
DE KERSENPLUK IN DE BETUWE.
u u .. . t . J °V.en 9an9* Van dit „smakelijk” bedrijf, waarbij iemand op het zien wel het water in den mond moet komen, geven wij een viertal aardige foto’s. Hierboven, links: De vraaq of de voaela

voor den kersenboer vijanden of vrienden zijn, is ook m deskundige kringen nog met opgelost. De boeren nemen echter het zekere voor het onzekere en passen allerlei middelen toe om de musschen en spreeuwen te venaqeJ 
Rechts: Boven de boomen uit is een toren gebouwd waarop eenige jongens hebben postgevat om met schrikaanjagend lawaai de vogels te verdrijven, die de vruchten zoo ernstig bedreigen

In de Betuwe is de kersenpluk thans in vollen gang. Van dit 
nde

Links: Klaar om verzonden en. .. gegeten te worden. Onze foto demonstreert op leuke wijze, dat voor dit laatste wel liefhebbers te vinden zijn. Rechts: Nadat de kersen geplukt zijn, worden ze 
— —ï“nprovlseerde tent door geoefende handen gesorteerd.

HET BEZOEK VAN PRINS HENDRIK AAN DE „HOLLAN Dl A".
in de afgeloopen week heeft Z. K. H. Prins Hendrik een bezoek gebracht aan de Film
fabriek „Hollandia” te Haarlem, waar eenige scènes gespeeld werden uit het nieuwe 
filmdrama „Coronet of Shame”, die door den Prins met aandacht werden gevolgd. Hier
boven: een scène met Willem van der Veer, Annie Bos en Mien Duymaer van Twist.
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Else Dankmeyer, optredend in „Coronet of Shame”, tijdens het bezo» 
van Prins Hendrik aan de filmfabriek „Hollandia”. Zie ook de foto link

DE VOLKSWONINGEN TE s-GRAVENH AGE.
Verleden week heeft H.M. de Koningin-Moeder een bezoek gebracht aan de nieuwe Volks
woningen in de Transvaalwijk te ’s-Gravenhage. Hierboven: H.M, verlaat de woningen in de

Brandstraat, die het eerst bezocht werden.

DE VERSPREIDING VAN „PANORAMA".
Dat ons blad door geheel Nederland gelezen wordt is genoegzaam bekend, want waar men komt, overal vind 
men „Panorama”. Ook in het buitenland echter, met name in onze koloniën, wordt het gewaardeerd als „hel’ 
blad bij uitnemendheid voor de beschaafde familie.' Dit blijkt ook uit het bovenstaand kiekje, dat een onzer abonné'ü 
te Semarang ons zond, als een „hulde” aan ons tijdschrift. Wij zijn er erkentelijk voor en plaatsen het daarom

gaarne, maar meer stellen wij nog het zeer waardeerend schrijven op prijs, dat deze foto vergezelde.

EEN GELEERDE KEUKENMEID. 
Mejuffr. Sophie Sanders te Eindhoven wist, bij 
uitstekende en stipte waarneming harer plichten 
ais keukenmeid bij de familie Mennen, groot
industrieel te Eindhoven, weiar zij twintig jaar 
in dienst was en daarna overging in dienst van 
de dochter des huizes, mevr. Wijers-Mennen, 
zich niet minder dan zeven talen volkomen 
machtig te maken in ar vrijen tijd. Zij blinkt 
vooral uit in de kennis der Scandinavische talen 
en litteratuur. Haar werd een belangrijke functie 
aangeboden aan de inrichting voor taalonderwijs 

nte Luik, doch zij aanvaardde deze niet, omdat 
■ zij zich liever rustig in haar eenvoudigen werk

kring aan de studie blijft wijden.


