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Faalde het Christendom ?

Elke frontpagina der dagbladen zegt het ons
immers! Nu dan, houd op met je christelijke
jjr. H. Schokking, een christelijk-historisch praatjes Dit komt dan op hetzelfde neer: „Sluit
j^n, heeft een voortreffelijke brochure ge de kerk maar" en wat er met ongebruikte kerk
gebouwen zou gebeuren in dezen tijd is zonder
schreven
,In gevaarlijke zóne", heet zij, en zij draagt meer duidelijk. Indien de kerk dit niet ernstig
neemt is zij heden bij voorbaat verloren. Dat
ondertitel: „Korte onderbreking van het ge
zou niet erg zijn als daarmee niet de oorlogs
sprek op school over den oorlog".
vijand No. 1 verloren ging. „Waartoe hebben
Leest haar. lezers! Leest haar! Zij brengt
2000 jaar christendom ons in 1939 gebracht?"
voor ons allen iets goeds.
Wie is het, die dit vraagt? Hebt gij misschien
In dit artikel bepalen wij ons tot een frag
altijd critisch aan den kant gestaan om an
ment ervan. Maar een belangrijk fragment. Het
deren de vraag voor te houden, hoever zij het
heeft betrekking op het geloof, en op de hou
het hun christendom gebracht hebben? Is deze
ding van het geloof tegenover de wereld en den
vraag aan anderen billijk, wanneer gijzelf niet
oorlog, en op de taak der christenen. En wij
meedoet en op een afstand, alleen maar toe
vermelden het daarom met zooveel vreugde,
kijkt? Inderdaad, het christendom zal nooit
omdat het ook betrekking heeft op de taak,
zijn, wat wij er van moeten verwachten, zon
zooals wij die zien en met het schrijven onzer
der U."
artikelen vervullen.
E r b e s t a a t — d u r v e n w i j z eg g e n
Hier worden de puntjes op de i gezet. De
• een ontzaglijk misverstand over
verwijtende vragen (gemeenlijk van niet-ge
<ien a a r d v a n h e t g e l o o f .
loovigen) :
Vele niet-geloovigen denken: geloof is rust.
wat heeft het christendom in 20 eeuwen be
En zij benijden de geloovigen erom. Maar zij
reikt? en wat heeft de kerk bereikt?,
hebben het grandioos mis. Geloof is veel meer
moeten luiden:
onrust dan rust. De christen, die een volmaak
wat heb ik voor het christendom gedaan en
te rust vindt in zijn geloof, en in de weten wat deed ik voor de kerk?
schap dat hij persoonlijk laat ons zeggen „ge
Op d i e vragen komt het aan bij dit onder
r e d " e n „ v e r l o s t " e n „ g e b o r g e n " i s , d a t i s d e werp.
ware christen niet.
* * *
De ware christen is vervuld van onrust over
Dezer dagen kon men lezen van een ontwik
de wereld en over haar tegenstellingen tot het keld man, die getuigd heeft het christendom
christendom. Hij ziet hoe ontzaglijk veel om te „haten", omdat het ten opzichte van den
hem heen daarmee in strijd is; dit brengt, oorlog zoo weinig heeft bereikt.
naast alle rust en zekerheid van overtuiging,
de onrust in zijn leven, als wij het mogen zeg
gen: een heilige onrust.
,Het leed der wereld doet mij vaak niet sla
pen!" roept de edele Henriette Roland Holst
in één van haar verzen uit.
Zoo is het met den Christus. Er is in hem
een sterke onrust èn een sterke smart over wat
de wereld te zien geeft. En niet te zien.

Een bewijs, deze uitlating, hoe kortzichtig
ook een ontwikkeld man kan zijn.
Als hij dan met alle geweld wil haten, moet
hij niet bij het christendom zijn, maar bij de
christenen, d.w.z. bij hen die er voor wil
len doorgaan, en die öf niets öf veel te weinig
voor christendom en kerk doen God — zoo
heeft eens iemand gezegd — kan geen Stradivarius-violen maken zonder Stradivarius.
Anders: ook opdemenschen zelf komt het
aan. Als zij het christendom niet verbreiden in
de wereld, met iets van de geloofskracht en den
geloofsmoed der eerste christenen, dan is het
geen wonder, dat de resultaten slecht blijven.
En geen enkel niet-geloovig mensch heeft re
den, „het Christendom" verwijten te doen of
te verwerpen, omdat het „niets bereikte". Het
gaat om: de menschen.
Z ij hebben gefaald. Z ij zijn te slap geweest.
Z ij bleven op een afstand of maakten suiker
goed van het Christendom inplaats van zout.
Het geloof is niet iets ,voor de binnenkamer",
maar voor de markt des levens.
Getuigen!
Het Christendom heeft niet gefaald. D e
christenen faalden.
Eerst wanneer dit verandert, zal het beter
worden.
Wanneer zij, die langs den weg staan, mee
gaan loopen en strijden op de groote heirbaan.
En wanneer zij, die er al loopen, wat meer en
vuriger voor hun geloof durven opkomen.
Kerk en Christendom hebben belijders noodig, maar vooral werkers.
D. HANS.

De Britsch-Nederlandsche
handelsbetrekkingen
Een

* *

»

Nu schrijven we iets over uit het boekje van
mr. Schokking.
Het gaat — zegt hij — in den Bijbel om de
w e r e l d en niet allereerst om p e r s o o n Jijk heil.
Maar:
„Wij hebben van godsdienst „privaat-zaak"
gemaakt — 'n kwestie van persoonlijke vroom
heid, waarmee een ander niet te maken heeft.
Hét christendom is de laatste verzekering ge
worden bij alle andere verzekeringen, die wij
sluiten: de verzekering voor de eeuwigheid. Het
staat te bezien of zoodoende het christendom
niet verwrongen is tot zijn tegendeel en het
godsdienstig gewaad is geworden, waarin het
egoïsme zich nauwelijks herkenbaar heeft ver
momd. Het gaat er niet om of straks een In
tiem vriend bij Uw graf tot verrassing der om
standers van U zal zeggen, dat gij een gods
dienstig mensch waart. Waarom hieldt gij dat
dan zoo voor U-zelf? Het gaat erom, dat allen,
met wie gij in het leven te maken hebt in de
1000 betrekkingen, waarin wij met elkaar te
maken hebben, door U zullen weten, dat er
maar één band is op grond, waarvan wij elkaar
verstaan, vertrouwen, benaderen en het met
elkaar vinden kunnen, t.w. de band der we
tenschap, dat wij allen „kinderen Gods" zijn.
Dit geldt voor elke verhouding in het leven:
ouder en kind — leerling en leeraar — werk
gever en werknemer, enz. enz., ook: volk en
volk, staat en staat. In deze verhoudingen ligt
het bestand van de wereld. Wanneer gij uw
geloof reserveert voor uw eigen, persoonlijk
heil, onttrekt gij uw geloof aan de wereld, tot
welker behoud God's plannen strekken."
Zoo is het. Of, om het met één enkel woord
te zeggen, d e christen moet: g e t u i g e n . En
zijn fout is geweest, d a t hij in d e wereld v e e l
te weinig getuigd heeft.
Hij heeft maar al te vaak het getuigen over
gelaten aan de kerk en aan de priesters en
aan de dominéés. Op Zondag.
Maar „mede-arbeiders" zijn niet alleen kerk
e
n geestelijken; alle geloovigen zijn het.
Alle.
*

*

*

Er worden zulke gemakkelijke verwijten ge
hoord aan het adres van de kerk en van het
Christendom.
De kerk — zegt men smalend — heeft al die
verschrikkelijke dingen toch ook niet kunnen
tegenhouden. En het Christendom in twintig
eeuwen evenmin. Dit*, constateert men, en dan
keert men kerk en christendom den rug toe. Zij
hebben gefaald!
Gemakkelijk!
Nu schrijven we nog iets over uit het boekje
v
an mr. Schokking:
••Als de kerken vol hadden gezeten, dan wa^en misschien nu de kazernes niet gevuld.
Maar de kerk stond toch altijd
open ? Men liep echter de kerk uit en voor
bij Dat is toch niet de schuld van de kerk?
Neen? is het geen schuld van de kerk, dat men
2i
ch veilig en knus terugtrok binnen de muren
v
an de kerk en de leege banken met verholen
gekrenktheid voor rekening liet van de schare
' die de kerk niet kent? Het hoofd der kerk
*«rd met innerlijke ontferming bewogen, als
"ij de schare zag. Hij wachtte niet in huis met
een geopende deur, maar trok er rusteloos op
zoodat de menschen Hem nog wisten te
vinden, wanneer Hij zich eens afzonderde om
e
en oogenblik voor zichzelf te hebben. Wan
neer wij er op uit trekken, ontmoeten wij de
vraag of het eigenlijk niet beter ware de kerte sluiten en tot kazerne in te richten.
M
°gelijk zegt men dit niet zoo met zooveel
^oorden. Misschien haalt men zijn schouders
alléén maar op en vraagt: „Waartoe hebben
000
jaar christendom ons in 1939 gebracht?'
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te regelen, mag worden verwacht, dat handel
en verkeer zoo min mogelijk belemmering zul
len ondervinden van de terzake ingevolge het
arrangement getroffen maatregelen. In den
zelfden gedachtengang zijn vrijstellingen ver
leend voor goederen, welke bestemd zijn voor
persoonlijk gebruik, terwijl goedferen welke
vóór 8 April werden afgezonden, eveneens uit
gezonderd zijn.
DE UITVOER

Het andere Koninklijk Besluit regelt den
uitvoer, zooals deze van Nederlandsche zijde
is vastgesteld op grond van het met de Brit
sche regeering gepleegde overleg. Het uitgangs
punt is tweeledig:
1. Voor een aantal producten, waaronder
voornamelijk die vallen, welke overzee plegen
te worden aangevoerd, zal geen dispensatie
worden verleend voor den uitvoer naar een der
belligerenten, welke het ook zij. Daarnaast zal
voor een groote reeks van goederen wel een

geregeld

en bezwaren voor beide partijen voortspruitende

derland en Engeland getroffen arrangement

uit den oorlog zooveel mogelijk te verminderen.

op handelsgebied. Hetgeen is medegedeeld, kan

Dit geldt voor wat Nederland betreft vooral

als volgt worden samengevat. Zooals werd be

de wijze waarop de aanvoer is geregeld. De

>

naar de

belligerenten

be

houden.
2. Als beginsel valt da handel met neutrale
landen buiten het arrangement, met uitzon
dering van een aantal landen in Europa, waar
heen de uitvoer op dezelfde wijze zal worden
gecontroleerd als ten aanzien van de bellige
renten zal geschieden. Voor alle landen zal
evenwel dispensatie

moeten worden aange

vraagd voor de uitvoerverboden, die immers
een algemeen karakter dragen. De niet-Euro-

kend gemaakt zijn de onderhandelingen, die

thans getroffen regeling is er op gericht dezen

tle Nederlandsche delegatie sinds einde Octo-

zoo ongestoord mogelijk te doen verloopen en

peesche landen vallen allen buiten het arran

ber, zij het met onderbrekingen, te Londen

het oponthoud van de schepen zooveel moge

gement.

BEXEEKENIS VAN HET
ARRANGEMENT
Het arrangement moet eigenlijk worden be
schouwd als de consolidatie van de situatie,

exemplaren

Nieuws

BINNENLAND:

De luchtpostverbinding met Lissabon; de eer
ste retourvlucht volbracht (Eerste blad).
De export van groenten naar Duitschland;
vragen van den heer Dieters beantwoord
(Binnenland).
Tot deken te Nijmegen is benoemd de heer dr.
J. P. C. M. Teulings, thans deken te BeekUbbergên (Stad en omgeving).
Op een onbewaakten overweg te Oss is een
vrachtauto door een trein gegrepen; twee
dooden (Plaatselijk nieuws).

