliënten, behoort voor eiken cliënt
afzonderlijk te worden opgegeven.

Particulieren en andere instellingen dan ban-
ken worden uitgenoodigd. hij hun opgaven zoo-
veel mogelijk gebruik te maken van de tus-
schenkomst van bun gewone bankrelaties.

Aan de banken en bankiers wordt verzocht
de opgaven van hun bovenbedoelde tegoeden
rechtstreeks bij de Nederlandsche Bank in te
dienen.

Hel is de bedoeling deze tegoeden
eerlang le require.'ren ingevolge de
wet. Het niet voldeen aan de desbe-
treffende bepalingen zal worden
strafbaar gesteld.

AMSTERDAM. II Mei. — De Ne-
der! nulserie Bank N.V. te Amster
dam verzoekt allen ingezetenen van
Nederland, die buitenlandsche dade-
lijk opeischbare deposito's, suldi in
rekening-courant of andere vorde-
ringen, luidende in dollars, ponden
sterling. Fransehe francs. Bel-ische
francs of Zvvitsersche francs in hun
bezit hebhen. no spoedig mogelijk
bij haar hoofdhank te Amsterdam
opgave te doen van dat tegoed.

Eerlang requireering van
deze tegoeden.

tien procent luidde ten gunste van „vrede tegen
eiken prijs", fcarlv voegde er nog aan toe. dat
er uit alle deelen van de Vereenigde Staten
correspondentie is binnengestroomd.

WASHINGTON, II Mei. — President Roose-
velt is voldaan over de reactie op zijn gister-
avond gehouden rede. aldus volgens de verkla-
ring, welke zijn secretaris Karlv heeft afge-
legd. Farlv vertelde aan de journal'strn. dat

n rede verscheidene duizenden telegram-
men op hel Witte Huis had gebracht en negen
van de tien gunstig waren, De overblijvende

.

\MSTKKIIWI. 12 Mei. — («.„.link. ,11 nu,

Eistei-iiiorg.-n heelt ~,.„ |>uj|.,||,. lii.in nieuw er-
in r .-en ti..in in hel centrum il.-r ho.ifilst.nl
ttr—mtptn. Hel projectiel storg in tea perceel
;« in «ieii ltliinvvlxirgvv.il hoek 11. • i.-ngr.'ii ht.

Duitsche bom op de
hoofdstad.

LONDEN, Il Mi

zullen worden .

Britsche mijnen langs
Noorsche kust.

DIENST BIJ POSTCENSUUR.

-

>

■

Duitsch schip tot
zinken gebracht.

mechaniseerde eenheden, die door
Luxemburg oprukken naar de Fran-
sehe en Belgische grenzen, aldus
wordt van gezaghehhende zijd ■ door
Reuter vernomen.

LONDEN, II Mei — Bombade-
mentstfv.stellcn van de vooruitge-
schoven stootgroep der luchtstrijd-
krachten in Frankrijk, hehben ver-

woestingen aangericht onder de co-
lonnes der Duitsche troepen en ge-Oproep tot gep. officieren.

RAVENHAGE,

uur.
■ LONDEN. 11 Mei - De Britsche admiraliteit

deelt mede. dat het mogelijk is. dat zonder ver-
dere waarschuwing mijnen worden gelegd in
de nabijheid van de Noorsche kust Oostelijk
van een lijn. welke loopt van een punt, precies
len Zuiden van Bergen in Noordelijke richting
tot de uiterste Westelijke punt van Noorwegen
waar de lijn verder in Noordoostelijke richting
gaat en de kustlijn tot Namsos volgt.

«Reuter'

(Juyanai deelt nede, dat het Dsttache s.s ..c.os-
lar". metende <iO4O ten, cloor de beman-ii
zinken is gphr.irht. —

\\ ASHIM.TON 11 Mei — I>» Amerikian
schr consul te Paramaribo Nederlandsen

Ik 7.end het dappere Belgische leger en onzen
dapperen soldaten mijn broederlijke groet, n Wij
strijden hardnekkig, om den vijandelijken op-
marsch door onze provincies tegen te houden
Dank zij de inspanning van de gene.
de kracht van ons land thans veel grooter dan
in 1914 Reeds hebben Frankrijk en Engeland
beloofd ons te helpen en zijn de eerste troepen
onderweg, om zich bij de onzen te voegen De
strijd zal hard zijn. maar niemand kan twijfe-
len aan zijn eindresultaat

..Belgen. Voor de tweede maal in een kwarteeuw ia het loyale en neutrale België door het
Duitsche rijk aangevallen, in strijd met de
plechtigste verbintenissen. Tot op het laatste
oogenblik hebben wij onzen plicht als neutra-
len gedaan

BRUSSEL. 11 Mei _ De Bel.gi.sche radio
heeft om 1 uur vanochtend een proclamatie
van den koning der Belgen uitgezonden waar-
ln hij o.a gezegd heeft:

Aan het hoofd van het
leger met hetzelfde ge-
loof en vertrouwen.

De Times Herald'* bepleit een snelle uit-
breiding in omvang van het marineluchtwa-

aan toe: ..Wij meenen. dat het
leger snel van het huidige cijfer van II
man tot op zijn minst een millioen moet wor-
den uitgebreid" De snelheid en doeltreffend-
heid, waarmede het geallieerde leger in België

lerland binnenrukt. gepaard gaande met
hel optreden van de Britsche vloot en vlieg-
tuigen, heeft hier een uitstekenden indruk ge-
maakt De commentaar, dien men hier veel kan

;. luidt: ..Dit gaat wat anders worden
dan Noorwegen." — «Reuter i

De avondbladen schrijven vandaag: ..Wij de-
den beter ons ruim te verzekeren en onmiddel-
lijk te bewapenen "

Welk effect ook beoogd was met de gister-
avond door Roosevelt uitgesproken rede, in
brecde kringen wordt zij door het gewone pu-
bliek uitgelegd als de aankondiging, dat Ame-
rika ten slotte aan den oorlog moet deelnemen.
De Duitsche aanval op de lage landen schijnt
liet groote publiek hier er ten slotte van te
hebben doordrongen, dat Chamberlain's be-
schrijving wan Hitler dichter bij de waarheid

_

dan het daarvoor besefte Roosevelt's rede heeft
daarom als een alarm gewerkt In de pers
heeft zij den eonstemmigen eisch naar voren
doen komen tot steeds sterkere bewapening,
met inbegrip van veel meer troepen

Essen gebombardeerd?
I

■

■

'

Evenals mijn vadei in 1914 heb ik mij aan
het hoofd van het leger geplaatst, met het-
zelfde geloof en vertrouwen De zaak van Bel-
me is zuiver en met Gods hulp zal zij zege-
vieren. ""

— «Havas.i

Bom op ziekenhuis in een
Brusselsche vourstad.

norgen ve

AMSTERDAM. 11 Mei. — Het ANP deelt
aan de luisteraars van der, radio-omroep mede.
dat valschelijk. onder den naam van het A NP
alarmeerende en sensationeel.- berichten /ijn
omgeroepen. Het A.NP doet een beroep op
alle luisteraars, zich niet door dergelijke val-
sche berichten van de wijs te laten brengen.
Men lette goec op de aftrainen van de omroep-
pers Het A.NP heeft drie omroepers drie en
met meer Hoort men een van deze drie beken-
de stemmen, dan kan de lu.steraar gerust zijn
Indien men echte, een andere stem hoort, dan
heeft men niet met het ANP te doen.

DE OMROEPERS VAN A.N.P.

VUURWAPENEN EN MUNITIE
INLEVEREN.
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Beperkt gas en electriciteit
tot minder dun de helft!
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van admiraal Richai
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naar buiten te zenden, Kormee!
ichten, volgens welki
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Luchtgevechten.

I

het zoeken v.

'

-

QK regeering doet een dringend beroep op «lo bevolking ore onder de huidige
omstandigheden de uiterste zuinigheid te betrachten mei

Citeit Ken ieder /«.i_< rr v,K.r. dal slechts in de zeer noodzakelijk) illen
wordt gebruik gemaakl van gas en electriciteil Voor par n geldt, dathun verbruik zoowel ran ga_ ais electricitett minder moet bedragen
procent van hun verbruik .11 te, Ook het verbruik van ni.-t particu-lieren moet zooveel mogelijk worden beperkt

Tot nader order gestaakt.
"-«.it.vv i:\ii \(;k. ii Hei. —De mini-ter vanLandbouw en Visai _t bekend

len IngelevispekdepoU der Nederland
ter lever!

n opgegeven ei egeven
leid tt aren voor levering in de

volgende weell niet -uilen worden
ingang van I.' \I. •

Ii r.

r«jl li....l<l.,.iiiinis..iris van pullij,. Ie .\,„sl(. r .tJ ,l„,„ beveelt. il.,| ~11,, v iiurv, ;.,„.„«.„ e„
munitie. OBgMK-tM i.l .1.,.,, v,mr in.ictitisrhm ..I"ii niidei-,. vergunning is verleend. ~,, u Mr|
••'•«n hel liniifdliiiii ;,n van politie, Splnhoi»"teeg :., k.iimr «i. alhier, moeten worden i,,,,,.

'. Illss, |„.„ g ~„ || „,„.

' ■»*«nhag ,, mK .
',;i,- ;i |

ommls-
'

Order van Amsterdamschen
hoofdcommissaris.

Zondag 12 Mei 1940 — DE TELEGRAAF — Tweede Blad.

's Avonds
in Den Haag
niet op straat.
ORDER VAN GARNIZOENS-

COMMANDANT.

De vrouw in oorlogstijd
Moederdag.

tweede Zondag in Mei: Moederdag.
Mogt-lijk waren vele ome lezeressen ge-

armmm aan kleine attenties op deze dag taart,
bloemen, kleine geschenken, door kinderhan-
den gemaakt. Vandaag — hebben s.immige
moeders reeds di /.u.i.-trsti- tul moeten betalen,
die van een moeder g.vraa-rd kan worden.

En daarom is deze dag | naar
waarheid ecu moederdag Geen recht <<:

n erkenning van veel zorg en
liefde treedt thans op de voorgrond s

I velen die
van het ofl or de anderen, de moeders
van . 'leren die van de volmaakte
kalmt.

Wij heb:
lijk. de ontzettende tijding m. i
reageerden het michkreet .Ha.
dan hoef U

we waren bh; met
nadden het dus op de juiste wijze verteld

Maar toen kwamen de vriendjes en vrien-
dinnetjes, die hier wat gehoord, daar wat op-
gevangen hadder. Zi r het huis. ..oor-
logje' en . schuilkeldertje gaan spelen — en

ir het naar bed
gaan

MOEDERS gij die niet daadwerkelijk kunt
gaan helpen daar waar gestreden wordt,

omdat plichten 1' thuis binden vervult deze
plichten in het volle I uw verantvi

■leid Al- gij de kit' :

ander
den, houdt ze dan thuis en houdt ze bezig.

Verzint spelli
boeiende — denk : hoofd staat er
niet naar": Uw hoofd móet er naar staan, daar-
voor zijt ge thans moeder'

Duidelijk omschreven staat Uw taak voor U;
weest als de Moeder, die beschreven wordt, in
het schone boek ..The Grapes of Wrath". van
John Steinbeck. die aangrijpende geschiedenis
van landverhuizers, boeren uit het verdrogen-
de land van Oklahoma. die van hun huis. hun
land. waar ze geboren en getogen zijn
dreven worden, en op volgeladen vrachtauto's
naar een onbek- mmlng vertrekl

Daar staat zij. de moeder van een dier boe-
rengezinnen . Zij stond uit te kijken in de zon.
Haar volle val niet week Het was be-

• vriendelijk Ha?r bruine ook
alle denk- an en
door pijn en verdr.

menselijk begrip.

Klein Oorlogskabinet
in Engeland.

3

Met Churchill, Chamberlain,
Attlee en Greenwood.



~r__\
tui.- beechikk ng over bij banken.

ningei
staart

Dr bedoeling v.m dit Insluit is tr voorkomen,
dit ai.ml. r Doodzaak mi opeegglng vim suliü
i.ij banken en andere l-eteülngen /..u worden
overgegaan. Om «lit te voorkomen is i.jj het
li.inkellllH.llltillilllli de Vrije -e_ch____g ..Vel

li.nilis.ildi en giro-tegoeden _ag tuinden prlcgd
in dezen /in. dat «te banken en <l«- giro-ienaten
ile Bitbetaling daarvan kunnen weigeren, met
Inachtneming v.m de richt lijnen, in liet besluit
.l.ll]-r_ev en.

In den betaling» plicht van ii.irtii ulieren
breng Int bealaft geeaeriei veraaderingea.

■

Itbeta-

;en v_n cl-
n an-

'jn evenv. eperkingen

.

- vinden, zij het dat de
■

ht deze' be-
lemrre 'ik uit den wee

HITLER OPPERBEVELHEBBER.
BEK.N', 11 Mei. —

eind van | dl r

burg uit Beril'-
■

ten der neutrale bladen, die nog in Duitsch-
land wonen, van nu af aan onder de oorlogsbe-
I

'.e Du.'sche
'en.

toestand in de Dol
. jn de

.