Na zeven maanden oorlog (Waar men over
spreekt).

voermogelijkheid
gekomen

mededeelingen gedaan over het tusschen Ne

Reeds spoedig na het uitbreken van den
oorlog werd de noodzaak gevoeld met de ver
schillende landen, waarmede wij een belangrijk
handelsverkeer in stand houden, overleg te
plegen om de handelsbetrekkingen aan te pas
sen aan de zoozeer gewijzigde omstandigheden.
Wat nu onze verhouding tot Engeland betreft,
bier bleek het gewenscht tot een regeling te
komen over de toepassing van 't contrabande
systeem. Twee problemen toch lagen in het
bijzonder der Nederlandsche regeering na aan
het hart: de aanvoer van overzee en de scheep
vaart. Een zooveel mogelijk onbelemmerde
aanvoer is noodig niet alleen voor onze voed
selvoorziening, maar ook om het onze industrie
mogelijk te maken te blijven werken; voor binnenlandsche behoeften maar ook voor den onontbeerlijken export. Het ondervinden van
moeilijkheden bij den aanvoer heeft natuurlijk
zijn onmiddellijke repercussie op de scheep
vaart. De moeilijkheden waarvoor wij ons ge
plaatst vonden, behoeven hier'niet in herin
nering te worden gebracht. Reeds kort na het
uitbreken van den oorlog werden onze schepen
bij de controle-stations aangehouden voor on
derzoek op contrabande. Het aantal aangehou
den schepen steeg met den dag, de overligtijd
leverde, naast groote kosten, ernstige bezwaren
van velerlei aard op en niet minder zwaar be
gon de onzekerheid op den handel te drukken,
die herhaaldelijk zijn goederen door de oorlog
voerenden in beslag zag genomen. De enkele
hier geschetste moeilijkheden maken het dui
delijk, dat het gewenscht bleek met de Engelsche regeering een regeling te treffen.
Een eerste contactneming had plaats einde
September van het vorige jaar, toen de dele
gatie naar Londen vertrok. De Britsche regeeringsdelegatie was samengesteld uit amb
tenaren van het ministry of economie warfare
en werd gepresideerd door sir Frederick LeithRoss, directeur-generaal van genoemd mini
sterie, waarnaast uiteraard ook besprekingen
werden gevoerd met lord Finlay, den voorzit
ter van de contraband control committee en
andere autoriteiten, die belast waren met de
regeling en de toepassing van het recht van
contrabande door de Britsche vloot. Naast
sir Frederick Leith-Ross heeft de heer Villiers
van het ministry of economie warfarn de on
derhandelingen van Engelsche z'jde geleid. De
eigenlijke onderhandelingen begorn^n een
maand later. De delegatie keerde na een ver
blijf van zes weken in Londen naai Nederland
terug om de voorloopige resultaten aan de Ne
derlandsche regeering voor te leggen. Begin
Januari vertrok de delegatie ten derde male
ter vervolging van de besprekingen o-ver het
arrangement, dat op 21 Maart w^rd geparafee:d.
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BUITENLAND:

achten voor onze landbouw-, veeteelt- en tuin

van Algemeene Zaken zijn gistermiddag eenige

enkele dagen in werking worden gesteld.

Het

ruim

uit

gelijk zijn, zij het dat deze aan een voor alle
bonden. Deze regeling is relatief gunstig te

zooals deze gedurende de onderhandelingen is

heeft gevoerd, beëindigd door de parafeering

Oplaag

bestaat

uitvoermogelijkheid naar de belligerenten mo
belligerenten gelijkelijk geldende limite is ge

In een persconferentie op het departement

van een arrangement. Dit arrangement zal in
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Fa. RöMER - Molenstr.110
BRILLEN IN ALLE PRIJZEN
beletten zich bij de neutralen te voorzien van
de goederen, welke hij noodig heeft. In dezen
geest hebben Monnet en Cross de resultaten
van de reeds genomen en de nog te nemen
maatregel bestudeerd, opdat de geallieerden
in staat zullen zijn beslissende slagen toe te
brengen. Monnet verwacht groote resultaten
van deze maatregelen. In antwoord op vragen
van de journalisten zeide Monnet, dat door de
blokkade het oorlogs-potentieel van Duitsch
land is verminderd, vooral wat betreft' de voor
ziening van benzine, ertsen, rubber, textielwaren, metalen, leer en huiden. De ijzerin
dustrie in Duitschland ondervindt reeds moei
lijkheden en thans is het zaak de lekken in de
blokkade te stoppen. Naar vernomen wordt, zal
Monnet heden in zijn bespreking met Cross
voorstellen op de neutrale markten te koopen,
ten einde op deze wijze Duitschland te beletten
zich van materieel te voorzien.

Ter uitvoering van het arrangement zal de
Uitvoerverbodenwet 1914 nader worden toege
past. Het desbetreffende Koninklijke Besluit,
Het behoeft geen betoog, dat een zoodanige dat een dezer dagen zal worden gepubliceerd,
regeling niet kan werken zonder dat van Ne bevat een herziening van de bestaande uit
derlandsche zijde maatregelen worden getrof voerverboden, aangevuld met een aantal nieu
fen, die belichaamd zijn in een tweetal Ko we. De in de wet op de uitvoerverboden voor
ninklijke Besluiten, welke in de Staatscourant ziene dispensatie-mogelijkheid blijft
van
van gisteravond zijn verschenen.
kracht. Ter verkrijging van uitvoervergunnin
Het eene Koninklijke besluit noemt verschil gen dient men zich te wenden tot het crisis
lende goederen, waarvan de invoer verboden uitvoerbureau, resp. voorzoover het betreft mo
JAPANSCHE STAPPEN TE LONDEN
i£>, tenzij vergunning is verleend door de Al nopolieproducten, tot de desbetreffende mo
Naar
de
„Kokoemin Sjimboen" meldt, heeft
gemeene Nederlandsche Invoercentrale (A. N. nopoliehoudsters (centrales).
de Japansfche regeering besloten, haar ambas
I. C.) voor de aan dit lichaam geadresseerde
sadeur te Londen op te dragen, met de Britsche
goederen. Deze regeling berust op de invoerHET ARRANGEMENT EN HET BILA
regeering te onderhandelen „over bescherming
noodwet, welke met het oog op den oorlogs
TERALE HANDELSVERKEER
van den neutralen handel". Van Japansche
toestand werd tot stand gebracht ter verze
Tenslotte zij nog de aandacht er op geves zijde zullen de volgende argumenten worden
kering van den voor ons land onontbeerlijken
tigd, dat het arrangement niet regelt het bila aangevoerd: 1. De uitbreiding, die de Britsche
aanvoer.
regeering aan het begrip oorlogscontrabande
Door deze maatregelen ontvangen de impor terale handelsverkeer tusschen Nederland en heeft gegeven, beteekent misbruik maken van
Engeland in den zin van de handelsovereen
teurs en de scheepvaart waarborgen, dat goe
komsten in vredestijd, doch slechts het raam de rechten van oorlogvoerenden en is daarom
deren op deze wijze behandeld, zonder moei uitmaakt van de aanvoer- en uitvoermogelijkhe- beslist onaanvaardbaar.
2 In verband met het feit, dat Wladiwostok
lijkheden de Britsche controleposten zullen den, waarbinnen met de verschillende betrok
de rol vervult van zeehaven voor Duitschland
ken
landen
ingevolge
de
bestaande
of
te
slui
kunnen passeeren.
in het Verre Oosten, is Japan bevreesd, dat de
In herinnering zij gebracht, dat tot nu toe ten handelsovereenkomst handel kan worden oorlog in Europa „de orde zou kunnen versto
gedreven.
een gemakkelijke aanvoer alleen kon worden
ren" in de rond Japan gelegen zeeën, hetgeen
bereikt door het afleggen van de bekende ver
Japan, welks politiek er op gericht is, buiten
klaringen voor de Britsche consulaire ambte
den oorlog te blijven, niet zou toelaten. Naar
naren. Hier behoeft niet te worden gewezen
het blad hieraan nog toevoegt, is het waar
op de bezwaren aan deze procedure verbonden:
schijnlijk. dat Engeland het blokkade-net over
in dit verband zij verwezen naar het door de
de geheele wereld zal uitbreiden, waardoor de
Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp ter
handelsbetrekkingen tusschen Japan, MantNa een onderhoud met zijn Britschen collega, choukwo en Duitschland — „een der pijlers van
zake. Het afleggen van deze verklaringen zal
voor de aan de A.N.I.C. geadresseerde goede Cross, heeft de Fransche minister voor de blok den Japanschen buitenlandschen handel" —
ren, waarvoor toestemming tot invoer is gege kade, Monnet, de pers ontvangen. Hij zeide, zouden dreigen te bezwijken.
ven, niet meer noodig zijn. Hetzelfde geldt voor
dat hij zonder tijd te verliezen een onderhoud
den aanvoer van goederen, die zonder de tusBERICHTEN
schenkomst van de A.N.I.C. zullen worden aan had willen hebben met Cross, aangezien de GEMENGDE
gevoerd, dit zijn dus alle goederen, die niet in nieuwe Fransche regeering de blokkade-maat.
het Koninklijk Besluit zijn 'genoemd. Zij zijn regelen meer doeltreffend wil maken, niet je
VROUW UIT HET RAAM GEVALLEN
te beschouwen als „vrije" goederen. Uiteraard gens de neutralen, doch jegens Duitschland.
Doodelijk ongeluk te Amsterdam
voorziet het arrangement met Engeland voor
Het is nooit de bedoeling van de Fransche re
deze goederen ook faciliteiten inzake het con
Gistermiddag
om twee uur was in de Derde
geering geweest, maatregelen te nemen, welke
trabande-onderzoek.
Wittenburgerdwarsstraat te Amsterdam de
de wettige belangen van de neutralen zouden
38-jarige bewoonster van de derde verdieping
HOE TE HANDELEN BIJ INVOER kunnen schaden, doch dê^eallieerden zijn van van perceel nummer 52 bij het open raam
Bij de uitwerking van deze aangelegenheid meening, dat zij alle maatregelen mogen ne bezig met het afschuieren van een kleed. Het
is er rekening mede gehouden, dat deze groo- men, welke de militaire capaciteit van Duitsch kleed gleed daarbij uit de handen, zoodat
de vrouw, toen zij het wilde grijpen, het even
tere zekerheid voor den aanvoer niet door te land kunnen aantasten.
wicht verloor en uit het raam viel. Zij kwam
vele of te tijdroovende formaliteiten aan ef
Na te hebben gesproken over de redenen, terecht op den betonnen vloer van de binnen
fect zal inboeten. Bij de Kamers van Koop
welke de geallieerden hebben genoopt de wa plaats en was vrijwel op slag dood. De G.G.
handel en Fabrieken zullen aanvraagformulie
pens op te nemen, zeide Monnet, dat hij dui en G.D. heeft het zwaar verminkte lichaam
ren beschikbaar zijn, welke een snelle afdoe
delijk wil doen uitkomen, dat de maatregelen
naar het Binnengasthuis vervoerd. Er waren
ning van zaken door de A.N.I.C. zullen bevor
niet bedoeld zijn om de rechten van de vrije
deren. Voor den invoer van goederen, die van volken te fnuiken. Doch niemand moet eraan geen getuigen van het ongeluk. De vrouw was
overzee worden aangevoerd, wordt op deze twijfelen, dat de geallieerden zoo snél mogelijk alleen thuis met haar twee kinderen van
aanvraagformulieren machtiging tot adressee en op de minst moordende wijze de overwin respectievelijk vier jaar en vier maanden.
ring „aan de order van de A.N.I.C." en ver ning zoeken. Niemand heeft het recht de oogen
BRAND IN HET S.S. „HOOGKERK"
volgens een invoervergunning verleend. Het is te sluiten voor de ontwikkeling van het karak
de taak van de belanghebbenden steeds tijdig ter van den oorlog door den loop der eeuwen.
Gistermiddag omstreeks kwart over drie is
zorg te dragen, dat zij in het bezit zijn van Honderd jaar geleden was de oorlog nog een vermoedelijk, doordat vonken van een laschhet A.N.I.C.-adres, de rest volgt dan vanzelf. treffen tusschen de legers en wanneer een land apparaat in de lading zijn gevallen, brand ont
Voor de invoer over de landsgrenzen is afgezien niet betrokken was in een slag, dan kon het staan aan boord van het s.s. „Hoogkerk" van
van aanvraagformulieren en zullen namens de zich neutraal verklaren Op het oogenblik heb. de Holland—Amerikalijn, dat in de Maashaven
A.N.I.C. de Kamers van Koophandel en Fa ben de landen in een oorlog niet alleen hun te Rotterdam gemeerd ligt. De „Hoogkerk" was
brieken zonder nadere formaliteiten, de con- legers, doch ai hun kracht noodig en derhalve juist Donderdag in Rotterdam gearriveerd en
sentgelden betaald zijnde, overgaan tot uit bestaat neutraliteit in het niet geven van eco- gistermorgen was men begonnen met het los
reiking van de vereischte vergunningen Het nomischen steun aan de oorlogvoerenden. sen van de lading, welke bestaat uit kapok en
consentgeld is gesteld op niet meer dan 1 pro Daarom hebben de geallieerden het recht een aardnoten. De brandweer werd onmiddellijk
mille. Door de aangelegenheid op deze wijze blokkade uit te oefenen, welke den vijand kan na het uitbreken van den brand gealarmeerd.
lijk te bekorten door een vergemakkelijking van
het onderzoek op contrabande.