I verkeer,
•svolklng word' p»n dringend ben*

■

■

zich var
'

'

'

■

;

uit deze .

ging getreden. — tAiisUJ

TA VIA. il Mei. —

"

MAJOOR RHEMREV IN VRIJHEID.

AANMELDINGEN V OOR BURGERWACHT.
■ .leiding van het dringen! beroep

ean den burgemeester op de burgerij van Am-
sterdam, gepubliceerd in de avondbladen van

nog nader medegedeeld, dat
he aai iuireau der Vrijwillige Burger-
wacht-Amsterdam is gevestigd aan de Konlnk-

-42"* en geopend zal zijn
• :i Maandag 13 Mei van 14 tot

IS nu ndag van 9 tot
12.30 uur en van 14 tot 18 uur.

1 l I II I T 1 17 1 1 1 Isl I Kl'.

< af/*—ltcitliiiiraiit
..ATI-AXTM "

ffistilsni
VOI.IJKIIH, l\ BEDRIJF

PIN'KH-1 i:«« v«. I \ keorlo verxorgde liiners
V-illlf / I _.'».

j■h j ■ '

Speurder en Succes zijn Synoniem.

11.11 M A4.11.S
>■ .-i :, ■ ._-.• \ V ti

*

hier
:<sn. die zich daar a!-= lid

__

Later lie-lellen OBmogl'lijli.
_________

Voor Speurders geen beu'iisnummers.

OFFICIEELE BERICHTEN.

REINIGT UW KUNSTGEBIT MET HYGiÖENT
IOKDtH BOtSTUt» SLo*B»Nott.o ONSCHAOEII» UWIMf HMOa UCI OtBOTC tnCO* OCI «DEI, .»S«l«»*l

ONDERWIJS.
■

„LEVENSWIJSHEID MET EEN ÜLIMIACH'»

i i ie,
'II I Is ;iv ,11111 R_ERIJ HUI k

' '-""^

KARDINAAL SUHARD
Aartsbisschop van Parijs.

VAM-WAN STAD 11 Mei. - Kardinaal
Suhard is tot aartsbisschop van Parijs benoemd.

Ha vaa.«
De i

■

t ern-
'

I

van de kl
prelaat de

er re-
run.

MILITAIRE JUSTITIE.

V '

' R

De paus betuigt
zijn deelneming.

Vloot te Alexandrië
weer versterkt.

C...R0, II Mei. — V;ui(l;-i_ werd hier he.
remi, dal Vlooi Ie \l-\.ii:.tiie
gisterea nog verder aanmerkelijk is versterkt

iHeiie-ri.

ALLE ACHT SLAGENMAKEN.
Probleem No. 196.

nUUk

STAATSBLADEN.
-' I -.0.DOOP VAN ITALIAANSCH

PRINSESJE.
ROME, II Mei — 11.-

-:

:

Strijdt tegen het
gerucht!

MINISTER FROSSARD:
Frankrijk zal voor den

tweeden keer
overwinnen.

I

'

-

VERLIEZEN VAN „AFRIDI"
EIS „DUNGON".

!

■

„Vijfde colonne" in
België. SMITH BRITSCH GEZANT

TE REYKJAVIK.

Vroeger te Kopenhagen.

■

" : 'T 15. —

k_ 10
-

I 12 en 13 rijn voor
h en kla.

EERSTE OORLOGSNACHT
IN DEN HAAG.

■

LONDEN, ln Mei H
'i.iitenlandsche Zaken maakt beken

Engeland te vestigen

voor k

Mussolini ontvangt leiders
uit Libye.

ROME. 11 M
■

-

Organisatie van de „civiele
mobilisatie" in Italië.

ROME, 11 Mei. — : ie ..ei-

■

van een i
i

zal i
ven en a' 14 en

Gevechten in Noorwegen.

gen deelt mede: patrouille Voor-
den van Troendelag «het gebied van Uront-
heimi botsingen tu.-sehen Duitsche en N00r-

..-iraehten. — i Reuter'

Geen mobilisatie in Spanje.

-

Verzending van tweetal bladen
uit Engeland verboden.

LONDEN 1 uit-
gevaardigd vo'>r de het bui-

ie biad. de ..Daily

,-i ma-
ken ;. . publin in de neu-

.iitrent
de Brits-che politiek. — iRe-i

Aankoop aardappelen

■

H.M. DE KONINGIN
ANTWOORDT

DEN PAUS.

H.-i teli ■ den konins Sar Belgen
lui.ll. Op het OOgiaMl-. 'li hel l'-eljfis, Iv volk

■ run wil en ?ijn reelil rijn grO—dge-i-d
aan de gruwelen vim den aert-g blootgesteld
liei. /enden wij. diep baWDgea, dw majesteit en

uw /ii,,/eer lieiiiiinl volk de v_r_ekl i-ing v.m

onxe vaderlijke liefde, den Almachtigeu God
biddende, dat de harde bepriievini; waagt ein-

di.en met het herstel van de vi.lle vrijheid en
onafhankelijkheid v.m Itel-ie, en wij Reven uw

-teit en uw vulk on/en ;iji..si..li., hen

'

.

f

Telegrammen aan de staats-
hoofden der drie aan-

gevallen landen.
\ ITICAAXSTAD, tl Mat — l.u- I'ius \ll

lieert ,i.-n 1,,-nin_ der Balgen, Ie Konlagta «ler
Ne.lei land.-n en de Groothertofin van l.iixeiii-

■ n i7.siu>ii d, | van

ziju
-

■• i'in- ftalgt, w.ike de gebeur
1e1i15,,,-] hij ||_||| i,|,|), |, gewekt, VVH.IIV.III «llVi
drie 1.in.1.-n liet s!iu htuffer 7.ijn.

Regeering op breeder grond-
slag in Roemenië?

BOEKAREST. 11 Mei. — In politieke krin-
gen legt reen het ontslag van de Roemeensche

'

-

'DE NEUTRALITEITSWET.
\V.\SIII-.

Vrlli.
land

■

Bombardementen vanopensteden.
Washington blijft attent.

TSJOENGKING, 11 Mei. — De rhin-rs, he
troepen beu er«-n, dal zij brzij lijn een Ja-

li lej, r van 1-0.000 man te verpletteren.
Alhier ontvingen berienien melden, dat reven
J)jp_r-s he divisin. die oprukten ln de vlak-
ten, ten (losten van Sianjjang aan de rivier
de Ban, len Noordvv esten van Hank-u in de
v.,1 s,l„open zijn.

Toen de Japanners van het Zuiden e
Zuidoo.-'en in vier colonne! oprukten naar

de Chineesche hoofdmacr.
■ ver hen stond, lang/aam naar het

Ii re Chineetche detache-
.

Ira de Ja-

'etten de Chim
ii een alp- xaar-

brj zij. Tiaar medegedeeld wordt, belangrijke
en de teg. 7 3.000

üewonden had. In de Chineesche be-

■naken en al vech-
i! den

. -poorweg. —

FRANSCHEN BOMBARDEERDEN
FREIBURG NIET.

..IJS, li Mei — D woordvoerder va;:
ie opperbevel net ft verklaard, dat.

bombarde» e he-
up alle punt. :i ver-,

'rel het gemakr.
"en Fransehe sleden te we'
luchtmacht

bombsrdeerd. —

ZEVEN JAPANSCHE DIVISIES
IN DE VAL.

TSJOENGKING MELDT:
Kalmte en discipline.

'

• ■

• d waarvan \,

i.g u.

■

11 ver-
daar

tv aag-

i Tking. d,e

-

-.1 ge-
■

• n v;m dei

■

-

'

-

. VI •

de Haag-

Wel

van

■

'

■

■

"s-l.lt \YI \|| \(,K 11 M.l. _ 11, (l,
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uilih iil.ki lijk te'_en Int verspreiden ..,,, ra |.
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Herhaalde waarschuwing.

Haven van Constanza 's nachts
gesloten.

-

-

'
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SEMARANG KALM EN
BEHEERSCHT.

Invoer van paarden in
Frankrijk.

PARIJS, 11 Mei. - -blad pub.
. r-rordening van den minister van !

bouw.
voor den invoer van paarden u ije en
Roemenie in I rankrijk. — 'Havas).

-

GEEN FUSIE CURTISS WRIGHT-
ATLAS CORP.

NEW VORK. 11 M ■i. — De groote
nen de Atlas Corporation en Cl

Wriiiht gaat niet door. aan-
deelhouders van Cv: .

maakt hebben, die niet overwonnen konden

VASTGESTELDE PRIJZEN.

■

1- '

: 100 Kg
'

den

'Z.

mr 100 Kg
■

-iebe-

■

SEMARAI

.

De burgers b(
- ïan met d-

ming van een weerbaar:,
twee personen eik f 1000 en anderen bedragen
van f 250—, i 100— en f 50.— stortten Het
plan is een fonds te vormen van honderd mil-

gulden.
De afdeelirvg Semarang van het I E.V. be-

kt de stichting van een oorlogsfon&s. dat
hetzelfde doel heeft als het weerbaarheids-
fonds.

Burgerlijke vrijv illigers verrichten bewa-
kingsdiensten, o.m. bij het gebouw van de Ja-

A Ll lange

nachturen hulp verleenen en fJ waar-

Apotheken open.

DEMONSTRATIE VAN TROUW.
KOF.IA".

■

de woning van

hun (rouw en
*in.

De ■ • com-
'

GEEN HERV. KERKDIENSTEN
TE ROTTERDAM.

AFWIKKELING TELEGRAAFVERKEER.
V.K. 11 Mei. — Telegrammen

voor het buitenland worden aangenomen op
van afzender. Verzoeke echter bek

lectl verkeer

ROTTERDAM. 1! Mei — Naar wij verne-
men van den voorzitter van den kerkeraad der
Hervormde Kerk in Rotterdam, zullen mor-

i Rotterdam geen kerkdiensten worden
gehoud

KOSTWINNERSVERGOEDING.
"s-GRAVENHAGE. 11 Mei — Blijkens rn« -

dedeeling in den regeering.spersdienst heeft
de minister van Dffen-ie bepaald, dat kost-
winnersvergoeding, voor zoover deze dusver
uitbetaald werd door de zorg van militaire
autoriteiten, voortaan uitbetaald zal worden
door de burgemeesters.

Dit geschiedt ook van den thans verstreken
termijn, indien het voo ■ den burgemeester aan-
nemelijk is. dat het gezin dezen termijn niet
door de zorg van de müitaiwe autoriteiten heeft
ontvingen

Vergoeding genietende personen dienen zich
tot het verkrijgen van uitbetaling van deze

• ding te wenden tot de gemeentesecreta-
rie. bureau voor Militaire Zaken. De beschik-
king, waarbij vergoeding wordt toegekend
moet daarbij worden vertoond.

VOLSRAAD SPOEDIG BIJEEN.
BATAVIA, 11 Mei. — D voorzitter van den

Volksraad heeft den leden van het college van
gedelegeerden medegedeeld, dat in verband
met den oorlrgs*oestand van een langer reces
moet worden afgezien —

'Aneta.)

VOOR HET NED. ROODE KRUIS.
BATAVIA, ll M- — Mi H. J Bpit, vice-

van de Ind.scl:.
Ftoode Kr:

Kruis in Nederland. — (Aneta.i

TOESTAND TE SEMARANG RUSTIG.
-! AllWC. 11 M

marang ls vrijwel normaal
wie ook v«

meldii ..!. On-
o_ persone

en het Russisch mn-
De militaire e n zijn het

Ite van den dag en nacht vverk-

Hi zijden mede.

-
•

V
; heeft t-

open n. De
eenige uitzon lering schijnt te zijn het bom-
bardement van Brussel, vanwaar de arrv

ler Verei
ke door de Duitsche bommen verooi

te br omen
van de cfficiee'.e B-

waarin de geallieerden _leh het recht
voorbehouden bij wijze val

berol-lag te bombardeeren, als dr

aan te vallen. —

Bankenmoratorium.

Berlijns luchtafweer
in alarmtoestand.
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Zwitserlands neutraliteit
geschonden.

Regen en wind!!!
I wee factoren, die het toch al niet aan
genante soeken naar ecu luunei ot
woning tot een allen llemlijistc corvee
«naken!

Om tenslotte klel-nat eti doodt lijk
vermoeid tbnii te komen EN. .. niet
.eslaagd!
Bespaar Li toch al dien tijd en teleur-
-telling! Kien toch den eenvoudigsten
wegl
VI» D gemeubelde of .uigemcuhcldc
, mn is iodkl of een woning, kantoor,
atelier rtc. kom dan gerust. tbonn.

■I' Ml 1 -nhimné. naar ons Woning-
bureau, waar wij l GEHEEL KOSTE-
LOOS aan adressen helpen. Wij h<4he-n
in onze rr_istr-n> honderden prira.i
idressen ingeschreven. Voor iedere
beure! Juist wat U roekt!

Woningbureau
N.V. Daghlad „DE TELEGRAAF"

\.Z. Voorburgwal 22" ■ Amsterdam - C,



FEUILLETON.

RUIM 100.000
BETALENDE ABONNÊ'S

HEEFT

__>< SeUgruf
V'rU »oor eik accoun'-tniiontlerzoek.

DE REIS NAAR DE ZON
De Kinder-Telegraaf
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Getallen
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New Yorks beurs-
nieuws.

ONREGELMATIG SLOT.
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FINANCIËN EN ECONOMIE.
Bij het vertrek van de_e editie was slechts

een gedeelte van de n.ueei-iiiiren der Xew
Viirksohe rffectrnhe_r«i in nns hr/it

Koersstaat New York. KOERSVERLOOP TE NEW YORK.

Winstcapaciteit schijnt herwonnen.
Shell Union Oil Corp.

De afscheep van kma naar Nederland en
andere landen in Europa geschiedt over het al-
gemeen vrij regelmatig en ook in de naaste toe-
komst verwacht men in dit opzicht geen stag-
naties

heid voordoet zal de levering rechtstreeks door
de onderneming plaats hebben, zoodat de
voorraden zich niet meer in de havenplaats
zuilen opstapelen.

Van nu af aan wordt weer de oude gedrags-
lijn gevolgd: indien zien een afscheepmogelijk-

Indiscohe kina-afscheep.
De kina-voorraden te Tandjong-Priok,

welke in het begin van dit jaar nog ruim
25.000 balen omvatten, zijn thans vanwege
den regelmatigen afscheep naar Nederland
vrijwel opgeruimd.

Aan het slo: vertoonden de n

kele aandeelen I a 2 punten

gen ei: t _ 2
puntei

NEW VORK. II Mei. (Eigen tel.)
— De beurs opende onregelmatig.
Er bestond goede vraag naar ..war
babies". die in koers konden stijgen.
De overige fondsen gaven evenwel
slechts geringe fluctuaties te zien.
De stijging van het Pond Sterling en
den Franschen franc na de berich-
ten, dat de Duitsche invasie sterken
weerstand ondervindt, oefende een
gunstigen invloed uit op de stem-
ming.

Kalmere markt. — Over het
algemeen geringe koers-

verschillen.

Koerswinsten en -verliezen.

HET oordeel van Wal! Streel omtrer.
Dnani g van de S

■

kan me:-:
lartegen nieuwe fin

- waren. I
schappij bij eP, ngmaatscheppij ren

525 tn
1, en _e_i
■nen ,« 60 3*_ %

• ■

lening
_ van

de oud
tt. T en ri-

der maat-
I 126.34 milHoen beloopen; zij was

eind
c_ter door de 'rans-

- - zen.

Gunstiger resultaten.

Mei -, . zoo zeggen: tenrfj
de jaren 1929 ta $ 4.55 per

.

eenvoudige, of
comm on Natuurlijk kan mor

voßiouden. da', een dergi
dan nt wam .'

afschrijvingen, die op ha •

fouten zijn. Maar At ll dan tor-
Ta:.

Daa- echter de rentelast aanzienlijk
ivierd. Beha-veroor den dienst der lee-

.orens de I
rekenen,

nog voor de in omlon '>A".
e_mu'.atief preferente aandeelen «

zorgd. In 1936 werd de ach'erstand op deze
aand<. - iB.l2*_, aa

nd-dlea werd he* kwart d ge-
: betaald.

Om.rent de ' g der
Tina's< har>;-ij. naar balansen en resultaten.

iel vrij va
lertede.

In het loopende jaar heef' de Sh. 11 Uaioo
■ ïders met een kwartaal

van S 5.314 100
een jaar geleden. Deze winst kom; o-
met $ 0.37 ; :, een winst
van $ 0.77

■: het eerste
llechts $ 0.21 per aandeel, tn de

aal een '

kwart -'. Bi. * o M ha het derde
he: derde kwartaal

10.44 -

De verkrijging van een zoo bevre-
digend resultaat in het eerste,
meestal slechtste kwartaal kan ons
in de opvatting steunen, dat de
maatschappij geleidelijk hare winst-
capaciteit heeft herkregen, en. nu
de gevolgen van de oude expansie-
politiek zijn overwonnen, voor haar
ook op financieel gebied die toe-
komst kan zijn weggelegd, die zij
door haar technische en commer-
cieele prestaties ongetwijfeld ver-

De schatkist staat verkoop van
Nederlandsch en Belgisch fondsen-
bezit toe. maar voor den transfer van
de opbrengst is een licentie noodig.

Structuurvereenvoudiging
Electric Bond & Share.

VERKOOP VAN NEDERLANDSCH
FONDSENBEZIT.

Vai en, waarin
en

257 minsten,
281 (gisteren 697) koersverliezen en bleven
17!

!!■ ' Ve-

il- beui

W7l
..war : : vele

Ile steniiniiiK werd -diisiij; ln-niv lued duur
de s, liii|i« süjtrint; v in het vri je |..,n.| ra den
Krannlien franc na dr lierii hlen, dat de
l>ii(ls<|i,, inv.isir np si.rkeii weerstand stuit.

De ' het
-•■nde

: ea-
ri die in hi

«v vv. se
Koperfoi

omobielfon
van de verdere rkten.

Mi n g

ieelen van hal
gedrukt in de markt. De verkoopen «ler na
reiihulzen waren in de week tol I Mei 4 A

r dan verleden jaar.

Iq van buitel

St_at- pun-
ten hooger, Dn:

De ovei 1 vertoo»
van het vorig - en-

-1 a 2 pui
American 1

rht- ongeveer 37 *7i van
de aanschaffingswaarde

maa'scha|»pij werden nagenoeg $ 110 millioen
voor deze kosten afgeschreven. De totale af-
schrijvingen «n reserveeringen beloopen bij
een oorspronkelijke aanschaffingswaarde van
de terreinen, transport- en oiislaifarlüteiten.
raffin- ifzetorganisatie.
eng van $ 703.49 millioen niet minder dan

e boekwaarde, i

ONUUK de/.- iiiiist-iidi_heden kan het niet

vcrmsw-ii. dat de bedrijfswinst In de
heide laatste jaren, waar ook de omzetten
elkaar maar weinig ontliepen, niet zeer hoiig
was en belangrijk lager dun In 19.17. Ile lage
netto-winst is echter «nik het gevolg van de
zeer conservatievr afsehrijv ings|«.litiek.

Nu zal men kunnen tegenwerpen, dat een
maatschappij, die zich jarenlang aan over-
expansie heeft bezon - ook bijzonder
groote afschrijvingen van noode heeft. Maar
toch kan er ook bijgevoegd worden, dat d:t
oude zeer door de jarenla- zette hooge
af.-rhrijvingen v. 'en, en ook. da; de

afschrijvm.' - maatschappij tot
re procentueelr o dan

bij de meeste andere Amei olie-
Dgen. Vooral r. BieU L'nion

de z.g. ..intangible
urnen: expeoditure" direct en volkomen

'en ia.sic van de winst- en ver'.iesreker -

as.gehouden en deze bedragen, be-
le ;usschen $10.53 millioen en $11.36

0 de laatste drie jaren, mag men
niet onderschatten. Sinds het bestaan der

Sterke afschrijving.

..Maar," aldus ir. K. e moderne
raffin.-i ft voor deze noodzas
aanpassing van haar werkzaamheid aan de

le metho-
■ • haar ':>■ »t zal

he. gedeeltelijk van
economis ' n afhangen."

Hit srhijnl nu toch niet /..ml. r moeite te
kunnen iteheiiren en Beker is dit niel in vol-
doende male geschied.

He:
..dat een zors-v ilyse vai

voor de raffinaderijen een z.x> sti-.to: mog
■ van he; rendement aan

vat ruwe ol:e m Hoven-
inzelf, da; een plan. om

■1e zomermaanden ui: een gegeven
i

■

■ accumu-
he' mog. vraag

in het hoof " van. d ■
■

e pro-
■

enzlne en
■■ voor-aden van

deze ;■ it dekken."

Helaa
•e! te staan, en waar-

lijk zal een uniforme v ;rege-
Trezien de ondervindingen van bet verle-

den, een nog moeilijker te -lijken
wensch blijven dan een aanpass.ng van de

ng van ruwe olie aan de verwerking.

- ver-
■ __i_g van dit euvel
tel hij over dr- Bexi-

verwerking van ruwe olie, dat
_g van de kraak-procéd-'s

mogelijk uas geweest, aan den enormen groei
van het h ,-u.k het hoofd te bieden

: dat men een overprochictie van zware
:ën op den koop toe moe maar

.-k aan de sterke stij-jr.ng van de vraag
naar lichte s'.dikoliën, llatie ver-

■p van 1938 kon
ildaan. Dit

maakte een verregaande aan .an de
raff.nage-operaties noodzakelijk. Ind
geschiedde, zou he:. om ;n de groeiende vraas
naar destillatie-stookolièn te voldoen, noodza-
kelijk zijn. te veel ruwe olie te verwerken, met
het on vermijd lelijke gevolg van een overpro-

aan benzine.
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4 8 5 8 - - Motor Co. ". —•« — ■
9 20 10 I '. — '.-nira] K. —

3 ü — ■•:,. Rubber Co. t —

4 s . Int Mvdro EI.CI.A. ",'-. —

2 17 8 II —

" Marine 11 —

"45 '1 ■ N'ickel Co. AA 27% +*s —

4 9 Z 4 — 2% 2% Int. Tel. & Tel. — —-

10 6 7 — 4\ Kans. City South. 8% — ■

: | — Kans. City S. pref. 17% —

■E 7 KennecoÜ Copper ". M% + li —

17% I.onllard Company 23% —

36 67 54 80 12.' 11% Louisv. & Nashv. 55 —

10 17 13 15 0.10 — Marshall Field Ine. 13% —

Martin Glenn Co. 43% —

H 12 — 7 Mc Kcesport Tinpl. 8% — —

11 1- 1% Midcontinent Petr. 16% — _

1 2 % I. — % Mis>. Kans. Texas % —

% 1% A % — "uri Pacific t\ —

S — % % Miss. Pacific pref. '

4 % —

. . rv Ward 45% 15% —

14 .' I Nat. Cash Register 13% —

~
__ _•(«"„ s at . city Bank 27% — ——

12 1( Naüonal Dalry Pr. — 17 —

18% Nation. Steel Corp. 84% —

11 21 •
— 11* N"ew Vork Central 14% 14% —

% l 1* A 'i — '» —— N. Y. Ont. _ W. % —

\orfolk -Western 219% 219% —

% :A, Xorth. Am. Aviat. 20% 23 —-**•, — —- ■
North. Am. Co. n.A. —- 21% —

14 27 1«:% N'orth. Am. Rayon 22 —

14 7 9 — ihern Pacific R. S , + 'i —

_r; 37 38 37 — Xovadel Ag. Corp. :'(>' —

f — 2% 2', Packard Motor Co. tj
.

—
<■'. — —

6 1-1 7 v,
_ 5% Paramount Piet. o*; — -

27 21 24 — 15% 15% Pennrylvan. Railr. 30% TO*_ +'s -

31 41 0 29% Phillips Petroleum 38% —

2 12 4 7 — 1 Pittsburgh Coal Co. 5% — -—-

<>\ Proeter & Gamble , _ 1, —

s 5 7 _ |% 444 Radio Corporation 6% 6 +' s —

t% Remington Rand —- S*_ —

18 23 — 15% 16% Republ. Steel Corp. 21% 20% +Ji -

Rep. S. C. 6C.Pr.A. 86% —

38 HL— 31% Revnolds Tobacco U% — —

98 80 CT 1.50 eb. & Co. . —-. —-

9 17 10 13 — v:v» 11 Union Oil %+l4 —

-- Shell Union pref. 104 —

10 21 11 15 — 8% Southern Pacific 11% 10% + Jv, —

11 22 11 30 — 11 11% S. Railway nw. a. 14% 14% +■« —

7 r, 7 0.10 Standard Brands 7 7 —

". Standard Oil (N.J.) 12'» 11% + '. —

— 7 Studebaker Corp. 914 — ,

4 ■ — 1% Tennessee Corp. 5% —

9 14 10 12 0.40 8% Tidewater Ass. Oil —- 11% — -—-

«4 106 93 97 s Union Pacific R.r. ,
.

+ ■, -
—-

31 51 43 83 — -17 - l'nit. Aireraft Corp. 19% +_*% —

2 3 2 2 — 1% 1% United Corporation 2'» 2%* —

2 10 S 7 — 1% Un. St. LeatherCo. 6 —

52 28 41 — 20% 20% Un. St. Rubber Co. 27% 26% 4- K —

41 82 53 «Is I.— '. l"n. St. Steel Corp. _. +11 j —

•1 115 12! 1.75 'K'\ Dn, St. Stee! pref. — 119% —

% 3 11%—- % Wabash Railroad % —

1% n 1 2 — % Wabash Rail" nr 1 —
——

2 7 4 7 — 1% Wils — 6% —

:. __ wooiwortn _ vo. 37% —

75 S - Bi —

I » fractie- verwaarloosd: •ex eiiv.; t laten: •• bieden: ]ex rights: sex claim: tt ex coupon.
2) Aangezien de gulden te New Vork niet werd genoteerd, hehben wij het aequivalent be-
rekend op basis van den New Yorksohen at-tkoera van den gulden van 9 Mei ad SLager verlies United Air Lines.