De neutralen en de
blokkade
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OPENBARE VERGADERING

op Donderdag 11 April a.«. in de Schouwburg
zaal „DE HARMONIE", NijEnegen IngaEEg Oude
Stadsgracht.

Sprekers:

VAN GEELKERKEN en VLEKKE.

AaEivang 8.30 EE.EEI.

ToegaEEg 10 cent.

Inmiddels werd het blusschingswerk reeds be
gonnen door de eigen brandweer, die het vuur
met enkele stralen aantastte. Later arriveer
de nog een drijvende spuit. Het bleek buiten
gewoon moeilijk het vuur te bestrijden. Om
het blusschingswerk te vereenvoudigen en uit
breiding van den brand te voorkomen is het
lossen van de lading van ruim 3, waar de
brand woedt, in versneld tempo voortgezet.
Omtrent den brand aan boord van het 5137
brutoton metende vrachtschip „Hoogkerk" van
de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart
Maatschappij — niet de Holland—Amerikalljn, zooals aanvankelijk gemeld werd — ver
nemen wij nader, dat gisteravond om half elf
de brand nog in volle hevigheid woedde. Het
vuur werd behalve door eigen brandweer, door
twaalf stralen van de drijvende spuiten „Ha
vendienst 6" en „Havendienst 13" bestreden,
De vuurhaard was, in verband met de groote
lading in ruim 3, waar de brand woedt, zeer
moeilijk te bereiken. Het was niet mogelijk
het ruim onder water te zetten, zoodat men
zich genoodzaakt zag, vijf gaten te hakken in
een tusschenschot in het ruim en hierdoor
water te geven. Aanvankelijk bestond er vrees,
dat het vuur zou overslaan. Te elf uur was
echter gevaar voor uitbreiding vrijwel uitge
sloten. De hoofdman van de brandweer, L. A.
van Gunsteren, die zich aan boord van de
„Hoogkerk" bevond, werd door de rook bevan
gen en moest worden weggedragen. Per zie
kenauto werd hij naar zijn woning vervoerd.
Men had het vuur omstreeks 12 uur van
nacht onder de knie. De beide drijvende stoom
spuiten „Havendienst '6' en „Havendienst 13"
zetten het nablusschingswerk, dat vermoedenog eenige dagen zal duren, met zeven stra
len voort.
DOOR EEN VALLENDE BOOM GETROFFEN
Doodelijk ongeluk op een buitenplaats
Gistermiddag is op de buitenplaats „Water
land" van de familie Boreel van Hoogelanden
te Velzen een doodelijk ongeluk gebeurd. Op
het landgoed was men bezig geweest met het
vellen van zware eikenboomen. Deze werdefi
gistermiddag op een vrachtauto geladen om te
worden vervoerd. Reeds lagen twee boomen op
den wagen. Toen men een derden stam op
laadde, braken de ketting en de staaldraden,
waarmede de boom geheschen werd, met het
gevolg, dat de stam, die reeds bijna op den
wagen lag, naar beneden rolde. Hij trof den
eigenaar van den vrachtwagen, den heer Th.
Jonk, die op slag dood was. De chauffeur van
de auto, de heer Klaver, geraakte met een
been onder den boom en kreeg een gecompli
ceerde beenbreuk. Hij werd vervoegd naar het
8t. Antoniusziekenhuis te IJmuiden Oost. De
heer Jonk laat een vrouw en zeven kinderen
na. Beide slachtoffers zijn uit Purmcrend af
komstig.
TEKORT TE BREDA
In kas van gemeente-ontvanger
Naar wij vernemen, is er een tekort ontdekt
in de kas van den gemeente-ontvanger van
Breda, mr. C. Dit tekort bedraagt enkele dui
zenden guldens. In de gisteravond gehouden
geheime vergadering van den gemeenteraad
is den ontvanger ontslag verleend.
Nader wordt hierover gemeld: Reden voor
het plotselinge voorstel van B. en W. moet zijn,
dat er een akstekort is ontdekt van f 12.000,
welk tekort vermoedelijk door fictieve boekin
gen aanzienlijk hooger zal blijken te zijn.
Het kastekort werd ontdekt door den ac
countantsdienst van de Vereeniging van Ne
derlandsche gemeenten. Deze dienst stelde B.
en W. van de ontdekking in kennis, waarop een
justitieel onderzoek volgde. Dit onderzoek
schijnt tegen den 63-jarigen gemeente-ontvan
ger dermate bezwarende feiten te hebben op
geleverd dat er gegronde vermoedens bestaan
dat hij zich sinds een lange reeks van jaren
aan ernstige fraude heeft schuldig gemaakt.
Het bureau van den gemeente-ontvanger staat
sinds een week dag en nacht onder politiecon
trole. De gemeente-ontvanger is nog niet ge
arresteerd; wel staat hij onder voortdurende
controle.
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Spreekuren: lederen werkdag van 9-12 en
van 1.30-4. Zaterdags 9-12.
Bovendien des avonds op Haandag, Dinsdag,
Donderdag en Vrijdag van 7-9.
„ADELANTE" IJ1VL 19 NIET BESCHOTEN
Valsche geruchten deden den omloop
Gistermiddag deden in IJmuiden geruchten
de ronde, als zou de trawler „Adelante" IJm.
19 door vliegtuigen beschoten zijn De kapitein
van de „Adelante" zou de bemanning van den
eveneens in IJmuiden thuisbehoorenden traw
ler „Haarlem" gewaarschuwd hebben, niet te
ver naar het noorden te gaan en medegedeeld
hebben, dat zij zelf zoo spoedig mogelijk in
zuidelijke richting voer. Het radiogesprek tusschen beide trawlers was opgevangen door een
Katwijkschen logger, welke hiervan mededeeling had gedaan. In verband met deze geruch
ten heeft de reederij van de „Haarlem", de
N.V. V.E.M., zich langs radiografischen weg in
verbinding gesteld met den marconist van de
„Haarlem" om nadere bijzonderheden. Het
antwoord luidde: „Geen bijzonderheden te
meldein. Aan boord van de „Adelante", voor
zoover ons bekend, alles wel."
Uit dit radiobericht meende de directie der
N.V. V.E.M te mogen opmaken, dat bovenge
noemde geruchten niet op waarheid berusten
en dat de Adelante" niet is beschoten. De
„Haarlem" en de „Adelante" hebben wel radio
grafisch contact gehad en vermoedelijk is dit
gesprek bij het afluisteren verminkt overge
komen waardoor foutieve conclusies zijn ge
trokken.