De United Air Lines heeft over het eerste
kwartaal een verlies geleden van $ 288 000 «v
j. $ 419 0001 Het passagiersvervoer is met 59

Hoogere winst Briggs Mfg.
0e Briggs Manufacturing boekte over het

eerste kwartaal een netto-winst van $ 2 395000
tv. j. $ 958 0O0« overeenkomende met 5 121

Financieringsplan Curtiss.
De i ..:'. - Wrighl Corp. stelt .-en financië-

le fusie m «p, is
.-en.

De beurai
. n -ie Electric Bond & Share

igd, waarin vereenvoudiging van «len
uur van ■ -i door elimineering

iler ' !' ge-

Verlies Hudson Motors iets
lager.

De i
kwartaal een at (v. j.
s 875.000)

HANDEL VAN NED.-INDIË

Dow Jones-index: slot.

Wisselkoersen New York.
11/5 10 5 10 6

Adam —

— h. 23.84 23.84
Londen :'_>:'>< :'.19« viontr. 82.875 \2.250
Parijs t__ i sin-l 13.Aires
Berlijn — 40.10 nap.off 2-.7S
Brussel — — mark-r
Rome 5.«r. 5.06 Tokio 23.48 _3.4_
Madrid — — /.ilver 35% 35H
Bern 22.35 22.42 1. «Vis.disc VS V\

* gedaan en laten

BALANS EN WINST- EN VERLIESCIJFERS
DER SHELL UNION OIL CORP.

door de leveringen uit het buitenland — Uiter-
aard — stagneeren.

De reis van der, heer Saito. een belangrijke
handelsfiguur in Japan, naar Nederlandsch-

die het voornemen heeft om hier een
centraal lichaam te vormen voor den invoer
uit Japan, moet daarom ook worden gezien als
een poging om den Japanschen afzet naar deze
gebieden nog meer te vergrooten Japan s'elt
alles in het werk om zijn handel uit te breiden,
aangezien men he daar ook moet hebben van
een grooten uitvoer.

Wilt Gl) U een

EIGEN OORDEEL
vormen over de problemen van

onzen tijd?

Lees „DE TELEGRAAF'

INDIK anks de finarrciee'e ui:koms:en
van het bedrijf t, «der*

-chenken dan
ie schrijven 11- • een

n het jaa
..De ondervind am-i.ndus-

voor een
d r. ■

heb-
i>en. sedert hei bc-gin van 19

1. da: de benzinevoorraden der n

l . indien
■

positie van bei
h<">"

vim er in dat jaar er nog
bij:

..In net benzinever-
bruïk met gemiddeld ongeveer 5 per jaar

ran dooi
verkregen stookolie me: bijna 14 % jaar-
lijks is toegenomen Ten gevolge biervan
hebben de raffinaderijen ruwe olie met de
bedoeling verwerkt, aan de groote vraaj
naar (lichte) stookoliën te voldoen, en heb-
ben rij daardoor tot een bovenmatige ver-
meerdering van de benzinevoorraden bijge-
dragen Dit vraagstuk van de ongelijkma-
tige toeneming van de vraag naar dooi
destillatie verkregen stookoliën en van ben-
zine is een van de me.-s: m • < lijk" .vaar
voor de indu en een
dal opgelost moei worden nd.en stabielere
verhoud :i:cen tot stand jrcbraeht zullen
worden.

is meer dan een Jaar geleden heeft nie-
m nder dan ir. J. H \ Kessler. direc-

teur van de Koninklijke. In de „Pel:
Service" de aandacht op dit probleem

Aanpassingsmoeilijkheid.

I
Van de

"..inden va: 15 "J >.

lerlandsche en

l
_, de

I

geken-

.••■n waren
.- met de Maar

'.aopij heefl ;n de jaren van de de-
■ en daarna bewezen, da: zij zelf de

-•-oote — défauts de ses «: ■
voral ook op financieel c

n bewandeld
■ord in de :

nomen — behoorde
voor-

■

- aten aan te wijzen, ot de maat-
•.ij zijn on;-

-'
-. de or.'d
',im s'aan Men

-

lard barrels a-
zijn voon_Mnell_k in _( I

■ vols:
vheele

• ■■ij het
-

■ ■

■ raffinade-
-16.211. _3.971.-21

» raffinaderijen in Canada — wan:
appij werk-

llcsche
-i e -.--.[ .'■ ll >. in 245 900

■ JOB t>ar-
van 37.000

barrels bc:-
-'

iduceerd.
- om ons tot dezen

tak t ok no?
Einde

17 lt)«a ,n 4209 mijlen
zen en 720 745 en 773 mijlen ver-

eame
eonder
•n raf-

■

van moto:"
al. die

■ mei andere benzine
■

."ierijen der
maatscbai De wetensc'na..

-

doen voor die van geen' enkele andere groote
maatschappij onder.

FE.V van de zeer weinige Ameri-
kaansche petroleummaatsehap-

pijen met een ..nationwide business",
de vijfde plaats bezettend, wat haar
raffinage-activiteit betreft, en de zes-
de wat de petroleumwinning aan-
gaat. — ziedaar de plaats, die de
in gerichte Shell L'nion Oil
Corp.. een dochtermaatschappij van
de Koninklijke-Shell-groep. in de

- heeft veroverd Naar schatting
__t zij oni_eveer een derde tot

twee vijfden van het geheele bedrijf
van de groep voor haar rekening.
Haar beteekenis blijkt niet minder
uit haar balanstotaal van $401.0
millioen en uit haar omzetcijfer van
meer dan een kwart milliard dollars.
Haar aandeelen behooren — doch dit is van

•eriian-
r-dam.

JEUGDZONDEN
ONTGROEID.

Probleem, geschapen door
groote vraag naar lichte
stookolie, echter nog niet
opgelost.

él" I*"* ■ H 5 �« ?|s I" i - lis

21K.4H lf*3.So 2.«>- 2296 11.81 8.7* 8.41 5.50 0.50
232.83 198.3.5 3.16 40.15 11.32 «1.72 11.03 5.50 0.70
280.31 2<K..ls 4.18 37..".'.' 20.07 1.44 14.95 5.50 1.00
231.70 177.51 '..to 34.30 2.15 22.(ü 1.57 13.72 -8.87V. 025
2H2.17 161.18 :: si« - _' 13 6.8] 0.37 — — —

271 30.99 -2.24 —1.35 -0.27 — — —

|Ci 8.40 ? —
___

—4.24 — — —

? 31.67 ■«. -0.12 — — —

177 5S ■? —27.01 —2.23 — 4.12' i —

240.30 ? 46.70 —3.27 — 5.10 —0.56 11.35 5. .50 0.70
" ? ? 8.48 17.57 1.25 19.34 1.37',_ 1.40

V'erdien<J l'rf. aand. j_t
op he: ge en gefund KasmM- 'AL- 1*

Geïnves- sr-huld In delen en Voorraden
de kapl- teerd r, het irenoteer- en mate- Hottende

_„-

—

laai kapitaal (jeïnvest. de fon,| rieel aclivj sï-,S
\i;:i. % ütaal m.'.i. $ tt__ s mui. $ ■*

370.11 32.3 411.90 46.2- 117.71 29.97
368.33 32.3 H.OB 17.06 113.77 211.15
:: 16.14 25.3 ».83 85.96 31.15

75 M 27.7 27.52 38.76 84 JW 31.44
124 49 2C.4 22.12 72.80 31.14

1,934 302.68 28.9 62.93 23.86
«i.l 336. Ii 35.6 37.41 78.40 21.82

352 36 37.3 26.56 20.54
-5.2 379.17 41.7 36.92 37.60 93.52 23 24

1930 0.4 418.79 39.7 54.64 101.86 28.39
6.0 426.48 39.9 58.73 56.61 134.90 29._9

Verhouding
vlottende

Bedrtjfs- activa tot Totale Koersverloop Koersverloop
kapitaal kortloop ver activa ($) pref. gewone
\l.li $ pllehtlngeD Mill. t aandeelen aandeelen
87.77 3.9:1 400.1 107'!,-981 2 17',-i—97 s

1938 ,84.62 3.9:1 397.5 06>_—93 !S%—lo
1937 54.80 2.8:1 377.3 105%—« 34%—44%

52.63 2.7:1 370.6 127.—102 2H'„—l4',,
i 2.3:1 357.8 111—63*. I6"_—-*.
l't ii", 2.6:1 SP—9l ll'.i—6
- 3.6 : 1 Hl- . -3!_

1832 1 3.9 : 1 105 8 , —18 2%
70 2 s 1.0 : 1 78 10*4—_»_
7 3.6 : 1 171X25*.

108 4.5 : 1 31:1,-19

(Nadruk verboden).

Japan bevind; zich momenteel in moeilijke
0 e i ampei!

hebben he: land geteisterd, men heef! er te
kampen met voedsel-tekorten, grootere en
kleinere Industrieën moesten worden stopgezet
of althans gerai terwijl het land aan
.ien snderer kant ten gevolge van den oorlog
in China een gebrek heeft aan deviezen, waar-

Al deze kwesties doen echter niets terzake
bij de bepaling van Indië's houding ten op-
zichte van den handel met Japan. Japan kan

■n net soovee] grondstoffen er
producten koopen lis 'net wil. doch de moei-
lijkheid hierbij is: de batalingskwi

In Japan wordt vaak geschermd met bel
woord „overbevolking", doch Indië verkeert
op dit terrein, althans wat Java betreft. In
dezelfde omstandigheden. De dichtheid der be-
volking van Java, het meest belangrijke eiland
van oneen Archipel, is zelfs grooter dan die
van Japan

Indië bevindt zich ter. aanzien
len handel met Japan in ■■ ..lelijk

- positie: het heeft weinig zin dit te
ilonlaal land moe: Indië

meer uitvoeren dan Importeeren. wijl het an-
•net zijn huishouding spaak aou loopen.

Kuatl.
precies omgekeerd. Indien zich dan iemand :*

zen heeft, zal dit toch in de Mrste plaats
Nederlandsch-Indië moeien zijn.

Japan heeft, aldus de „Java-Bode". wat be-
ijn handel met Neiieiian.lsdi-lndie

>e klagen: de handel- iië en
Japan __at nog .-rijke ma'e naar
Japansche r. ons land betrekt veel
meer uit Japan dan

;;en<! in le Japansche pers op-
duikende l' ,fi' nieuwe
economische 01
landacti-Imli- en bel n beachou
nemen van handcisvraagstukker

. ..vreemd"
aan.

Moody's prijsindex van stapelgoederen.
iDecemtief ifffl! _ tooi a Mei 1823

1939 4 Me! 162 2
l« 15 4UK 138 ' 1 Mei 161 4

HiIOESIe 22 Sept 172 8 7 Viel 1613
8 Mei 182.3

le 8 April 184.8 9 viel 188.0
Hoogste 2 Jan. 169 4 in Mei 18*18

2 Mei 162.0 ll viel 186.8

Gemiddelde aandeelenkoersen van 20 Am sporen.
10 public milities, 30 Industrieel? ondernemingen

en 10 obligaties van ondernemingen:
SincU 1 Jan '39 Hoogste: Laagste:
Sporen Sept. 27: 35.f* April S: 24 14
fndu«tr!ee!en .lept 12: 15392 April S: 121 44
UMlties Aug 2: 27.10 April 8: 20.71

Spore. Uttliile.» industr Oblig
12 Aprti 3107 2.2(7 149.20 89 17
13 AnrO JltV 2.ï 24 M9f.fi -.—

15 April 30.9 S 2513 149 72 89 29
10 April 30.64 24 81 148.1 S ——

17 April 30 58 24 83 118.35 89 01
18 April 30 30 24.er 147 I.T 88 92
IS April 30 37 24.50 148 8f 88 89
20 April 30.6 C 24 63 147 67
22 April '0 63 24 65 148.01 88 98
23 April 30 7.' 24 6n 148.93 —.—

24 Aorll 310« 24.75 148 45 89 07
28 April 3097 24.7 P 14856 89 14
26 April 30.',.- 24 85 147 73 89 17
21 April 30 71 24 81 14512 89 19
'9 Anrll 30 74 24 9« 148 41 S929

30 April 30.69 25 10 148 43 89 40
1 Mei 30 52 24 82 147 13 89 33
2 Met 30 66 24 92 147 76 89 38
3 Mei 30 78 2502 147.65 89 42
4 Mei 30 89 25 00 147 5? 89 46
«Mei 30 7S 24 86 147 33 89.36
7 Mei 30 86 24 78 147.74 89 46
8 Mei 30 90 24 83 147 9T 89 59
9 Mei 31.17 24.85 148.17 SS» 56

in Mei 29 79 24 00 144.77 —.—

1 1 Mc 28.81 28 81 Wi 89
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Zondag 12 Mei IQ4O — DE TELEGRAAF — Derde Blad.

Hals- en Klokgevels
uit de 17e en 1 8e eeuw.

DERTIEN NIEUWE PLAATSINGEN
op de

MONUMENTENLIJST.

Vit ht '

van Caspar PI
(1771): | uit

Een Moeder des Vaderlands m donkere dagen.

-

k een aan-

■

M •
■

BANDENFABRIEK IN INDIË.

'

-

XVI-

NA
!

'

De Sinaasappel van Californië:
De achttiende eeuw is onder de laatste hals-

gevelaanvvinsten vertegenwoordigd door de
huizen Leliegracht 43, Prinsengracht 77 en 6-50 Zorgenkind van pit tot kist

'TWEE BOOMPJES
zijn de oorsprongvaneen

wereldindustrie.

ver-
,an gemak-

:

:emen
ige maatre;

noch di beschadigd
' De plukker «1 linnen zak

over zijn :j de vruchten
zachtjes laat vallen.

Met handschoenen.
OM te voorkomen. .ge,nagels van

de plukkers In ken. dragen

controleert
■ïheid. Het

' »at van '..'handeling
een jaar.: ran millioe-

De a naar de pak-
len en daar gecontroleerd. Aan-

i label of merk-
I heeft, herkent

men .ie onnauwkeurige arbeiders er uit. Eén
i in opslag-

«t een deel van
verdampt.

i.rschadigin-
gen

in een warm-

leel zach'. ll het stof afge-
:hen. Daarna gaan zij via een transport-

band naar een kouder bad. waar de vruchten
hoon water n worden. Door
ehandeling worden zij dan volkomen ge-

droogd.
De -■ geschiedt geheel automatisch.

De mannen, die deze sorteermachines bedie-
nen, zijn ware experts op dit gebied. Nadat de

1 zijn. wor-
den zij au:. ,' geteld. Ook de

; het vloei-
en. Zij ver-

■r dag. Zooals allen.
•net de vruchten in aanraking

OOk zij handschoenen. De
«asappels verpakt worden.

■

De kisten met inhu naar koelruim-
ten g' waar zij hij een tempera-

onder het mil-
H.Tdoor verkrijgen de

geschikte tem-

■ i. het-
gde Staten
.innde en
ien. hetzij

en zijn van
le koeltech-

.

De meeste aanplaniinge::
■f vijf weken n |

'4 ;i eindigende in Octo-

■■ de zon.

i aan-
men

vallen het water van de nabui

de boomgaarden aangevo-

n het
!. dat

kt dan van d>
ont afkom-

■

er het nulpunt I

nat de

Uitstekende verzorging.
■

lan bijna hi
■

• f aan den

"

Kijk bewerkte -at-g-vefa uit de
1...11.1.-II Eeaw.

J

Ook enkele klokgev_tjes paradeeren tus-
tsehen de huizen, die door den Raad op de lijst

7ijn. Aardige specirmna kan men
Leliegracht 11 en 1

n hoek van de Wee
-

imen-

en de bakkerij Blauwburgwal 21, alle vier uit
de eerste helft dier , mf>ieom haar houten winkelpui op de ||

n dit kvvarter

leugei-

Ihouwde onilir , ia|us_

■ icv-er-g rijk. tt',-1 i , M■ - en Juno weergeven.

waren van do

men

Spanje,

• jaar-
• alifor-

„naasappf
ten. Ongc-T

in.

Ml het
men.

Het
fruit

vermat van de .r>pel en citroen
«uwd wm enkt althans i

iedere Amerikaan. Geheel ten onrechte overi-
rt gaf voor

de commercieele ontwikkeling r ech-
ter reed- sinas

1789 D«

P
•nde omgeving van Los Angeles gevon-

im aan
■ ment van Landbouw te y

■'.eeken van
in aannT

De scl] ' \ I
vormd

kunn-

vocht in

"

leer-

.vijl Zij. '.'

■in is blijvend groen. De blade-
ren blijven aan «le takken van 15 maanden tot
•"5 Jaar gevallen 4 jaar. Ge-
dure"
matig. Stam en takken zijn 'n w .ornd.

en laag met een

zijn uit di et na
'ii in

Na
voor-!..

ces varieert van

Bloesem en vruchten.
rjl.l een bezoek aan Californië in het voorjaar

zoudt u boomen kunnen
tevens

top T ..

uit ;."

5

GEREED OM TE WEERSTAAN.

TN tic inleiding van zijn ..Amsterdamsche Huizen
1600—1800" bespreekt prof. Slothouwer de ver-

schillende vormen der topgevels. Ln de eerste plaats
• hij den trapgevel, in Holland zeer geliefd. De

ontwikkeling van der. er toe E
de middentravee i «er op te halen,

consequentie doorgevoerd den
dak achter den hals

ehte een aanvulling van dien hals. omdat het
af zichtbaar zou wo

Die aanvullin. i vut zandsteenen klauwstuk-
aanvankelijk van eenvoudige, maar weldi

tn 'ie zeventiende eeuw zijn
men en vi est enen,

ook vinden wij klauwstukken in de gedaante
van dolfijnen, paai en, sfinxen en
Griffioenen.

I

-

van

■



VERHALEN VAN KLASSIEKEN
EENVOUD.

r .RTARIN, met zijn kameel en
te midden van zijn uitrusting

— zooals de tt ■ Dubout
hem zag. Zooals men ziet heeft
hij behalve de handboeken over

vt-enjacht ook een I
kking, voor

alle gevallen

Het seizoen
op

Spitsbergen
belooft niet
schitterend
te worden.

Alphonse Daudet, Onsterfelijk Verteller
1840 - 13 MEI - 1940
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Alphonse Daudet.
(Lithografie van Tallotton)

Daudet's Levensloop.
Zijn ideaal was „Marchand

de Bonheur" te zijn.

W.nl.ls N.M.rdelijkste hotel. het
N... .'i-ilpiM.l h..1. I ..|i Sjiilslx r_.il. vv. i. til
— 1111 ile V irl.illdiliTl met de hevv ....iidt-

vvelelil lier-teld is — op 1,..'1'i51,.|,
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Nu het nest.

EEN LEERRIJKE
TABEL.

Dan is de
N—Z sa- kans op deze

hebben verdeeling bij Zoo groot in
in één kleur O—W percenten

U l—l 52
2—o 48

10 2—i 78
3—o 22

9 2—2 40
3—l 50
4—o 10

8 3—2 68
4—l 28
s—o 4

7 3—3 38
4—2 48
3—l 15
6—o 1

6 4—3 62
*>—2 31
6—l 7
7—o Minder dan 1

Men kan deze cijfers natuurlijk niet zoo mak-
kelijk aamoonen. We nemen ze echter voor
juist aan \ardig is het bv het eerste geval te
testen: als men één van de tegenstanders 1 van
de 2 ontbrekende kaarten toedenkt dan heeft
hij nog 12 andere kaarte Jr-r die an-
dere kan zijn: bij zijn partn.T is die kans ech-
ter grooter. want deze heeft 13 kaarten, waar-
onder die kan zijn De ontbrekende kaart is één
van de 25 Elke heeft 1 25 van de 100 kans of
4 Kr _ IS 4 52 kans dat de 2e kaart
niet in dezelfde hand komt en 12 ■ 4 48"
van wel

Ge vraagd wordt hoeveel kans er la, dat
bij 9 kaarten van een kleur waaronder a h
de v valt Het antwoord is niet moeilijk: als de
v tweede nt of als de/r- De kans op
het er- -_■ i Daar er 4 ont-
brekende kaarten zijn. is de kans op vrouw
sec 1 4 van 50 'kans op 3—li of
:s dus in totaal 52' j

EEN andere vraag: moet men met 11 van een
'cur op de h. snijden! 1 Antwoord: neen.

want de kans op h. sec
48 . De kans op h sec achter de a. 21
h tweede er voor 24

Voorts: moet men met 9 op de v snijden"
Antwoord: hoe .: kans op v
de ééne zijde re-p v aan de anderf
Dat is 3 4 40-

Laten we nu eens een •

KI. h.

7. speelt 3 S A W komt uit met KI. en Z.
maakt KI. h. Als W of O aan slag komt. is Z.
practisch verloren, want ergens zitten nog ten
minste 4 K 's'—/ slechts 5 R.'s maken.
is het spel gewonnen Dat is het geval als de
R.'s bij O—W 3—3 of 4—2 zitten De kans hier-
op tl 38" resp 48" De totale kans op één
dezer verdeelinger

Als N. nu van R eens a 10 9 gehad
zou hebben, ware w mogelijk als de
R. 3—3 zitten, of R b tweede of sec.

Deze kansen zijn resp. 36". 5 15 :-, 48':
«er zijn 15 verdeelingen van 4—2. en in 5 zit

boer tweede 1 16 en 1 6 ■ 15 1
De totale winstkans is nu 3«ï Ifi
54*.

Men telt de percentages op. omdat bij al
erdeelingen vv

Nemen we nu nog eens het voorbeeld uit
het diagrrm hierboven, en geven Z in plaats
van kleine Sch. de Seri v De winstkans stijgt
nu va : Vl' Immers van de 16'
lieskans valt de helft weg. omdat bij goed zit-

m de Sch. h ondanks slecht zitten van
de R 's het spel toch gewonnen wordt

Een ander voorbeeld:

Zuid

Sch
H. rr
Rav 3 2
KI. h. 5 4

Z speelt 3 S A Uitkomst H Z maakt de h.
Als öf R's óf KI 's 3—3 zitten, wint Z het spel.
De kans op het een is 56%, op het ander ook.
Totale winstkans derhalve 72". Als N. echter
Sch. a. niet heeft, moeten èn R'i èn Kl.'s goed
zitten, de kans waarop 36 ,- 36 100 % -- 12.96"",
is Omdat beide dingen goed moeten zitten,
moet men de percentages vermenigvuldi-
gen.

Zullen we nog eens dit spel onder handen
nemen' 1

Sch.
H a v
R a
KI a •.

Noord
Oost

ZufaJ
Sch. a. h. v. b 10
H.
R. h b
KI h -

Z. speelt 7 S A. W. komt met Sch uit, en Z.
blijkt 11 slagen te kunnen neerleggen

Het spel wordt gewonnen
ln Als de Kl.'s 3—3 zitten, de kans waarop

is ... 36 .

2a. Als dit niet het geval is. doch R. v. derde
bij O. ..

18";.
30. Als O R v heeft 'of W R v sec) en

H. h. bij W De kans op R v bij O is reeds
voor 18" sub 2 opgenomen De rest va-
te vermeerderen met v sec bij W « 2 X
— 33U". doch dit alleen als ook H h. goed

daarom .«<

Door goed te spelen kan Z het spel ook win-
nen, los van het zitten van H h. door dwang-

Kl 't en R 's in dezelfde hand
cdl terwiil er ook nog minimale

erbetering is door de mogelijkheid van
dubbele dwang] ' enkele op W als
de/e R. v 5e heeft. 4 KI '- en H h l Natuurlijk
maakt dit ne! veel verschil, en wordt de kans,
die 70«S,'. bedroeg niet veel grooter

Hopelijk kan de le/er aan de hand van 6én
der weg.' a lk hoop nog oens

nader op dit chapiter terug te ko-
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DE A.P.G.S. BESTAAT 25 JAAR
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■

h nog

billende jongeren, die nog slechts
een pa:

-

voor di'
zullen

iral de oude-

K. K. S. \\ v'itt.

ziin

rullen
; :K)te trai-

hun
nten.

Z..n nu en dan zal

den oorlog verdrongen en zal dat blijven,
zoolang de vrede niet is teruggekeerd.

dit in Engi /al ge-
. Al zijn de

■

In vast
or de meeste coun' • rmate

-

ten is de M. « • n aan-
te stellet

-

zullen duren.

IL--1 in «ie , IR E S. V
en Warwiekshlre, eer. vrij som-

; hooren wt
• !i igi '.:.'.. welker

SOMBER OORDEELovertoekomst vanhet
Engelschecricket.
LET OP DE JEUGD, ZEGT WYATT. vernietigd, dan toch

De wereldoorlog van 1 -verde
uaaiv

■ ■

or het

■

veld £•

oud z: an !'..-t

den. doch

thans
:.mken. dan rit Enge-

traks zonder v
.

der de suprema:
orven zal

teit in, - zeer leerzaam, waar-
luimt „lengte bowlen" en

.

er leer-

overtuigd zijn, dat de M. C, C een waak-

vens ook

ren zijn.

Prijsvraag van 5 Mei.
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DE oplossing van de prijsvraag van Zondag
5 Mei JJL luidt als volgt.