EERSTE BLAD

Provinciale GeM*»r8<4»e en Nijmeegsche Courant
LUXOR-THEATER
Hans Albers en Victor Mc. Laglen
Hans Albers, de groote en voortreffelijke Ca
De „Xema" na voorspoedige retourvlucht op Schiphol terug sanova van den nieuweren tijd — een vakman
op dit terrein met natuurlijken zwier en mach
Openingsvlucht zeer geslaagd
tig talent, Hans Albers neemt vacantie. Of
Vrijwel op den vastgestelden tijd is gister luidde: Heel rustig en gewoon, niets bijzon liever: „Percy neemt vacantie". Zoo is de titel.
Maar 't komt hierop neer, dat Hans Albers zijn
middag te 16.25 uur het Douglas D.C. 3 vlieg ders.
tuig der K.L.M. „Xema" uit Lissabon aange
Natuurlijk viel er over de beide vluchten, vacantie neemt, al filmspelend is hij zichzelf en
komen en op Schiphol geland. Hiermede is de elk van bijna acht uur onafgebroken boven blijft hij Hans Albers. Of hij nu groot-indu
eerste retourvlucht Amsterdam—Lissabon v.v. zee, nog wel iets meer te vertellen, want op geen strieel is, of chauffeur, of kellner, of pseudoin den nieuwen regelmatigen dienst volbracht, enkele andere lijn der K.L.M komt een derge opllchter, in al deze twaalf ambachten en in al
en verscheidene belangstellenden hadden zich lijk traject voor. Te 6.30 uur G.M.T. was de deze dertien ongelukken blijft er één gelijk aan
op het platform en in de wachtkamer verza „Xema" gistermorgen uit Lissabon vertrokken zichzelf. Hans Albers blijft Hans Albers. De
meld om aanwezig te zijn bij het besluit van en na een korte rust te Oporto om 8.56 uur knappe, door en door geroutineerde filmspeler,
dezen zoo belangrijken tocht.
uit Oporto. Te 9.52-uur passeerde het toesel suggestief, imponeerend, geestig, met een aan
Kaap Finisterre, de Golf van Biscaye werd in genaam stemgeluid en een voortreffelijke dic
Hartelijke ontvangst nog geen drie uur overgestoken. Te 12.51 uur tie. De groot-industrieel gaat in deze film de
Onder de aanwezigen bevonden zich oa. de zag men Ouessant, te 13.20 uur het Kanaal wereld eens bezien, van een anderen kant dan
gezant van Portugal te 's Gravenhage, Z.Exc. eiland Jersey en te 15.25 uur werd Duinkerken hij dat gewoon is te doen. De groot-indu
Francisco dos Santos Tavares en echtgenoote, gepasseerd, nadat men te 15.00 uur ter hoogte strieel die op vacantie gaat, heeft van nature
de Portugeesche consul te Amsterdam, J. de van Kaap Dungeness was geweest. Deze op een voorkeur voor bezigheid. De weg, welke ligt
Sousa Cordeiro, de honerair consul J. Voete somming geeft niet alleen een beeld van de tusschen het ambacht van groot-Industrieel
link, de Portugeesche consul uit Rotterdam J. vliegtuigen, maar ook van de gevolgde route. en de bezigheid van gar?on, of kellner in een
de Lima en de consul uit 's Gravenhage M. de Een der interessantste proefnemingen op deze heel klein dorpshotelletje in Italië is bezaaid,
Jong, bijna allen met hun dames, terwijl wij reis waren de astronomische waarnemingen, behalve met veel afwisseling, met veel andere
van de vele belangstellenden uit K.L.M.-krin- welke men bijna om het uur heeft gedaan en ambachten. Deze weg wordt door Percy Albers
gen slechts noemen den directeur, den heer A. die voor een groot deel de tengevolge van den op een origineele wijze afgelegd. En er is iets
Plesman en den chef van de afdeeling handel, oorlogstoestand ontbrekende radio-peilingen mysterieus. Dat kellnerschap, dat chauffeur
den heer D. de Vries. Er ging een driewerf hebben aangevuld of vervangen. Dit is een zeer schap, dat Casanovaschap heeft zijn achter
hoera op, toen de beide bestuurders, gezagvoer belangrijke ervaring voor het toekomstige grond. Al spelenderwijs ontmaskert Hans Al
ders Parmentier en v. Balkom, en de leden der transatlantische luchtverkeer der K.L.M., want bers een geraffineerde intrigue, welke zijn za
bemanning uit de machine stapten. Met hen reeds thans berust de navigatie op de bestaan ken dreigde aan te tasten. Zoodoende komt hij
kwam, niet in functie en dus ook niet in uni de transoceanische lange-afstands-verbindin- aan het eind van deze geestige film weer als
form, mee terug gezagvoerder H. Brinkhuis, gen op astronomische waarnemingen met de groot-industrieel uit den strijd.
Aan Hans Albers gaat vooraf een andere reus
die in December de „Edelvalk" langs niet di- luchtvaartsextant. Van Balkom heeft indertijd,
recten weg, n.1. met speciaal toegestane tus- toen hij met Hondong de „Snip"-vlucht naar op film-gebied: Victor Mc. Laglen in „Volle
schenlandingen te Shoreham en te Madrid, West-Indië maakte, hiermede al eenige erva dige bekentenis", met Sally Eilers en Joseph
naar Lissabon heeft gevlogen. In het boven- ring opgedaan, doch ditmaal hebben alle leden Galleia. Dat is een mooie film, fijn getroffen
restaurant heette de heer Plesman in de eerste der bemanning waarnemingen gedaan, die
plaats de bemanning welkom en in de Fran- overal, waar men ze, hetzij door radiopeilingen,
sche taal begroette hij den gezant van Portu hetzij door landzicht kon controleeren, zeer
gal, die. op dezen belangrijken dag aanwezig nauwkeurig bleken te zijn en uiterst gering
heeft willen zijn. De heer Plesman wenschte de afwijkingen toonden.
De ontvangst in Lissabon, Dinsdag J.Ï., was
bemanning geluk, omdat zij deze vlucht heeft
gemaakt niet als een eerste vlucht, maar met zeer hartelijk geweest. Behalve de Nederland
GOED PERSONEEL
de regelmatigheid en het normale verloop van sche gezant, mr. J. G. Sillem, waren tal van
Wie goed personeel op elk gebied — huis
een vlucht uit vele. Door deze directe verbin Portugeesche autoriteiten aanwezig, waarvan
houdelijk, zakelijk of technisch geschoold —
ding worden Portugal en Nederland dicht bij de commandant van het vliegveld Sintra. ko
elkaar gebracht. Beide landen hebben in vele lonel Sintra, door mr. Sillem de eereteekenen val hebben, vrage dit aan per advertentie tn
opzichten veel gemeen, beide hebben een groote van Officier van de Orde van Oranje-Nassau, dit blad. Succes is verzekerd, omdat men er de
geschiedenis en beide landen zijn groot ge waartoe H. M. de Koningin hem benoemd heeft, personeelsaanvragen in de „Nijmeegsche Cou
weest in de zeevaart, waarbij wij, Hollanders, ontving, terwijl de vertegenwoordiger der
rant" op na leest. Een „Kleine Annonce" kost
veel van de Portugeezen geleerd hebben. De KL.M., de heer Vasco d'Orey, Ridder in de Orde
slechts
vijftig cent.
Portugeesche regeering heeft ook bij het tot van Oranje-Nassau werd. Woensdag bood de
stand komen van deze nieuwe lijn blijk gege gezant een lunch aan, waarbij oa. de Portu
HET JUBILEUM VAN „DE VEREENIGING"
ven van groote hulpvaardigheid en vriende geesche minister van Handel en de minister
lijkheid en spr. wilde den gezant danken voor van Koloniën aanzaten.
Tobi's cabaret „De spijskaart"
öe heer Brinkhuis heeft van September tot
de medewerking, welke hij daarbij heeft ver
In
de
reeks
opvoeringen
ter gelegenheid van
leend. De afstand tusschen beide landen is nu in Lissabon gezeten, waar een kleine K.L.M.het zilveren jubileum van het Concertgebouw
thans teruggebracht tot 8 uur, en de heer Ples staf onder leiding van den heer H. Steensma
„De Vereeniging" kwam gisteravond de caba
man sprak als zijn overtuiging uit, dat dit bin is achtergebleven. Enkele malen heeft Brink
nen afzienbaren tijd nog slechts 4 of 5 uur zou huis met de „Edelvalk", zoo men weet een retkunst, de zoogenaamde kunst met de klei
zijn. Daardoor zouden beide volken ook in den D.C. 2-machine, vluchten gemaakt met Portu ne „k", aan het woord. En meteen kreeg men
geest dichter tot elkaar gebracht worden. De geesche autoriteiten. In het algemeen is men hier de gelegenheid, kennis te maken met een
voor Nijmegen nog geheel nieuw ensemble, een
burgerluchtvaart probeert Europa tot een een in Portugal zeer vriendelijk jegens Nederland
heid te maken en op den grond mogen grenzen gestemd en er bestaan sterkere banden van groepje onder leiding van Carl Tobi. Dat is,
sympathie voor ons land dan wij ons hier kun laat ons het maar dadelijk zeggen, een pretti
zijn getrokken, in de lucht bestaan deze niet.
ge kennismaking geworden, want dit cabaret,
Z.Exc. dos Santos Tavares dankte den heer nen voorstellen.
geserveerd onder den titel „De spijskaart", had
Van
Balkom
had
weinig
tijd
om
ons
veel
te
Plesman voor diens vriendelijke woorden. Ge
durende de twaalf jaar, die hij als gezant in vertellen. Niet alleen had Parmentier dat al iets goeds te bieden. De naam van het groepje
Holland heeft doorgebracht, zoo zeide hij, was gedaan, maar bovendien moet hij hedenoch doet vrij materialistisch aan, immers, doet aan
zijn waardeering voor de kwaliteiten der Hol tend om acht uur reeds weer gereed zijn voor culinaire genoegens denken. Maar de maaltijd
landers voortdurend toegenomen en hij was de volgende vlucht naar Lissabon. Als tweede — om in den stijl te blijven — die hier werd
er van overtuigd, dat deze nieuwe verbinding bestuurder gaat dan een der andere gezag voorgezet, was uitermate geschikt voor fijn
tot nog grootere toenadering tusschen belde voerders mee, Steinbeck of te Roller, die daar proevers. Het programma was beschaafd, vlot
na op hun beurt weer als eerste zullen vliegen,
landen zou leiden.
Met de „Xema" waren twee pakketten, keu opdat alle K.L.M.-gezagvöerders op deze route
rig verpakt met linten in de Portugeesche kleu de noodige ervaringen zullen opdoen.
Naar wij vernemen, zullen in eenige D.C. 3- soort kunst niet geheel ideaal. Cabaret vraagt
ren, meegekomen, één voor den gezant, één
machines,
die op dit traject gebruikt zullen een intieme sfeer en daarom was het misschien
voor den heer Voetelink.
worden, boven in de cockpit luiken worden wel goed — al was het mogelijk om andere
Onderhoud met Parmentier en aangebracht om het doen van astronomische redenen niet zóó geslaagd — dat hét publiek
Brinkhuis
waarnemingen, die thans op zi, uit de cockpit- niet in overweldigenden getale was opgeko
De eerste reactie van gezagvoerder Parmen ramen moeten geschieden, te vergemakke men. Nu zat men bijeen ln het nog zeer ruime
benedendeel van de zaal, waarop zich de uit
tier op onze vraag, hoe de reis verloopen was, lijken.
voerenden dus konden concentreeren En zoo
was het toch mogelijk, een wat intiemer sfeer
te scheppen, dan in een volle groote zaal kan
en interessanten vorm gegoten, gebeuren.
Bioscoopvertoningen, enz. spannenden
met in de hoofdrollen Margaret Lockwood,
Het is zeker niet gemakkelijk, bij een bonte
Douglas Fairbanks Jr., Will Fyffe, George
verscheidenheid, als dit programma bood,
OLYMPIA-THEATER
Bancroft ea., onder, regie van Frank Lloyd.
hoogtepunten aan te geven. Niettemin mogen
John Shaw, een geniaal uitvinder, die grootsche
Jeff"
groote
vraag"
„Lord
„De
wij zeker opmerken, dat het optreden van
plannen heeft voor het bouwen van stoom
Olympia's programma is buitengewoon aan schepen, kan echter wegens geldgebrek zijn Marcel Barger een zeer groot succes werd. De
trekkelijk deze week. Het zijn twee belangrijke machines niet tot uitvoering brengen en moet chansonnier, een woord, dat moeilijk valt te
films die er deel van uitmaken, elk van een het dagelijksch brood op een scheepswerf ver vertalen, is al een zeer belangrijk element in
heel verschillend karakter, maar met één be dienen. Soms echter wordt hem de scheppings een cabaret-programma. En wanneer deze dan
langrijk kenmerk gemeen: het spel is over de drang te machtig en vergeet hij zijn plichten beschikt over zulke capaciteiten, als Barger
heele linie uitstekend. De hoofdfilm is „De groo voor zijn stoommachine. Dan komt hij in aan bleek te bezitten, is het waarlijk weinig te ver
te vraag", naar het intusschen veelgelezen raking met een jong zeeman, David Gillespie, wonderen, dat zijn optreden iets bijzonders
boek van Lloyd C. Douglas. Zooals men wellicht die met zijn grootere kennis van wiskunde hem was. Barger is een van de tegenwoordig niet
weet, is dit een doktersroman. En de film be behulpzaam is bij het ontwerpen der machine, zoo talrijke Nederlandsche chansonniers, die
handelt den laatsten tijd met graagte derge en die later tevens naar Londen reist om fi bij voorkeur niet in de eigen taal zingt. Waar
lijke problemen, ook al omdat er telkens op nanciers te zoeken voor den bouw van het eer ons land over verschillende menschen beschikt,
nieuw een prachtkans mee geschapen wordt ste stoomschip. Na veel teleurstellingen volgt die juist in het eigene op den voorgrond tre
het onvervalschte filmheldendom op den voor eindelijk een opdracht — een werf wordt te den, valt het geenszins te betreuren, dat er ook
grond te zetten. En het eigenaardige is wel, hunner beschikking gesteld. Maar de concur eens een met liedjes uit den vreemde voor den
dat hoewel de inslag van deze films vrijwel rentie steekt een spaak in 't wiel en de bouw dag komt. Barger is bijzonder ingesteld op het
Fransche lied. Vooral tijdens zijn tweede op
steeds dezelfde is en de hoofdpersonen aan het
treden viel het 'op, dat hij zich daarin thuis
eind een „lang en gelukkig leven" beschoren
voelt. De charmante, vlotte oud-Fransche
blijkt, zij nimmer vervelen of minder reëel aan
chansons, die hij toen zong, wist hij waarlijk
doen, dat zij zelfs voor velen een gezocht en
voortreffelijk te vertolken. Maar voor de pauze
gewild genre blijven. Het scenario heeft den
gaf hij een aantal imitaties ten beste, waaruit
inhoud van het boek min of meer gemoderni
duidelijk een sterk komisch talent bleek. Tal
seerd, daar waar het de Japansch-Chineesche
van beroemdheden passeerden de revue en met
krijg er een zeer belangrijke rol in doet spe
Trammen thans goedkooper dan loopen.
een enkel gebaar wist Barger daarbij meteen
len. Overigens gelooven wij, dat de sfeer rond
die figuren te karakteriseeren. Bij dergelijke
de hoofdrolspelers die van het boek sterk be
imitaties wordt steeds sterk den nadruk gelegd
nadert, en dat is stellig het voornaamste. De
hoofdrollen zijn in heel goede handen bij Do- ondervindt vertraging, terwijl de opdrachtge op een opvallende eigenschap, die men van de
rothy Lamour, John Howard en Akin Tamiroff. vers den datum van tewaterlating reeds vast beroemdheid zonder bedenken accepteert, maar
„Lord Jeff", met Freddie Bartholomew en stelden. Alsof de maat van tegenwerking nog die toch eigenlijk, zooals door een kleine char
Mickey Rooney riep aanvankelijk herinnerin niet vol genoeg is, breekt er een brand uit, wel. geering bij de imitatie blijkt, vaak alles behal
gen bij ons op aan een andere film, waarin ke alles verwoest. Maar ook hier weet men ve flatteus is. Andries Noland, die het pro
Freddie Bartholomew zoo'n belangrijke rol wat volharding is: het eerste stoomschip komt gramma opende met een serie imitaties, voor
had: De stormduivels, met dit verschil, dat hij gereed en volbrengt zijn tocht over den namelijk van bekende Nederlandsche acteurs,
bleek dat kunstje al even goed te verstaan, als
ditmaal een grondig bedorven jongeling krijgt Oceaan
Will Fyffe ate John Shaw, de uit
uit te beelden, die, opgegroeid in een misdadig vinder, speelt zijn rol buitengewoon fijn, ter Barger, die zich op internationaal vermaarde
milieu, feitelijk naar de tuchtschool zou moe wijl Douglas Fairbanks Jr. als zijn compagnon zangers en zangeressen specialiseerde.
Een bijzondere figuur in het programma was
ten. Men wil hem een kans geven en stuurt David Gillespie een krachtige vertolking geeft
hem naar een instituut voor onverzorgde van den jongen zeeman, die fel gekant is tegen dan zeker Julia de Gruyter, de bekende Vlaamsche voordrachtskunstenares Zij is te Nijmegen
jongeEis, waar hij een opleiding krijgt voor ma
de menschenlevens-kostende record-zeilerij,
troos. Dan begint z'n opvoeding, tusschen al zoodat hij zich met hart en ziel aan de stoom bekend genoeg, zoodat over haar niet veel ge
die andere jongens die hij ver beneden zich vaart wijdt. Over het geheel een film met een zegd behoeft te worden. De voordrachten, die
zij hield, komische schetsen van het Vlaamacht. Tusschen deze menschen wordt hij ge nobele strekking.
sche platteland, bleken uitstekend in het kader
vormd tot een fijn eerlijk mensch, die dan ook
Met „Cassidy en de dubbelgangers" wordt
de belooning voor zijn goede daden dubbel en aan de Ca&sidy-serie weer een kranig product van dit cabaret te passen. En wat zij kwam
dwars ontvangt. Behalve de twee genoemde toegevoegd. William Boyd en zijn vrienden vertellen, viel zeer in den smaak. Merkwaar
hoofdrollen zijn er ettelijke, die niet minder (George Hayes en Russell Hayden) helpen eI« dig overigens, dat de huishoudster vim meneer
goed zijn. Vooral Herbert Mundin als een van kaar weer in en uit den brand tegen een ge pastoor het in Vlaanderen zoo schijnt te moe
de leeraren is uitstekend en vermakelijk te wiekst stel bandieten, waarbij vooral Wlndy ten ontgelden! Jean Modern kwam met zijn
occarino voor den dag en zijn spel vond een
gelijk.
uitmunt in het bedenken van bravourstukjes,
Zoo heeft Olympia deze week een program waardoor hij in groote moeilijkheden zou ko warm onthaal. Velen zullen zeker niet geweten
ma, dat alleszins de moeite van een bezoek men als Cassidy niet een oogje in 't zeil hield. hebben, dat uit dit bescheiden instrument zoo
veel valt te halen. Maar dat zal ook niet ieder
waard is.
Cassidy, overal aanwezig waar hij noodig kan een gelukken Van de solisten, die verder ten
zijn, de schrik van de veedieven en valsche- tooneele kwamen, noemen wij Katinka Kuster,
CHICAGO-THEATER
kaartspelers, op zijn prachtig paard tusschen die een vlotte pianosolo vertolkte en die verder
„Heerschers der zee" en „Cassddy alles uit te halen, hij speelt het ook nu weer
een werkzaam aandeel had in het succes van
en de dubbelgangers"
klaar!
verscheidene andere artisten. Ruska Bornové.,
Een goed verzorgd journaal met nieuws van een danseres, was mogelijk de m'nst opvallende
„Heerschers der zee", de eerste hoofdfilm
van deze week, brengt een episode uit den over. alle zijden completeert dit bezienswaaidige in het programma, maar hnar lenige matro
gangstijd van zeilschip naar stoomboot, in een programma.
zendans was toch zeer aardig.

en ontroerend uitgebeeld. Een deurtje wordt
hierin opengedaan, dat uitzicht geeft op het
typische Iersche volksleven, waarin de gods
dienst, het huwelijk en.... de humor van de
grootste beteekenls zijn. Mc Laglen speelt zijn
gebruikelijke karakteristieke rol met het groo
te talent, dat hem eigen is.
CITY-THEATER
„De dame in de Morgue"
Het journaal van deze week bevat tal van in
teressante opnamen, zoo o.a. van een geweldige
brand in een der groote Japansche haven
plaatsen. Als eerste en extra nummer werd
vertoond ,,De Figaro's Salon", een zeer amu
sante, echte Amerikaansche film, behelzende
de muzikale bediening In een kapperszaak in
de nieuwe wereld. Als eerste hoofdfilm werd
vertoond „De dame in de Morgue", een zeer
spannende en boeiende film, met Preston Forster, Patricia Ellies, Frank Jenks e.a Deze film
brengt ons in contact met het mondaine leven
en zijn aanhang, terwijl het slot zeer boeiend,
soms zelfs zeer komisch is.
Het tweede hoofdnummer is „Vrouwen onder
verdenking" met Warren William, Gail Patrick, Ralph Morgan en anderen in de hoofd
rollen. Een zeer boelend en ontroerend ver
haal, dat ons doet zien, wat de gevolgen van
jaloerschheid en verontachtzaming van een
vrouw ten gevolge kan hebben- Zeer mooi en
aanschouwelijk weergegeven wordt het huwe
lijksleven, terwijl zoowel man en vrouw er bei.
den toe bijdragen het leven te verzwaren, el
kaar te wantrouwen, wat in sommige oogenblikken tot zeer ernstige gevolgen leidt Zoo men
de werkelijkheid wil aanschouwen, raden wij
een ieder aan, deze week een bezoek aan het
City-Theater niet te verzuimen.

STAD EN OMGEVING

en

PAK DE TRAM

Er werden een paar schetsen opgevoerd. In
de geschiedenis van menschen aan den haven,
kant trad Louis Zegwaard op den voorgrond
met een treffende monoloog. Jesx Marle en
Carl Tobi legden zich voornamelijk toe op de
conférence, waarmede zij op vlotte en dichter
lijke wijze de deelen van het programma wis
ten te verbinden. En de avond werd besloten
met het optreden van het gansche gezelschap
in een scène van Parijsche straatzangers, die
een waardig slot van een uiterst genoegelijken
avond bracht. Men was niet karig met applaus
en ongetwijfeld zullen velen de kennismaking
met dit ensemble hernieuwen.
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HUISVLIJTTENTOONSTELLING
13—15 APRIL TE NIJMEGEN
Evenals andere jaren hebben B. en W. van
Nijmegen op verzoek van het comité beslist,
dat, indien op de a.s. Huisvlijt-Tentoonstelling
werkstukken mochten worden aangekocht van
personen, die van de gemeente steun genieten
of ln haar zorg zijn, de ontvangsten hiervan
tot een bedrag van f 10 niet worden gekort op
het bedrag van hun steun. Zij blijven echter
wel verplicht om dit bedrag toch bij de ontELECTRO TECHNISCH BUREAU
N.V. ir.h. VAN SOHREEVIH

I* ook voor Uwe hertellingen
bij afwezigheid vla de telefoon:
„BOODSCHAPPENDIENST" te bereiken
'

'

vangst van'den steun als inkomsten te ver
meiden. Deze medewerking van het gemeente
bestuur zal door de belangstellenden uiteraard
zeer op prijs worden gesteld.
Verder moge nog worden verwezen naar de
advertentie in dit blad, waarin wordt mede
gedeeld, op welke uren Woensdag as. de Inzen
ders hun stukken moeten taleveren.
Het comité hoopt, dat ook dit jaar het aan
tal en de kwaliteit der inzendingen de stij
gende lijn van de laatste Jaren zal blijven vertoonen.
WIE IS HET?

In Novio Magum woont een man,
Wiens naam niet bij hem past,
Of gij 't gelooft of niet gelooft,
Maar 't is een groote last!
Hij is een strijder voor de taal
En dat is wijs en goed;
Zoo hoort het, als in de ad'ren vloeit,
Het Nederlandsche bloed.
Hij is een spreker, welbekend
En zingen kan hij, nou!....
Goed musiceeren Is zijn lust,
Met zijne lieve vrouw.
Voor al wat schoon is ijvert hij,
Met hart, verstand en geest,
Hij helpt, waar hij maar helpen kan,
Dat 's altijd zoo geweest.
Hij gaat met opgeheven hoofd,
Door 't leven dapper heen,
Hij bleef het ideale trouw,
Ook als de zon niet scheen.
En morgen, zeven van April,
Dan wordt hij tachtig jaar,
Dat lijkt wel oud, maar 't is het niet,
Mijn woord van eer, 't is wadr!
Hij is een man, wien! vriendenhand,
Gij o, zoo gaarne, drukt,
Hij houdt niet van een „kneepje", slap,
Dat velen soms verrukt.
Hij is 't ééns met de Genestet:
,Uw handdruk zij een daad",
Hij praat met u, heel flink en kloek,
Met opgewekt gelaat.
„Wie is hij toch? Hoe is zijn np-Zoo luidt u aller vraag.
Welnu dan: Agter eenen Berg
Verschuilt hij zich niet graag!
Zie de openbaring van 't geheim
Waarop gij hebt gevlast;
Ik zelde u toch reeds ln 't begin.
Dat hem zijn naam niet rast!
JE ANNE.
Nijmegen, 6 April '40.
AFD. NIJMEPEN V"N DEN NFDERL ANDSCHEN BOND AAN GEPENSIONNEEFD^N
Onder verwijzing naar de advertentie in dit
•ummCT wordt aan de leden ter kennis ge>racht, dat op 10 April de jaarvergadering
wordt gehoxiden op welke bijc-it^mst tevens
gelegenheid zal bestaan vragen te stellen enz.
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HET WEER

VAN

HEDEN

chting geldis tot morgenavond on"j9 uur: Plaatselijk nachtvorst. Overdag
' stijg*11® van temperatuur. Helder tot
pollet. Droog weer. Zwakke tot matige
,^e tot Zuidelijke wind.
pfACHTVORSTVERWACHTING

jj.N.M.1, te den Bilt deelt mede, dat
komenden nacht plaatselijke nachtIwordt verwacht.
gUROPEESCH WEEKOVERZICHT

Provinciale Geldersche
mede zijn èn de Diaconie èn vele anderen ten
zeerste gebaat!

KAMERMUZIEK-AVOND JUDA-GOUDSMIT
Men meldt ons, dat wegens ongesteldheid
van den heer Juda, het concert van de heeren
Juda-Goudsmit, dat gisteren werd aangekon
digd, tot nader te bepalen datum is uitgesteld.