Raadsel 1 : Het gezochte woord is Panorama
Raadsel 2.: Het gezochte woord is Tartarin.
Raadsel 3 : De d-ie woorden zijn: Kapiteel,

kapitool. kapitaal.
Raadsel 4.; Het woord is: auto.
De hoofdprijs, ter waarde van f 5". bestaande

uit een Miele Stofzuiger of ter waarde van
f 40, bestaande uit een artikel van Maison De
Bonneterie. modemagazijnen Kalverstraat 183.
Amsterdam-C. werd eewonnen door:

G. W. VAN EVERDINGEN.
Frans van MIerbstraat 32 hs., A'dam-Z.

De 10 troostprijzen, elk ter waarde van f 2.50
en bestaande uit Fifty-Fifty-sigaretten, 2
Raxon-dassen of Eau de Cologne „4711". wer-
den gewonnen door:

Dr. H. VAN DALEN,
Soestdijkscheweg Zuid 196. Bathoven;

W. J. MEIJER,'
Mathenesserweg' 73 B.. Rotterdam-W.:

' G. A. L. BOUMA.
Nic. Maesstraat 68 • hs. Amsterdam-Z.:

' J. H. J. DU SAAR
Hooge Kanaaldijk 8. Maastricht:

J. TIERSEN,
San. ..Zonnegloren". Soest:

M. L. ROOS.
Fransestraat 83. Nijmegen;

H JAGER. Twello; "

W. BROEK. Lange Haven 18. Schiedam;
. D. E. KROESEN,

Fred. Hendrikplein 34. Den Haag:
- J. W. H DORMAAR.
Bispincklaan 6. Bloemendaal.
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Verrassend snel schrijdt het
voorjaar verder.

Na strengen winter extra goed
voor den dag.

gen juist zijn. kunnen we verder redeneeren.
Laat mij daarom eerst eens de tabel geven, die
het uitgangspunt vormt van elke berekening

a «EN' heeft mij gevraagd eens nader uiteen te
*'* zetten hoe men de winstkans bepaalt aan
de hand van de kansrekening. Vooropstellend,
dat we de wiskundigen competent moeten ach-
ten, om de kansen der verschillende verdeelin-
gen te bepalen, en voorts, dat hun berekenin-

KANSBEREKENINGEN BIJ DE
KAARTVERDEELING.

Bridge-rubriek van deze week.
9
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Amsterdam, 10 Mei
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Singel 260 L. Vijverberg 11 Ged. Bierhaven 24

ALLE BANK-, VALUTA-
EN EFFECTENZAKEN.
SAFE-INRICHTING.
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LAATSTE NIEUWS
DUITSCHE OORLOGSSCHIP

GETROFFEN.

Succesvolle raid
der Britten

op Bergen (Noorwegen)
Hull herhaalt

verklaring
over Indië.

De strijd in België
en Frankrijk. Koning George

ontvangt
onze ministers.

WASHINGTON. 11 Mei. — Minister Huil
heeft vandaag herhaald, dat de Vereenigde sta-
ten iedere verandering in den status van Ne-

derlandseh-Indie zouden beschouwen als n_

deelig v oor de stabiliteit van den vrede in hel
geheele Zuidïeegebied. Hij herinnerde er aan.
dat de Vereenigde Staten. Kngeland en Japan
onlangs te kennen hebben gegeven, dat de In-
tegriteit der eilanden geëerbiedigd zou worden.
Kn hij voegde hieraan toe: ie Amerikaansehe
regeering neemt aan. dat de regeeringen. welke

I verplichtingen np zich hebben genomen, deze
verplichtingen zullen blijven nakomen.

i Reuier

Brandstof•tanks zwaar beschadigd.
I.UMUV II VI, i. _ |>,- .nlinir.ilit.il deelt

mede. niiiiis Renten ..He larhtniarhl v.m de
vli.nl heelt twee nieuwe .1,111 V allen ..|i den
vijand le lt.i7-.-n gedaaa- Itij een aaaval

akten __ri_e-vHe_tßi(ea drie UreHen op
een v ij.in.lrlijk -orlog-arhlp, naar men meenl
de ..Brems. ". Mij dm tweeden aanval weid
«en v..lk.,men vernis.ing bereikt. \ i.iamle-
lijke brand-tof-tan—a wei-tien a__fevaUea en
zw.i.ir beHcbadigd. Twee v.m .Ie grootüte
werden in brand gestoken en ne/ien werd,
dat de vlammen ticb rrniprrUdrn **

11.-t . .iiitiiiiinii|ii«'- van ile admiraliteit /<•-«

Velden ..«.edell g \pnl heeft de lil. lil 111-l'llt
van de vloot aan de kust \.ui Koorwegea -"

v ij. in. lelijk.- v li. willigen mei -es! li. ,11 ii in

bovendien vel.- _p dea gmnd vernield. Ver-
der /IJll ~>l T I|.nul. lijk. v li.-iiii_. Il Vil 111. 1.l
.1 lil. 1i1.1..e1k.H1..1111.-ll Vllll ile V !<.<>!.

voor de Noorsche campagne geleend is. on
verzoek van de Xevvspa; •

ie Londen

■

.•

-

De opmarsch der Britten.
I~A van Reuter bij

!; .1. dat nog
nheden in

■:■■ ■ D

-' van de t i

ii en in dl

<ie kanonnen en I

Parijsche jaarbeurs
geopend.

LUIK GEBOMBARDEERD.
BRUSSEL II Mei — Luik Ut Zaterdag hevig

gebombardeerd Te Brussel
_

te 18 uur 20
luchtalarm gemaakt dat veertig minuten duur-
de In het centrum der stad werden ontploffin-
gen gehoord.

Men verneemt, dat de verliezen onder de
burgerbevolking grooter zijn dan Vrijdag

-

'

-

Een onderhoud nog te
wachten met Churchill.
Indrukken van den Balkan
en uit Amerika over de
Duitsche invasie.

(Van onzen correspondent).
LONDEN. IJ. Mei. — De Nederiand-

sche ministers Van Kleffens en
W elter zijn Zaterdag door koninu
George ten paleize ontvangen. Zij zul-
len ook Churchill ontmi eten. alvorens
ile reis naar Parijs te aanvuurden.

Men geeft er __h ri k> H-T__|i v.m. .I.it
lhiilsi hland door <le/ei-i.ssi,.in ,1,. |~_,. __.

tien thans feitelijk ongeveer een inilli,,. n _~e.l
-....lende s,, l.i. ii, ii ;,.in /iin ie_, iisi.in.i, r. heefl
toegevoegd cm «l.u teven» de (tank v.m liiui-.li
1.in.l in liet \..<.idvvesi, n _.li,e| .inllil.M.l ts
vi... 1 een lelllïst.M.t v:in ile ■-.-.illieei ile I.

S

PARIJS 11 Mei — De Fransehe mi
van Handel. Rollin. i. half-
twaalf de de Paris geopend Rollin

van handel en in.i
hun artikelen tn

iri Dit jaar worden op de jaui
i.ik verschillend.

■ht. die vervaardigd

tvvikkelirii nanning

.N':. .-.:■. bezoek hield Rollin

lang -

betalen, moet de ei
het land worde:
gevuld lU-
-ijdr...

i vanmidd
beurs bezoeken —

GEEN K.L.M.-VLIEGTUIGEN
UIT BATAVIA.

.

■

«Vervolg van pag. I)

Behalve lelsche agglomorati.
zooals bekend. 41 dooden en 80 gewonden tel-
de, werd de burgerbevolking in de provincie
Antwerpen in het bijzonder zwaar beproefd ln
Antvv, | telt men vijf dooden en talrijke

den. een enkel bombardement maakte
er meer dan 50 Bovendien _ de materieele
schade aanzienlijk Van de haveninstallaties
werd een petroleumtank door een bom getrof-

■■. aardnor verscheiden huizen in de nabij-
heid in brand vlogen

Duitsche bon B- gevallei. op
i'aliaansch schip, dat in de haven voor

anker lag en heeft daar belangrijke schade aan-
gericl

Te Mortsel telt men tien dooden en talrijke
in een belangrijk instituut,

waarop brandbommen geworpen waren Ook
op U hebben Duitsche vliegtuigen
brandbommen geworpen, waardoor talrijke
branden uitgebroken zijn

In I Charleroi telt men vijf doo-
den in de ' n een

el egen plaats-

- ijk is de
i minder In Oost-Vlaanderen teli

bij tientallen in verschei-
• ii. o a Aalst Den.lermonde en Loke-

ren De arbeide: het industriegebied
van Limburg werden buitengewoon hevi

:d. daar de vijandelijke vliegtuigen
er in geslaagd waren tot geringe hoogte te
dalen

HAVAS meldt uit Parijs: In het Noordelijk

i vele malen luchtalarm ge-
maakt, waarbij vijf vijandelijke

.v rden.
kalm In

.!.•-.:.

Ta den

gebombardi

ij heb-

ner divisies ing-

IV. ...■_'.'p Franse—* militaire kringen weige-
ren, ten _a__ie_ van den opmarsch de. Kransrh-
BrHsC-C troepen in Pel?ir elke mededeelin»
over de uitgevoerde bewegingen en de bereik-
te doeleinden M-n beperkt zich rr tor tr ver-

dat dr opera'ies zieh op h, v redigende
vv ijze met eroott snelheid en zander inciden-
ten van b»lang ontwikkele '.

gl Hava.-
-• de Duitsche kra-

I xh vooral ntreeren op het
;:n van hot nieuwe front tusschen Moezel

* izee
ran Luik. wordt in de

geer, enkele D . 'denng ge-
Hetzelfd«> geldt voor Luxemburg, waar

voorhoedi'n gisteren
- middags af met cikaai

•naar :n den loop van den dag kwam
ie situatie, daar

ander in afwachting bleef, ondanks
:k levendige bol

In I... uilen beeft men den induik. il:n de
bonding van Italië mog on_e_tr is. Men vei-

vv.lilil •.-een ..niiiillfl.-lliike Wijziging v.m de
Italiaans, he politiek v.m aun-lielli-er.-ntie.

Dr. Th. E. de Jonge-Cohen.
AMSTERDAM. 11 Dcc — Dr Th E de

d lid van he undig
.ip.

___f____p_o-p-_-_p

(Gedeeltelijk gecorrigeerd).

10
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Boeken vragen Uw aandacht.

De Nieuwe
Hardheid

I grijpen noodig en zoo krijgt de chirurg een

■ 11

'

-

■ ft het
in zijn

■

LEVENSWIJSHEID
Klassieke Waarden

\ Wd-VY geschreven, dat zij op de spits
der hooce plaatsen staat. ..daar waar paden zijn"

Lai leze paden is wijsheid uit verre La
.. ■■~:■ -nikken en in dit boek bijeen-

d. Uit Morgen- en Avondland; uit het grijze
het oude Egypte; uit de spreuken van Epic-

er, Marcus Aurelius. die velen kennen, en uit
Zuidelijk Bloesemland"

luang De ..Ware boek van den borrelenden
Oergrond" van Lia Dsi. van welker bestaan wellicht
enke en hier in bet Westen kennis «iro«

„Het Wezen van
den Mensch".
vrrzamelwerk

van Erich Syl-
vester. bewerkt
door Dr. Rade-
maker. Band-
teekrning van

Ant. Pieck.

-

■

Werken uit Dürer's tijd.

Ontvangen Boeken.
Kunst en Letteren.

I

Romans en Lectuur.

-

HistorieenPolitiek.
— Johanna de Waanzinnige, door dr. J. Brouwer.

L'itg.t J. M. Meuïenhoff, A'dam.'—".Medeieellngen van' het Nederlandsch Histo-
risch Instituut te Rome. L'itg.t Departement van On-
derwijs. Kunsten en Wetenschappen. Gedrukt ter
Algemeene Landsdrukkerij. Den Haag.

— De oorlog, ontstaan en verloop. Afl. 1. Uitg.:
Sljthoff. Lelden.

— L'Enseignement primaire et i'éducatïon raciste
en AÜerragne. Avec une iettre de S. Em. le OrtU>
na! Verdier. l'itg.t lmprirr.eiie Centrale Commer-
ctale. Paris.

— Aux portes dr, J-ugement dernier. door Maurice
Paleologue. Ctg.t Pion. Paris.

— Die Preussische Revoïutïon. door Ulrich Volk-
mann. L'lts.: Bermann Fischer. Stockholm.Geestelijk Leven.

— Het jaar Onzes Heerin 1949. Pinksterbrief.
li:?.: voor Adoremus door BWmmendaal. 's-Graven-
hage.

— Ons gezin in de crisis, door dr. J. C. Roose.
Uitg;. Bosch en Keuning, Baarn.

— L'Hcmme et le sacré. door Roger Caillois.
l'itg.t Leroux. Parijs.

— Hitier et Ie Chris:Isme. door Edmond Ver-
mei'. L'itg.t Gallimard. Paris.

— Kin Schimmerlicht la IKanke!. door Irwin Ed-
man. l'itg.t Bermanr. Fischer. Stockholm.