SPORT EN SPEL
TAFELTENNIS

INTERESSANTE

DISTRICTSWEDSTRIJD

over Scandinavië is sinds gls4—3
wint
met
Gelderland
[n0g belangrijk in beteekenis toegenomen,
LsVorden over Zuid Zweden reeds lucht,
In het clublokaal van Pipodias, hotel De
harde van bijna 1035 mbar waargenomen.
Pauw (Groote Markt), werd Donderdag de
zuidzijde van dit maximum voeren districtswedstrijd gespeeld tusschen de verte
lyue winden thans ook over ons land dro- genwoordigende teams van de afdeelingen Gel
vrij koude lucht aan De temperatuur derland en Noord-Brabant van den Nederl.
Tafeltennis Bond. Hoewel de cijfers 4—3, waar
ons land bijna 3 graden gedaald. Het is
waarschijnlijk, dat het hoogedrukgebied mede Gelderland kon winnen, veel spanning
perder zuidwaarts naar Centraal-Europa
laten vermoeden, was de strijd sneller beslist,
l breiden, tengevolge waarvan de wind bij dan algemeen verwacht kon worden, want na
laar het zuidoosten of zuiden zal draaien dat de stand bij 1—1 nog gelijk was, maakte
een kouden nacht morgen overdag snel de Geldersche ploeg vrij spoedig drie winst
Iging van temperatuur zal optreden. De partijen, waardoor de stand werd 4—1 en daar
gie, die gisteren op den Oceaan lag, is mede Gelderland reeds als winnaar vaststond,
mét haar kern tusschen IJsland en de daar in het geheel zeven partijen gespeeld wer
L gelegen. Zij bracht zware regen in den. Doordat de spoorwegsfeer verlengd werd
Laven. Een nieuwe kern nadert zuidoost- en er bovendien nog een' lichtstoet door de
alwaar bij barometerstanden van on- stad trok, 3n verband met het doorgaan van
,r 'goo mbar nog verdere dalingen optre de Vierdaagsche, was dit duidelijk te bespeu
den storingsfront bevindt zich over de ren met het oog op de publieke belangstelling,
Le eilanden, doch het kan slechts lang- die echter, dit in aanmerking genomen, bevre
[ naar de Noordzee doordringen. Het Azo- digend was.
liaximum is sinds gisteren wel wat in beHet Geldersche team kwam uit met de oor
afgenomen, doch het herstelt zich spronkelijk gekozen speelster en spelers, dus
Hn het westen. Over Italië bevindt zich met H. Muller (Alteveer, Arnhem), C. Pince
ten vrij diepe depressiekern, welke over v. d. Aa (Well-Shot, Nijmegen), mej. v. Hulst
3te uitgestrektheid stormachtige win- (Pipodias, Nijmegen) en J. Smit Jr. (Pipodias,
brengt, terwijl hier en daar vrij veel re- Nijmegen). Muller en Pince v. d. Aa speelden
de enkelspelen, terwijl Smit de beide dubbels
el.
speelde, resp. met Muller en mej. v. Hulst.
[WAARNEMINGEN TE NIJMEGEN
Reeds tijdens de eerste partij, tusschen Muller
en den Bosschenaar Mollen, werd het duidelijk,
(Opname aan ons Bureau)
dat Noord-Brabant den laatsten tijd sterker
nometer: 8 uur voorm. 38 gr. F. (3.3 is geworden. Met moeite wist de Geldersche
); 12 uur m. 42 gr. F. (5.5 gr. C.)
speler in drie sets te winnen. De tweede partij
neter: 8 uur voorm. 769.8; 12 uur m. liet ons Pince v. d. Aa en Oomen aan het werk
zien. Oomen, N.-Br., beschikte'over een sterk
ZON OP EN ONDER
reactie-vermogen en zorgde daarvoor, dat de
kpril: Zon op 5.22 uur; onder 18.43 uur.
stand gelijk kwam. Mej. v. Hulst, de Gelder
[pril: Zon op 5.20 uur; onder 18.45 uur.
sche kampioene, was prachtig op dreef tegen
mej. v. d. Belt en liet haar tegenstandster niet
LICHT OP
verder komen dan 10 tegenpunten, zoodat de
Ipriil: Van 19.13 uur tot 4.50 uur.
stand toen was 2—1 voor Gelderland.
Ipril: Van 19.15 uur tot 4.48 uur.
Het heeren-dubbel van Gelderland, MullerSmit, had heel wat moeite om Mollen-v. d. Ende
jiTERSTANDEN (Opname vjn. 8 uur)
succesvol te bestrijden. De gasten waren bij
negen 10.43 m 4- N.A.P. Was 1 cm.
zonder taai, terwijl de Geldersehen soms wat
ilen 4.25 m + 0. Was 30 cm.
roekeloos forceerden. Er werden nog heel wat
services cadeau gegeven, wat feitelijk in der
gelijke ontmoetingen niet mag voorkomen. Het
I waarschijnlijk zal de algemeene secre- zat echter mee en de stand werd 3—1 voor
|van het dagelij ksch bestuur, de heer K. Gelderland. Toen volgden weer twee enkelspe
louwen, op deze vergadering aanwezig len. Muller zorgde ervoor, door van Oomen te
|eventueel voor voorlichting. Opkomst van winnen, dat Gelderland de eindzege niet meer
veel leden is gewenscht. Ook belangstel kon ontgaan, want hierdoor werd de stand
en, niet-leden van den Bond, zijn welkom. 4—1 bij nog slechts twee te spelen matches.
Pince v. d. Aa verloor vervolgens van Mollen
NIEUWE DEKEN BENOEMD
en daar het gemengd dubbel eveneens in het
Dr. J. P. C. M. Teulings uit Beek- voordeel van Noord-Brabant beslist werd,
kwam de eindstand 4—3 in het voordeel van
Ubbergen
Gelderland
tot stand. Het was een interes
I bisschop van 's-Hertogenbosch heeft, als
Iger van wijlen den heer J. L. van Mulu- sante wedstrijd, met een verdiende Geldersche
|
benoemd tot deken van Nijmegen, tevens overwinning. ..
Gelderland moefc in de poule midden-Neder
ior van de parochie van den H. Anthonius
Groenestraat en tot kanunnik van het land voor deze wedstrijden-reeks nog een twee
ff aardig kapittel der Kathedrale basiliek tal ontmoetingen spelen en wel op Zaterdag
|3t. Jan, de heer dr. J. P. C. M. Teulings, 20 April, eveneens hier in Nijmegen, tegen het
i en pastoor te Beek-Ubbergen. De nieuwe sterke Hilversum en op 2 Mei tegen Utrecht in
van Nijmegen werd op 27 Februari 1894 de Jaarbeursstad.
ïertogenbosch geboren. Hij volbracht zijn
aan de beide Seminaries van het BisVOETBAL
ï werd in 1919 tot priester gewijd, waar
VOOR NEDERLAND—BELGIË
twee jaren professor aan het Klein
Twee boudselftallen samengesteld
arie te St. Michiels Gestel was. Hij stuOp
Woensdag
10 April spelen twee bondsfe van 1922—1924 aan het Angelicum te
de bekende hoogeschool onder leiding elftallen in d« avonduren op het VUC-terrein
aters Dominicanen. Daar promoveerde hij te Den Haag een oefenwedstrijd tegen elkaar,
magna cum laude als doctor in de in verband met de ontmoeting tegen België op
gie. Vervolgens werd dr. Teulings be- 21 April te Amsterdam. Deze bandselftallen
tot professor in de dogmatiek aan het zijn als volgt samengesteld:
> Seminarie te Haaren. Dr. Teulings was
Elftal A: Doel: van Male (Feijenoord); ach
Jtaris van de Liturgische Vereeniging.
ter: Caldetóhove (DWS) en van Stokken
|bisschop heeft voorts benoemd tot deken (DWS); midden: Paauwe (Feijenoord), Pien
stoor van Beek-Ubbergen de heer J. J. ter (HFC) en de Vroet (Feijenoord); voor:
Loon, thans secretaris van het bisdom, Drager (DWS), van Spaandanck (Neptunus),
lieuwe deken werd op 4 October 1896 te Vente (Feijenoord), Lenstra (Heerenveen) en
(wijk geboren. Hij studeerde aan de beide de Harder (VUC).
aria van het bisdom en werd op 10 Juni
Elftal B: Doel: Dijkstra (APGS); achter:
priester gewijd, waarna hij werd be- Wildere (Blauw Wilt) en Ohoufoer (ADO);
(id tot kapelaan in de parochie van St. Pe- midden: Koole (Eindhoven), Schij venaar
|te Vught. Den 16den October 1925 werd (EDO) en Fanger (DWS); voor: van der Engel
pangesteld als godsdienstleeraar aan de (DHC), Seton (Sparta), Vroomen (Juliana),
Lycea te 's-Hertogenbosch. Ongeveer drie van der Veen (Heracles) en Bergman (Blauw
[later, 16 Augustus 1928, volgde de benoe- Wit).
|
tot secretaris van het Bisdon., welke funcAangeteekend moet nog worden, dat Drok
dus ongeveer 12 jaar heeft bekleed,
van Sparta niet beschikbaar is In verband
wts heeft de bisschop van den Bosch be- met een tijdens den wedstrijd tegen Luxem
tot pastoor van Hatert (Nijmegen) den burg opgeloopen schouderblessure.
|J. van Thiel, thans pastoor te Leuth,
rilaximum

EXTRA TREIN
INGEZONDEN STUKKEN
VLAARDINGEN EN ROTTERDAM
der
Redactie)
verantwoordelijkheid
(Buiten
Ijl lette vooral op de annonce in dit num[jnzake den goedkoopen trein naar VlaarROLSCHAATSEN-VERMAAK
"" voor de Sunlight-fabrieken en vrij beaan Rotterdam enz. op Donderdag 18
Zeer gachte Redacteur.
1 a-s. Eventueele inlichtingen omtrent deze
Ondergeteekende woont sedert 12 jaar aan
perstrekt u gaarne de agent der Ned. Spoorhet Mariaplein; mijn zitkamer ziet uit op het
P ter plaatse, de heer B. van Herwaarden, Mariaplein; ik ben geen 70 jaar, maar 52 jaar
pinastraat 41, Nijmegen.
en ik ga zeer vaak met de tram mee. Ik heb
nog nimmer een noemenswaardige botsing ge
WERKOPDRACHT
zien van zoo'n rolschaatsende dreumes tegen
°r rekening van de stichting St. Joseph- een volwassene.
en
l" te Nijmegen werd door de heeren B.
Denkt uw abonné Kr. wellicht gedurende de
perman en J. van der Pyll, architecten enkele minuten, dat hij of zij op de tram wacht,
T-A. te Nijmegen, aan de firma H. van Op- aan de mogelijkheid van een lichte omarming
j®o te Millingen opdracht verleend tot het door zoo'n rolschaatsend kind of beangstigt hij
pelen en rioleeren van de speelplaatsen of zij zich voor een mogelijke botsing, dan zou
fenolen aan de Koninginnclaan 154 en 156 ik hem of haar willen zeggen: ,De rolschaat
l'Jttiegen, voor de somma van f4587.
sende kinderen genieten daar op het Maria
plein niet gedurende minuten, maar gedurende
uren; ze doen daar gezondheid op; hun spieren
EXAMENS
Delft is geslaagd voor het lng'-r jrs- worden ontwikkeld en gestaald; hun reactie
voor civiel-ingenieur de heer T. J. Ris- snelheid wordt verhoogd". Vergeet uw 70-jarige
B
abonné Kr niet, dat hij of zij zelf eens jong
la te Nijmegen.
is geweest?
Hoewel uw abonné Kr schrijft, dat het niet
I KLEEDINGMAGAZIJN NED. HERV.
de bedoeling is de rolschaatsende kinderen van
DIACONIE
het Mariaplein te weren, vind ik het verkeerde
fkenen der Ned. Herv. Diaconie alhier, van dergelijke ingezonden stukken:
Per advertentie in dit blad een oproep
le. dat de courant ze opneemt;
rnvulling van het kleedingmagazijn. De
2. dat onze Gemeentelijke Politie ze ook leest
,®ad is uitgeput en de aanvragen zijn vele! en dat dan vermoedelijk het gevolg ervan zal
P ren van allerlei aard zijn welkom. En zijn, dat het rolschaatsen op het Mariaplein
,,
d zen tijd van schoonmaak is het verboden wordt.
_ ^d een pracht-gslcgenheld on <'atMij Is bekend dat de politie gedurende de
[' ^ men missen kan, te doen ve: azen zomermaanden er voor zorgt, dat het aantal
bovengenoem-1 Mrr
- "sar'jn. Daar rolschaatsende kinderen op het Mariaplein een

^''meejrsche Courant

tiental niet overschrijdt; een zeer goede maat
regel. Ook is* mij bekend, dat indien er in het
Ooglijders-gesticht ernstige patiënten liggen,
het rolschaatsen op het Mariaplein geheel ver
boden wordt; uitmuntend.
Het doel van dit schrijven is: „Ouderen van
dagen (waartoe ik mijzelf reken) en oudsten
van dagen (waartoe Ik abonné Kr. reken), la
ten wij niet steeds denken aan ons kleine eigen
ik; laten wij verdraagzaam zijn en vooral laten
wij trachten jong te blijven door mede te ge
nieten met de geneugten van de jeugd".
Dankend,
Uw abonné
G. A SEDEE.
Nijmegen, 6-4-'40.

Een „geladen" handdruk
Kopenhagen beleeft electrische verrassingen
In de omgeving van Kopenhagen hebben zich
in eenige huizen van het voorstadje Randers
onlangs eigenaardige verschijnselen voorge
daan. De bewoners van deze huizen bemerk
ten, dat elk van hun schreden op de tapijten
en kleeden in huis vonken liet sproeien. Ook
sprongen er vonken uit hun haar. En zelfs wan
neer twee menschen elkander de hand gaven,
was er duidelijk een heldere vonkenregen te
zien. De electrische centrale werd van het
eigenaardige verschijnsel in kennis gesteld,
daar men aan zoogenaamd vrij vageerende
stroomen dacht. Doch bij onderzoek bleek de
electrische leiding in de betreffende huizen
volmaakt in orde te zijn. Eindelijk vonden
eenige ingenieurs de oorzaak van het geval, dat
bij verscheidene huurders reeds heel wat onge.
rustheid had gewekt. Door de te hard gestook
te centrale verwarming, die men in verband
met de koude een maximum hitte door de hui_
zen had laten verspreiden, was de lucht zoo uit
gedroogd, dat de in de verschillende voorwer
pen aanwezige electriciteit tot ontlading kwam.
De kwaal werd nu eenvoudig verholpen door al
le vensters open te zetten en in alle vertrekken
flinke waterbakken te plaatsen om voor het
noodige vocht in de lucht te zorgen. Daarmede
verdwenen de eigenaardige verschijnselen even
snel als zij verschenen waren.
Dat het lichaam vonken sproeit is geen zeld
zaamheid, vooral niet in den winter. Het ver
schijnsel wordt vooral door vrouwen vaak waar
genomen. Bij het kammen van het haar, trek
ken zij met de kam knetterende vonken uit de
punten van het haar en doorgaans is de kam
zelfs door wrijving dan nog zoo sterk met elec
triciteit geladen, dat er ook nog vonken aan
ontspringen, wanneer men er met de vingers
langs strijkt. Wie zich 't haar kamt, wanneer
het zoo sterk geladen is, zal opmerken, dat de
haren van het hoofd af gaan staan.
Menschen, die in hun eigen lichaam een ster
ke electrische lading bezitten, kunnen derge
lijke verschijnselen het meest waarnemen. Ook
het knetteren van een zijden japon of onder
jurk, wanneer deze over het hoofd wordt uit
getrokken, behoort hiertoe. Bij kunstzijdentricot onderjurken komt dit het meest voor;
echter niet 's morgens bij het aankleeden, doch
altijd 's avonds bij het uitkleeden. De verkla
ring is heel eenvoudig. Het kunstzijden weefsel
wordt door het dragen van het kleedingstuk
gedurende den dag en ten gevolge van de daar
bij ontstane wrijving sterk electrisch geladen.
Bezit nu de draagster bovendien zelf 'n groote
hoeveelheid lichaams-elecfcriciteit en komen
daarbij de tegengestelde polen met elfeaar in
aanraking, dan sproeien er vonken en wel het
sterkste op het oogenblik, dat de uiteinden der
haren het weefsel aanraken. Ook hier wordt
het ontspringen der vonken door de droogte
der lucht bevorderd.

Geheimen van den Stillen Oceaan
Uit de mythologie van de Polynesiërs
De groote eilanden van den Stillen Oceaan
zijn — ook wat hun voorgeschiedenis be
treft — nog in vele opzichten in een waas van
geheimzinnigheid gehuld. Zoo staat het onder
zoek aangaande de Philippijnen en hun be
volking nog grootendeels in de kinderschoenen.
Verder dan tot de eerste eeuw na Chr. was men
ongeveer 15 jaar geleden nog niet gekomen.
Eerst in 1929 werd een praehistorlsche neder
zetting opgegraven. Zij bleek uit 5 lagen te
bestaan, waarvan de onderste uit den Steentijd
dateerde (5000 tot 4500 v. Chr.). In de bovenste
laag vond men nog z.g.n. ..celadons", bleek
groene vazen en ander aardewerk uit den tijd
van de Sung-dynastie. Deze vondsten bevesti
gen de berichten in oude Chineesche kronieken
over handelsbetrekkingen tusschen het Hemelsche Rijk en de Philippijnen in de zevende
eeuw v. Chr. De tweede en derde laag behooren
tot den Ijstijd. De vierde en vijfde laag bevat
ten steenen gereedschap en wat rood aarde
werk. Bij nieuwe opgravingen in de provincie
Riza werden lagen blootgelegd, die uit het mid
delste steentijdperk dateeren. Zij bevatten geen
vaatwerk, doch slechts gebeeldhouwde en ge
polijste steenen werktuigen en gebruiksvoor
werpen.
Over de vroegste geschiedenis der Japansche
cultuur is uiteraard meer bekend. Zij wortelt
in denzelfden tijd als die der Polynesiërs en is
evenals deze niet nationaal, doch schijnt door
Indonesische Hindoevolken uit de 8ste eeuw
v. Chr. te zijn overgeplant. Dit bewijst de over
eenkomst tusschen de mondelinge overleverin
gen der Polynesische mythologie èn vier be
langrijke Japansche kronieken, die bekend zijn
onder de namen: Nojiki, Nlhongi, Manyfushifu
en Norito. De beide laatste zijn een beschrijving
in verzen van den oorsprong van het Japansche
heerschershuis en de Japansche cultuur. Men
vindt er dezelfde opvattingen in verkondigd
over het ontstaan van de aarde, den oorsprong
der vaderlandsche eilanden als vrucht van de
liefde van goddelijke ouders, dezelfde cultus
van den hemel en de elementen. Een bijzonder
treffende overeenkomst vertoonen verder de
ideeën over het familieleven en het keizerlijk
huis. Evenals de Polynesische „Ariki's" stam
men ook de Japansche „Mikado's" van goden
af, en wel van dezelfde. Zelfs de hiaten en toe
voegingen in beide overleveringen stemmen
met elkaar overeen. De betrekkingen tusschen
de Oost-Aziatische en de Zuidzee-volken, die
volgens de jongste onderzoekingen in den
Steentijd waarschijnlijk een belangrijke rol
onder de volkeren der aarde hebben gespeeld,
zijn nog niet volledig tot klaarheid gebracht.
Sommige geleerden beschouwen Oost-Azië als
de bakermat der huidige Zuidzee-bewoners,
anderen gelooven aan een volksverhuizing in
de tweede helft van het middelste steentijd
perk, met Australië als uitgangspunt. Welke van
deze beide thesen de juiste is, zal pas kunnen
worden uitgemaakt, wanneer meer materiaal
ter beschikking staat.

EERSTE BLAD

Amsterdamsche Beurs
OPGAVE VAN DE
ROTTERDAMSCHE BANK VEREENIGING N.V.

BEURSKOERSEN V A N HEDEN
Voi. k. laagste hoogste slotk

OBLIGATIEN
STAATSLEEN1NGEN:

3!4 % Nederl. 1911
3 % Grootb Oblig.
3—3 H % Ned 1938
2y, % N.W.S.
3J4 % Indië 1935
3 % Indië 1937

85*
—

—
_

__
—

—

—

—

84'9f»
62K

—
-

__

—

__

84 Tf,

-

—

—

AANDEELEN
BANK- EN CREDIETINSTELLINGEN :
—
—
Nee! ind Handelsb. 100*4
—
Ned. Handel Mij.
—
90
Resc.Ned.Hand.Mij.
—
—

—

—
—

INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN:
Alg. Kunstzijde Unie 42^ 42H 42H —
—
—
Ned. Ford Mij.
—
325
—
Philips Gloeilampen 122H
—
—
—
—
Pref. Philips Gloeil. 116*4
—
Lever Bros en ünll. 91*4
91H 91H —
BUITENLAND:
Am. Car. & Foundry
Anaconda Copper
Betlehem Steel
Gneral Motors
Kennecott Copper
U.S. Steel

20^,
23 h.
59%
41
28^
46^

20H« —
23h
23H
59% 59%

—

28H

—

46K

—

PETROLEUM ONDERNEMINGEN:
Dordtsche Petr.
—
Ind. Mij. 213tf
—
Kon. Petroleum Mij. •229H 228
230H
BUITENLAND:
—
Continental Oil Cy
17^
Shell Union Oil Cy
9'H« 10
SUIKERONDERNEMINGEN:
Handelsver. A'dam

391H

—
—

—

—

28H
46 y,

—

—
—

—

—

•—

—

391J4 392

—

TABAKS ONDERNEMINGEN:
Ver. Vorstenl.
Cult. Mij.
Cert. Deli Mij. f 1000

96H
190tf

193

195

—

SPOORWEGEN:
VER. STATEN V. NOORD-AMERIKA:
Penns. Railr 10/$ 50 184
Penns Railr 20/$ 50 18H
Southern Pacific
Cert. Southern Pac. 10K

18#

-

-

-

-

"—

—

RUBBER ONDERNEMINGEN:
A. B. Jav. Cult Mij. 56
—
AmbaloetoeRubb.Mij 45^
—
Cert. A'dam Rubber 190V4 —

Uitgaan in Nijmegen
Olympia-Theater (L. Burchtstr.) — Voorst.
8 u.; Zondag doorl. voorst 2 u.; Zaterdag en
Woensdag matinee, 2 u. — Program vanaf 5
April: 1. „De groote vraag"; 2. „Lord jeff".
Chicago-Theater (Broerstr.) — Voorst. 8 u.J
Zondag doorl. voorst. 2 u.; Dinsdag en Zater
dag matinee, 2 u. — Program vanaf 5 April:
1. „Heerschers der zee"; 2. „Cassidy en de dub
belgangers".
Luxor-Theater (Marlënburg) — Voorst. 8 u.;
Zondag doorl. voorst. 2 u.; Woensdag matinee,
2 u. — Program vanaf 5 April: 1. „Percey
neemt vacantie"; 2. „Volledige bekentenis".
City-Bioscoop (Houtstraat) — Voorst. 8 u.;
Zondag doorl. voorst. 2 u.; Dinsd. en Zaterd.
matinee, 2 u. — Program vanaf 5 April: 1. „De
dame in de Morgue"; 2. „Vrouwen onder ver
denking".
N.E.C.—Tubantia" — Zondag a.s. competitie
wedstrijd. Aanvang 2.30 uur.
„Ve Vereeniging" — Zondag 7 April voorst,
van „De Notre Dame van de sloppen", door de
Vereenigde Haagsche Spelers. Aanvang 8.15 u.
Paaschtentoonstelling Nijmeegsche Kunst —
tot en met 15 April van 10-12 uur v.m. en van
2-5 uur n.m. in kunstmuseum Belvoir.

•

Mme Annonces

(GROOTE KANSEN)
15 woorden of minder . . . . f 0.50
Zelfde inhoud 2 X plaatsen f 0.75
Zelfde inhoud 3 X plaatsen i 1.00
PLAATSINGEN ACHTEREENVOLGENS
£N BIJ V O O R U I T B E T A L I N G .