Wetenschap.
:

Onderwijsen Opvoeding.
-— I/»er Uzelf beter Nederlands, door R. Kttitert-

l'itgr.: Bosch en Ketming, H.urn.

Economie en Techniek.
— winstbelasting 194;). door p. Nassette en F.

Klomp. Ultg.: Belastin Amsterdam.
\i 11rlak.Muziek.

— Nederlandsche Volksliederen. Verzamelbundel,
door Daniël de Lange, dr. G. Kalff en mr. A. Loos-
jes. l'itg.t Sljthoff. Leiden.

— Soldatenliedjes, door Krans Buyle. Uitg.: De
Sikkel. Antwerpen.Diversen.

_

— Dc kunst van het paardrijden, door J. W. de
Knff. kapt. Vetten, b.d. Uit?.: Schuyt. Baarn.

— De Wet trebruik vervoermiddelen, door mr.
J. M. Furhs. litg.: Samsom, Atphen a. d. Rijn.

Jeugdlectuur.
'— Vrolüke vrienden, door Jan Men*. Vltg: De

Arbeiderspers. Amsterdam.

■
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Als Zivilist in Polnischen Krieg

doorFranz Theodor Csokor-
Uitg. Allert de Lange te Am-
sterdam.

* | T-\IT ' s een fijn gevoelig en mcnsrhclijk
; • i-S geschreven hoekje van een Oostenrijk-

I «dien schrijver, die in het najaar van Mi
[ of iiitnoodieine van de 1'nnlsche letterkun-

dige Academie naar Warschau kwam 0111 een
prijs in ontvangst te nemen voor de ver-

• taling rn bewerking van Zygniunt Krasins-
rï-i kis ..Ongoddelijke komedie*'. Hij blijft er

. hangen" in hel huis tan een legioiinaii uit
> I den wereldoorlog en werkt er aan twee dra-

lef ma'-. Da bleekt onverwacht het derde dra-
I}:■■* ma los: De Duitsch—Tonische oorlog.
■8 In strengen eenvoudigen stijl schrijft de op-
I gejaagde zijn bericht, zon Ier haat. zonder de

invectieven van uit het evenwicht geraakte
menschen. Hij bereikt de Koenieensche grens

■|HB—- daar houdt de hel van vliegtuigmotoren er.
springende granaten . op. En dan het laatste
hoofdstuk: Ergernis.

*

..Een nieuwe hardheid begint te ontstaan
en van deze had de wereld tot op heden nog
niet het geringste vermoeden. Hij was alleen

; bekend aan de soldaten uit de „Materieel-
veldslagen" uit den grooten oorlog, en zij ver-
gaten hem weder gedurende den vrede. Toen
penter leken alle gezichten van de mannen var
Verdun, van den Chemin des Dames — Duit-

en Fransciie — op elkander, bijna zooals
"broeierS. van een strenge orde op elkander
gelijken: strakke onbarmhartige waakzame ge-
zichten met een naamlooze vermoeidheid er
achter: de stalen helm. die hen beschutte,

" scheen hun schedeldak geworden te zijn.
wf Toch kwam deze hardheid eerst na een

te 4 zekeren ritus tut stand: de mensch u erd niet
, J£ zonder meer in het smidsvuur van den oor-

s log geworpen. Het begon nut het afscheid
1 van huis, dut meestal op rustige manier ge-
9 srhiedde. met „houding", met de scheiding

jPfli van de burgerlijke identiteit, door de mili-
1 p faire opvoeding te voorschijn geroepen .- dan
I volgde de afmarsch naar het slachtvetd. de

vuurdoop en verder de roode altedag run
I den oorlog. Wien het ook trof — zij waren

HE in ieder geval deugdelijk voorbereidden ge-

Georgei Dvhanel

Pri—fw B&ttbeth ran Saksca
AOOT LftCJM < r.tii'ti h.

Dobbelspel in levens.

JAM:en

Een vertellend Chirurg.

Strijd tegen Schaduwen.
Georges Duhamel: „Le combat
contre les ombres". Paris, Mer-
cure de France.

I\/Ï K
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ge-
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-

■
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noodelooz.
■

i naarmate
ler en
: over
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en, die
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men van domheid en slechtheid, die ar-

en ziele-ade

Een Zweed over Zweden.
IN de serie ..De Volken van Europa." geschetst

naar hun aard en karakter, is thans het

'

-

-

■

1 in zullen
1

n vvei-
■ voor

nen.

BEDRIJFS-ECONOMIE
voor klem en groot.

toenemender! leeftijd een geleidelijke vermeer-

in de school voor het eerst onderzocht en later.
In M len de lee:

tl
i Kinderen

dei-

I anzeif. d -

Do rommissie liet een aantal foto's maken.
den kinderen gelegenheid te geven

het benoemen van daarop voorkomende
n, planten, voorwerpen en elgenscta

.voorden (vijftig in het gclieel) te
De eerste foto b.v. laat een kamer-

t :«r g: op het
:lpen en op de

met cactussen. Deze

>*tkerr
■ noleering en schif-

::ii men tot een re-

„Rapport over een Onderzoek naar
de woordenschat van leerlingen van
een aantal openbare scholen te Rot-
terdam"; Wolters, Groningen.

T_J ET waren overwegingen van eminent
* * practischen aard, ; die een „Woorden-
schatcommissie", samengesteld uit inspec-
teurs en onderwijzers van het Lager Onder-
wijs, te Rotterdam een onderzoek deed in-
stellen naar den omvang en de schakeering
van het aantal woorden, dat het kind bij zijn
intrede in de school als geestelijk eigendom
bezit. Het beginsel van aansluiting bij de ken-
nis, die reeds aanwezig is, vooral als de glo-
balisatie-gedachte voor het onderwijs in de
laagste klassen aanvaard wordt, gold daarby
als eerste „Leitmotiv".

WOORDENKENNIS VAN
KINDEREN.

Een der belangrij*
le na haar ond--

-. dat men
hij het e«"

lijk te hoog kan schatten. Hel
naar:', :ngen mei

dei kinderen hadden, ook de woord*
gen ontleend, eerder en

■

■

N
~.■.--

■

de naaste omg,
jes. Bij de jong,

zakelijk gerit ' ' c< r,

"Onlijk gi ■ telling turn
den dag.

making n«.«>dig is" En zij voegt er aan toe.
wie dat niet doet loopt kans uitgelach.
worden, als de torenbouw misloopt, omdat hij
verkeerd gerekend heeft Hebben we. om de/e
waarheid te beseffen, een studiewerk noodig.
dat /:ch nog zoo weinig aan uitheemsche in-

• heeft kunnen ontworstelen

I
■

■

■

Daarmede wordt bedoeld, dat b.-
leiding haar geheele politiek op elk .
'verkoop, inkoop, productie, financi-
ën van ieders taak daarin te voren
Op die wijze moet de coördinatie van de afzon-
derlijke verantwoordelijke functioni
stand gebracht worden. De leider kan d.
makkelijker toezicht uitoefenen op de
waarop ieder zijn taak verricht. Vai
een precies plan de campagne opstellei
halve, en de verwezenlijking van dat plan pre-
cies controleeren: ziedaar ongeveer de bedoe-
ling van het budgetsysteem, waaraan dii
tenschappelijk werk is gewijd. Overal blijkt
uit dit boek, dat het in dezen nieuwen.
door den schrijver bepleiten vorm. een denk-
beeld van uitheemschen oorsprong is. dat nog
mnar weinig beoefend is in het eigen land.

H.'t duidelijkst vindt men dit e.
aan de taal. waarin het II geschreven. M
woorden als ..gepland": men leest zinm
Het spreekt vanzelf, dat gedurende dei

dat de i nit ' a 1 c kosten niet vollediE
amortiseerd zijn deze nis activum 1»
beschouwen zijn", kortom, hei wemelt van uit-

che woorden. Er moet .team-spiril
noet ..budget-i

..budget" moet ..flexibiliteit" bezitti
len m< nschen met „selling" belast worde
.budgettering in manage-

K,in men doorgaan
De oude

kundig Inzicht

kent rle kusten

lijk inzicht wil toetsen aan gezonri.
wingen van een man der wetenschap.

In hun voo -woord • t
idruk op. dat ..het bestek van

litgavé n,. de uitgebreide
in den modernen tuinaanleg zoodanig

'üh wat het teeken-technische.
noch wat het
gedeelte betreft, dat op eenige v
kan worden aanspraak gemaak' 'en de

tudieboek voor cur-
i in tuina;.- draad

••• ont»
vvikk. '

De kennis der tuinmaterialen is gesplitst in
twee gedeelten, n' .Habitus en functie der ge-

-1 iterialenkennis" en dit onder-
werp vormt een aansluiting op hel laatste
hoofdstuk van del 1 Techniek van den aan-
leg'

kostenberekening en uitvoering. Er zijn 24 uit-
stekende fol Uien Ruy- .lenin-
gen bij en de N V Uitgevers Mij ..Kosni
Amsterdam heeft ook thaiu voor een goede
uitvoering in druk en ïllustiatie gezorgd.

VAN ..Ontwerpen, aanleggen en beplanten
van Tuinen", door G J Par.nekoek (_

der gem beplantingen te Leeuwarden) en J
J Schipper hoofd der gem. beplantingen te
Sneek il verschenen, bevattende

paste bep. .aterialenkennis.

Aanleg van Tuinen.

Herman de Man

i zon

rv: MA
'-la.'il . -hon-

- 'hen
alle ■ :. en men

... «je

-. het

arme hoofd
en kwaad

'

<vermogen kan no.,
diepse peilen va

_ meri
len —

■ijn relnhel
htlg en

Pietje
■-inde

lis eengroot en mensen.

EJ

«

■:r teel

■

Een geslaagde milieu-roman
van HermandeMan.

tfERMAU DB Ml\'. ..ll.iii_ Pi,.,, ,),.

8.....V" (t ne. i,iii, ii,|,,. Imater-BBi) is
ét biografie van een plattrlandeijongen uit
rt.- «tr.-.k tiiss.iici Goada ra I'tri.iii: eem
atht. i lijk.- ii.iiciii — ,-,,, d,,i-|,.i,|j,„,, — rn
li.« v.rh.ial vin /ijn n.iiiiin lijk. goedheid in

/uu spontaaa religiën* jjcv.,.l gal t,.t ~„

v ui is k.itli..li. isini, .huw ikk. ld vvi.idi.

'

-

-

DE VREUGDE VAN
HET GELOOF.

■

Klare taal voor den zakenman
behoeft geen uitheemsche woord-
constructie.

jT»B wordt tegenwoordig veel over bedrijft-
'—i leer geschreven. Iedere middenstander
wordt geacht daarvan een zekere dosis kennis
te hebben verworven en naarmate de Vesti-
gingswet haar armen uitstrekt naar steeds
meer branches, waarin men zich alleen bege-
ven kan na een reeks examens van practischen
en theoretischen aard te hebben afgelegd, zn'.
de liefhebberij voor de studie der bedrijfsleer
noodgedwongen moeten toenemen

Of onze bedrijven, kleine en groote, daar
altijd beter door worden en of de bedrijfs-
leiders, kleine en groote. er betere bedrijfslei-
ders door worden, zal men eerst over langen
tijd historisch kunnen gaan beschouwen. Thans
ziet men alleen ieder, die een zaakje wil be-
ginnen — in fietsen, in bloemen, in kadetjes,
in kantoorbehoeften etc. — zich naarstig toe-
leggei. op alles wat examinatoren, die helaas
vaak buiten het bedrijf staan, hem straks zul-
len gaan vragen. Enfin, dat is nu eenmaal zoo
en omdat het nu eenmaal zoo is. is het ook
goed. dat er boeken verschijnen, waarin de toe-
komstige middenstanders kunnen studecren.

Een boek. dat hun van heel veel nut zal zijn
is het bij T. Wever. Francker. verschenen ..Be-
drijfsleer voor den middenstand", door drs. P
Siebesma Deze schrijver heeft zich weten te
hoeden voor het doeeeren van allerlei geleerd-
heid. Hij zet op klare wijze uiteen, dat het ver-
schil Is tusschen een commanditaire vennoot-
schap en een naamlooze vennootschap, hoe men
zijn zaak moet financieren, hoe kostprijzen be-
rekend moeten worden hoe men het beste zijn
balans opstelt, en omdat drs Siebesma dit alles
op voor ieder begrijpelijke wijze heeft weten
te doen. is zijn bock van veel waarde voor
ieder, die een bedrijf heeft en zijn gezond zake-

trecst, die langs etapiies in hun nieuwe
noodlot gevoerd waren.

7

Als
Zivilist
im
polnischen
Krieg

Invloed der Reformatie.
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Zeer gevoelig voor
bepaalde geuren.

Kaja-Kaja — al ha.l hij er reeds hon-
■7,aal naai — kon het I

hou-

gad-zi. die met haar won
van natuurklank

Ii t triomflied fier L<<-
vaten van
moeten ra" -ijn ln di
Kaja-Kaja's Hoi

Hij
Zijn taan In I

te en arm - eilan-
den, waarvan ik het bestaan ■■

omdat Oom Peioe er f ■ n vandaar
■

dat de Loea

■

hun a
van hun armza

ZIJN Zondagsche naam was Petrus
Miruic, maar in de wandeling
heette hij Oom Pctoc. Zelfs de

Controleur en de Bestuurs-Assistent
noemden hem zoo en in liet gansche
land was er i !, die er aan zou

cht hefrben ht m anders te

Langs
de Straat

EtlN juffrouw
■

. heft een

ets bijzon-
-

den.

Nu, verkou-
den, en van verder dan de

-■ bejaarde juf-
- e ten uit-

voer ken ge_i«_u en den
s m een se::

in de kleine f:
•gt natuurlijk niet langer

dan e: en alleen. Er naderen snel van
.inde menschen, groot en klein, jong en
■leen hunner — maar dit kan toeval zijn

— dans: mee. Zij schijnen van den meer com-
templa en naar het flegm i
zweemend te i

ïaan drin-
■m de

I

„Wi

igent aan.
gezien en
Ook hem

.-,.- de
I perceel.

Hij :d een vervaar-

hem over

'. maar een
■

raam

voor-

e wal-

■.

-•

ïeen.

-

LEO.

Brand.
Schetsen

uit
Nieuw-Guinea

III.

Hij was een wijs man en bracht de kaja-kaja's met zijn grollen
en het wonderlijke gezang, dat hij van zijn eiland had meegebracht,
in verrukking.

Bovendien kon hij prachtig iemand opbeuren en op onzen tocht
naar Digoel was hij feitelijk onmisbaar. Hij zorgde voor een goede
stemming, zoowel bij de dragers van de expeditie als bij de gevan-
genen ....

Foutieve behandeling
bezorgt u den toorn
van het volk.

DE observatie van een bijenvolk openbaart
den mensch verscheidene wonderen der na-

tuur. Wie daar oog voor heeft, erkent, dat een
kolonie bijen poëzie brengt tot zelfs ln een
.radstumtje, waar men slechts een stuk van
den hemel te zien k-

— Jawel meneer, zei iemand, die pas bijen
was gaan houden, maar die natuurpoëzie ligt
me er wel wat te dik on. Kijk eens even naar
n.'n oog.

Inderdaad zo-
dicht — gevolg van één bijensteek nabij de

-■ lang niet alles.
i.aruurliet'.iebber

buren hadden met de bijtjes
wel drie dagen

- gezeten, een ander
in den neus, een der-

' ooit* van een okkernoot
te danken gehad. Een en ander

do
bij de buren

mag-

e bijen :: ;. dat
'

• h verongi
. dat een _o

■

— H.>e het dai -..mmiie imkers
'

Hl hij op vijf meter
werd?

— U tg na?

— Ja. zei hij. Ze Interesseeren me zoo. dat
en toe cc ..-n of er honi:

(

g maar
door haar . at de aardigheid er

:iaal af
— l Maar bekijk

i eens ever. van een ander stand-
homngbijen zijn er ook nog

■apende Insecten. Wespen en hom-
mels vliegen ;n den zomer bij massa's rond.

ora! de wesp heeft een kwade reputatie.
Maar hebt u ooit een steek van een

een hommel gehad?
Taar? Probeer dan nu eens me

. dagelijks met de bijen doet.
Neem eens een kijkje in haar nesten, blaas er

r eens ln met een eindje
•en en zelfs de gemoedelijke dikke

oorden deze ag'essie met een
'. jarom zou de honingbij een

.ging tegen haar broednest niet met
eld beant"

Als een vijand.
. en kwaï

De kwaad-
: den bijen-

houder, die cci Is een

■.. De bijen
:; man al- nd, als een ver-

e orde en ze kennen
an zijn lichaams-

oordat hij zijn
is nu, dat zoon

kwaad kolonie binnen
t verandert

onder fr van een ervaren imker.
t de bijen-

■ rhoop halen, tenzij dit drin-
gend noodz Hij bekijkt den gang van

aan het n trekt daaruit zijn
concl.: -nies dienen dan ook
tot het rn.nimum beperkt te b.ijven.

. kan vlak
• olk van viucht-

bijen wandelen zonder één steek op
te doen.

Natuurlij gel eenige uit-
zonderingen. Kr kunnen zich omstandigheden
vooi doen, waardoor bet „humeur" van het
bijenvolk ongu: vloed wordt. Tijdens

op somm loemige dracht-
'jvoorbeeld koolzaad, mosterdzaad,

maar speciaal radijszaad, is het raadzaam
een beetje uit de buurt van den
bijenstalte blijven. Het schijnt, dat de
nectar van cruciferen prikkelende stoffen be-

■ rle gifklier van de bij activeeren.

de oevers der midden-F]y bewonen, daar waar
de machtige rivier de grens vormt tusschen
Nederlandsen en Australisch Nieuw-Guinea om
vandaar uit den doorsteek te maken naar het
verlaten Assika aan den Digoel, was Oom Pe'.oe
natuurlijk ook van de partij en zijn eerste
werkzaamheid bestond uit het werven van
dragers.

■

■

■

■

i\.T\\lt .Ie vv. ii Idniai ki is ~ii wispelturig
1 * ■*• <liti ir en nut de copra iritiï; Int — zij Int
in vv.it rustiger temp.. — il.-iiz.-lfili-n vv ■
nut de huiden, o..in Petoe, boewei eea rroo
lijk.- t'i.iii. in sti-..is \,„,r een grapje te vin-
di-n. was geen dwaas. Hij /.it: wi-1 in gat hij

n.ii.it rijk /..ii vv.irdeii. maar er is tusschen iijk-
ilniii en armoede een breed* marge. I>iis prees
hij /i< h wederom gelukkig, dal lui geen sch til-
den h.ui *ii kun gaan wa.ir hij wilde en s,.iü.

citeerde naar de betrekking ran politieagent.
Zon kvv,im (li.in Petoe in Moeting, diep in Zuid.
Miiivv-i.uin.a's binnenland

HEEL ANDER VAK.

koken en keek zoo

t an den af-

■ ■n nu,

:: ■

intuss. tien vv .is Oom Petoe toe laagza-
iii. ihaml de eenige ..|>timist in dea troep _•

w..iilen /..- vviii-.-n nu vijl voile dagen onder-
weg v.m il.- l'lv n.i.ir den Dii;..el en Int
vv.is lunst tvv»-e vv.-krn gl-leden sinds /.

M...tin.' verlieten. Ie weg van Xlv Baar l)i-

-.... I lm.] niet langer «l.m vier dagen mogen
garen, Indien /«■ Int goede pad hadden, maar
dut waren /«■ helaas dea derden dag kwijt

geraakt Mojaai de eenige Hoet-ager, die den
wet; ni.it gegaan had. wist plotsettag niet
meer, wan dal pad gebleven was d.it ken-
nelijk door B-tfg* llluneli-i-s wils ili.hti;.
mankt «n verborgen.

•.e lie-
e taal
lucht,

■

i één

Oom

KANS OP PROMOTIE.

E Oom

■

■

i

Oom Petoe had niet lang . toen
een Chinees hem overtocht aanbood, mil
hij één der Chineesche ham Me-
rauke in dienst wilde treden. Hij

ngend «ie wijde
zou hij als een rijk tn

naar zijn negorij *,n ( ' ;in souden de mens
hun hoofd

dat hij hun wilde
nemen, ze zouden hem vriendelijkheid
wijzen, ia aN de jonge Petr.i-

dan waren de bezv -inilie

. en beni.ii af naar het
land, waar hij in dienst kwam van

n vogel ja.
Men had hem. althans wat het gel-

treft, niet
de oogen uit i. i ln Me
rauke. Hier rolde het geld en

•ii royaal
'hot en zoo tro ' ir in,

jaar uit ging hij mee. ver, ver weg de
e bo-BChen in. Jagen op der.

paradljsvogel
Harde maanden waren «lat. «lic maandi

uitputting, maar niemand liet zi. h ontmoedi-
gen, want achter die ellende lag :,

van «1- eer in Me-
aan het eind en \ .ham-

rijkelijk bij het. dansen dei-
nen ot het schudden der kaarten. Nog I
ten dage kan n
nacht een man. net terug uit hi twin-

ihuklen ve
'

eeluk had ■ n man als Petrus.
in die pa tot

de krach kwam. Ineens vielen «!«• prijzen, er
was geen houden meer aan. De njonja hlanda

.: geen veeren meer op haar hiv
mede was het gedaan met den n Me-
rauke.

Daar stond Petrus Nog mocht hij z:
gelukkig prijzen, da' schulden had.
zooals zoovele anderen.
reden om nu reeds den moed op te geven. De
copiaprijzen waren goed in die dagen en Pe-
tnis hoopte, nu «le goudstroom niets in zijn
zakken had achtergelaten, ten minste uit den

r te houden. Du
hij zich in een dorp aan «!<■ tal a-rui-

( dat vele jaren. In «lic dagen noem-
de men hem voor he «om Petoe.

'

-

ban.
de pastoor, d

■

gegrondi

• bij niem
Oom

■

r«EN de controleur aw |tent naar het lan- e, die

De menschen. die het hoorder.
hun hoofd van verbazing Du n dui-

land,
.•n. De Chlneezen wl I

wonderlijkste verhalen »an te vertellen, die
grooter en mooier werden op hun

door de eilanden. Ja. da;
een goed land zijn.
waar de menschen zich soms van den i

i nauw om het lijf r> kken.

DOOR GELD VERLOKT.

T>EN Oom Pi van
twintig. vijf-en-tTT n, liep er een

den
Zuidwester Archipel. Ver naar i was
een land. waar ; nen viel,
troe.l geld met

-

Ij ook

■

■

VROOLIJKE TOCHTGENOOT.
D:sen

kornuitei .lage
- moord op een oude

Hoe blij ze ook wa
e hen ver-

naar Me

os en menig m Ijk ge-
zicht : IT. '/.e

hielp
ii" Ze Tvi-ien maai lat de

11 ZOO-

•waar
werd.
door

ze van dien d
zelfs «le hi

patrouille u ten op
hen

Zulke met alle normale bepalingen strij-
","n waren naar het har:

van de •■
handelen, tenzij hij er eenige honderden steken
voor over heeft.

De groote fout.
Al deze kleinighoi,

fijnere finesses van de bijenwetensebap er.
men dient ze wel in acht te nemen, om .

loopende ruzie" met d imen.
Hen andere fout is, een bijei

7 na de I
kolonie, zonder vooraf de handen te hebben
ontdaan van den „nestreuk" van het eerste
volk. De reukzin van de bij verdraag: d..
van een „concurrent" al
lucht van een vijand. En de man, die dat mei

Minder duidelijk Ii het waarom bijen Keen
p.i.ud In de nabijheid van haar WOaiag «lul-
den /.cu, gJT-itl K haar afsi huw van de lucht
van dit dier, dat de Imker, die kort te voren
ppii paard heeft aangeraakt of in een paarden-
•-t.il heeft vertoefd, geen liijenvnlk kan be-

Hoe de bijen aan deze onhebbelijkheid ge-
komen zijn ligt nog in het duister. Wel bestaat
er grond voor het vermoeden, dat de lichaams-
reuk van sommige dieren in het bijenvolk ata-

che herinneringen aan voor-historische
vijanden te voorschijn roept. De bruine beer

n is nog een liefhebber van honing en
bij het piunderen van de bijenvolken onder

■reik trotseerde hij onvervaard duizenden
•. Geen onzer bijenvolken nu heeft ooit

met bruintje kennis gemaakt en toch behoeft
men in de buurt van een actieve kolonie
slechts een berenmuts te vertoonen. om
het zachtaardigste volk razend te maken.

Atavistische herinneringen.

Dan zijn er sommige luchtjes, die de zacht-
moedigste bijen tot woede kunnen brengen.
Dat behoeven nu juist geen reukprikkels te
zijn, die ook ons onaangenaam aandoen. Ver-

i.ns, aangewend als toiletzecp,
haarwater e.d.. we:ken blijkbaar provoceerend.
Bekend is ook. dat de bijen het land hebben
aan alcohol en uit een aantal bezoekers aan

- den aa- ten op den
man, die een spoor van dranklucht bij zich

,me vriendschap zou slui-
ten met den geheelonthouder, zooals antieke
bijenboekjes ons willen doen geloovcn. is na-
tuurlijk onzin. Ze pikken ook een drankbe-

i r uit wanneer deze maar naar Eau de
Cologr..

Ook een honingbron als boekweit, die slechts
ln de vroege morgenuren nectar oplevert en
de volken voor de rest van den dag tot werke-
loosheid doemt, werkt slecht op het bijenhu-
meur. De imker, die in zulke drachtnerioden
soms genoodzaakt is in zn bijen te werken,
is niet direct voor zn plezier

'
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OOM PETOE

De geschiedenis van den vroolijken
politie-agent Van Moeting, den ex-
jager op paradijsvogels en copra.
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De honingbij
heeft

een fijnen reuk.
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