Personeel
gevraagd:
Bekwaam
Keukenmeisje
tegen 1 Mei gevraagd.
Mevrouw Beynes v. d.
Griiiten, „Heideheuvel", Kwakkenberg.
Net Meisje
gevraagd voor de mor
genuren. — Br. No.
377, Bur. dezer Crt.
Nette Huishoudster,
P.G., voor direct ge
vraagd bij alleen-wo
nende juffrouw. — Br.
No. 379, Bur. dez. Crt.
Dagmeisje
gevraagd, goed kun
nende werken en ko
ken, in een klein ge
zin — Ubbergscheveldweg 67.
Allenstaand zakenman
(geen winkel), vraagt
Huishoudster,
P.G.,
ml — Br. No. 389,
Bur. dezer Courant.
Werkster
g e v r a a g d : 9—12^
Donderdags. — Aan
melden na 7 uur:
Groesb.weg 134 hs.
Net eerlijk Meisje
gevraagd op een dorp,
voor hulp in het huis
houden en den winkel.
Br No. 393, Bur. dezer
Courant.
Net flink Dagmeisje
gevraagd, niet bene
den 17 jaar. — v. Welderenstraat 114.
Ne Meisje
voor dag en nacht, ge
vraagd per 1 Mei. Net
jes werken en lief
voor kinderen. - Mes
dagstraat 9, Nijmegen.

Personeel
biedt zich aan:
Net Meisje,
17 j., b. z. a. voor heele
dagen, liefst bij be
jaarde menschen. —
Br. No. 388, Bur. dezer
Courant.

Te huur
aangeboden:
Prachtige
Middenstandswoning

te huur of te koop,
m. of z. garage, He
melijnstiaat 62 en 77
Adres: Tb Arens, Mu
seum Kamstraat 76.

Bovenhuis,
Ruisdaelstraat 55, te
huur: 6 kamers, zolder
en kelder, f 25.— p. m.
Bevr.: Groesbeekscheweg 153.

Deze kleine annonces kannen alleen vraag en aanbod be
treffen zooais Huizen te koopt buizen te huurt huizen te
koop gevraagd of te huur gevraagd» kamers te huur of te
huur gevraagd; woningruil j pension gevraagd en aangeboden j
tweedehands fietsen en motorrijwielen gevraagd en aange
boden i meubelen te koop gevraagd en aangeboden j honden
en katten te koop en te koop gevraagd» kippen en duiven
te koop en te koop gevraagd j betrekkingen gezocht en aan
geboden t lessen gevraagd en aangeboden, enz. enz.
Plaatsing geschiedt DINSDAGS, DONDERDAGS en ZATER
DAGS uniform met vette letters voor hef eerste of de twee
eerste woorden en uitsluitend tegen contante betaling.

2 gestoffeerde Kamers
met volledig pension
en bediening, gezocht
door dame, h.b.b.h. —
Br. No. 372, Bur. dezer
Courant.

Nijmeegsche
2 gemeubileerde
Vrouwenclub. •
Te huur Zit- en Slaap Kamers met Keuken,
kamers, gest., centr. omgeving st. Anna,
verw., telefoon. Desge- gevraagd door echt
wenscht met kookge paar z. kinderen, be
legenheid. — Brieven: gin Mei. — Br. m. uit
voerige bijzonderhe
Sloetstraat 1.
den No. 383, Bur. dezer
Courant.
Huize Pax,
Barbarossastraat 56,
telefoon 23465. Kamers
Te koop
aangeboden, ongem.
aangeboden :
of gemeub., met pen
sion Billijke prijs.
Modem Landhuisje,
Stcllenberg, Emmalaan 10, vlak bij
Hengstdal, te huur a
f22 p. mnd., alles in
begrepen. Bevragen:
St. Annastraat 21.

Viool.
Te koop aangeboden
viool Schweitzer 1814.
Minim. prijs f50. —
Br: No. 378, Bur. dezer
Courant.

Samenwoning of huis.
genoote
gevraagd, beschaafde
dame, in mooi huis op
mooien stand. — Br.
No. 385, Bur. dez. Crt.

Kampeertenten
voor halve prijzen, iets
smoezelig
(demon
stratie), courante ma
ten, volle garantie.
Zei'fabrieken „T h e
I n d i a n a". - Het
grootste tentenbedrijf
hier te lande. Rotter
dam, Coolsingel 85,
Utrecht, Oude Gracht
225-233.

Pension.
Te huur gedeelte heel
huis (3 kamers, zol
derkamer, keuken, bij
keuken, kelder en flinken tuin), f20.— per
maand. - Eigenaar
wenscht overige ka
mers zelf te bewonen
en bij huurder in pen
sion te zijn tegen over
een te komen voor
waarden. - Br. No. 387,
Bur. dezer Courant.
Heerenhuis
te huur, 5 kamers,
vóór- en achtertuin.
Aparte achteringang;
f 28 p. m. Postweg 115.
Bevr.: Groesbeekscheweg 136.

Te huur

gevraagd:
3 ongemeubileerde
Kamers
..
en gedeelte zolder met
pension te huur ge
vraagd. Ongeveer om
geving Berg en Dalscheweg. Pensionprijs
nader overeen te ko
men. — Br. met op
gaaf van prijs en
grootte der kamers
No. 386, Bur. dez. Crt.
Rustige, gestoff. Bo
ven- o* Peneden-étage
•evraagd door Leerares. — Br. No. 390,
Bur. dezer Courant.

Te koop
gevraagd:
Piar o.

Gebruikte Piano te
koop gevraagd, liefst
met prijs. — Br. No.
368, Bur dezer Crt.

Re-aratie Inrichting
Perzischi Tapijten.
Berg en Dalscheweg
420, Tel. 22023.
F iezen!
Tüsdei- tojouw 9 April
yn „de Bonte Os" ütfiering fen De Moskef'aD. - Kaerten: Pontanusstr. 29.

Geoefend speler
zoekt aansluiting bij
tennisclub. — Br. No.
380, Bur. dezer Crt.
Auto-Rijles
met nieuwe wagens.
All risk verzekerd. Vakkundig onderricht.
P. A. v. d. Plas, Oude
Graafscheweg 218, te
lefoon 23623.
Gelegenheid
tot weiden
van een merrie met
veulen bij H. Onink,
Mente, Maurik (Gld.)
Huiswerk.
Onze clubs werken
iederen avond 2 uur
onder leiding en toezich van hoofd der
school. Leerlingen van
H.B.S., Gym., M.U.L.O.
enz. — Br. No. 382,
Bur. dezer Courant.
Stoppage.
Onzichtbaar stoppen
van alle goederen. —
Banens, Pater Brug
manstraat 68, Nijme
gen.
Schilder- en Behangwer&.
Uw kamer, keuken of
gang 1 x over in lakveri f 10 of grondig
schilderen f 18. Pla
fond- en muurwerk in
olieverf f 2 per M2.
Kamer behangen f3.
Vraag pr. buitenverfwerk. — Br No. 292,
Bur. dezer Courant.
l'w Piano — Vleugel
wordt prima gestemd
4 x per jaar f6.00.
Steeds voorhanden
zeer mooie bespeelde
Plano's met garantie.
Alle voorkomende repar?tiën. J. A. Duty,
Pranschestr. 42, tele
foon 26019.
Privé-Instituut
van Coevorden,
Mesdagstraat 31, Tel.
21694. Machineschrijven, Stenografie, Tachografie,
Handels
correspondentie in 4
talen. Speciale oplei
ding voor Privé-secretaresse.

Veel reld betalen wij

vooi overtollig huislaad en 2de hands
rreubilair Kunstvoor
werpen, goud en zil
ver Alle- wordt k con'ant gekocht. — M.A.
"Volff en Zn.. Betouw
•raat 36, tel. 26083
'eSedigd taxateur en
afslager.

ADVERTEERT
IN DEZE RUBRIEK
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Provinciale GelderscKé ën Nijmeegscïie Courant

Adverfentiën

i
•"-s

Hle#

Voor

complete meubileering

in eiken en old finish
naar

Goedkope Extra Trein

h/a£s
GRAAFSCHE WEG 45

I

Moderne Kinderwagen, als pai

met speciale attracties naar de

Gemakkelijke betaling

jon
nei
met geheel doorlopende ver

nevenstaande afbeelding,

Sunlight Fabrieken

nikkelen duwer en storrn-

te Vlaardingen en naar Rotterdam op Donderdag 18 April 1940

Beperkte
Molestverzekering

dekzeiltje met mica ruitje. De

Op Donderdag, 18 April 1940 zal een Goedkope Extra Trein, de „SUNLIGHTTREIN", lopen van Nijmegen naar Rotterdam en Vlaardingen. Vertrek's morgens
•tegen vaste
|
premie
7 uur Station Nijmegen. Aankomst 9.30 bij de Sunlight Zeepfabrieken te
Arnhemsche VerzekeringVlaardingen. Rondleiding door de fabriek. Na afloop smakelijke koffietafel.

In

Totaal-prijs voor het uitstapje: 12.41

EYSINK-HUIS
Reeds meer dan 5 jaar
verkoopen wij nu

EYSINK- en
F. N.-motoren
en! met steeds stijgend
succes

Prijzen vanaf f 258.—
Hertogstraat 64-66
Nijmegen, tel. 23575

Kaarten verkrijgbaar bij de voorverkoop-adressen der Ned. Spoorwegen:
H. REHMANN
Molenstraat 68
Nijmegen
Telefoon 25728
A. H. H. PFE1L
Groenestraat 193
Nijmegen
Telefoon 25753
A. M. v. RIJNSOEVER Weurtscheweg 2
Nijmegen
Telefoon 24171
D. v. d. WEERD
Hobbemastraat 1
Nijmegen
Telefoon 23629

29, 00

Luxe Kinderwagen, verstel
bare nikkelen duwer met
celluloid handvatbekleding.
Bijzonder soepele vering en
kogellager-wielen. In blauw,

Kinderen beneden 12 jaar worden niet toegelaten.
Eventuele inlichtingen omtrent deze reis verstrekt U gaarne de agent der Ned.
Spoorwegen te Nijmegen, de Heer B. VAN HERWAARDEN, Palestrinastraat 41,
Telefoon 24259.
Terwille van een goede rondleiding is het aantal deelnemers beperkt tot 200.
Indien U er dus iets voor voelt dit uitstapje te maken, voorziet U dan spoedig
van plaatskaarten.

27.50

he<
eer
dri
jou

Bovenstaande wagen met onder
de bak qebouivde
wielen, voorradig
in 4 tinten

Des namiddags vrij voor het bezoeken van Rotterdam of andere aan de route
Vlaardingen/Rotterdam — Utrecht — Arnhem/Nijmegen liggende plaatsen, daar
men terug kan reizen met een trein van de gewone dienstregeling, echter
dezelfde dag, en de terugreis één of meerdere malen mag onderbreken.

Mr. Franckenstraat 6
Telefoon No. 25340

blauw,

grijs en beige

Mij. tegen Brandschade.

v. KÜÏR & Ï. ROER

nei

b

.

36.00

Bovenstaande wagen kost in
een tets eenvoudiger
ƒ
uitvoering

00

Kinderwagen, als neven
staande afbeeld. Zeer apart
k ndanks

de heffing op Koffie, nog steeds bij aankoop van een pond
Koffie, EEN HALF POND VAN DEZELFDE SOORT
MAAR BOVENDIEN (vanaf heden t.m. Zaterdag 13 April '40)
EXTRA VERLAAGDE THEEPRIJZEN. De reclameprijzen zijn 23 - 25 - 27 -30- 32

model - 1 e kl. uitvoering met
sierlijk baget décor. Zware
35 cent per ons

CENTRALE KOFFIEBRANDERIJ

Natuurlijk alléén bij de
A R N H E M , W a l s t r a a t b i j de Schouwburg - Te APELDOORN verkrijgbaar: Brinklaan 20
NIJMEGEN, Augustijnenstraat 6a.
Onduleeren 30 ct.

ZATERD.

40 ct.

Tunflsram Radio ï:"." ii" Maison P. ZIERE

Fa SCHöNZELER,Nijmegen, 0. Varkensmarkt 30

Toonkamer Pontanusstraat

nikkelen duwer m. cel!, hand
greep, storm-

a r\ cr\

dekzeil, enz. £-\- /
Deze zelfde prima wagen
met eenvoudiger 7Q 00
decor

we

SPECIAALHUIS VOOR PERMANENT WAVE.
LANGE HEZELSTRAAT 66. TELEFOON 22088.

32

Billijk ter overname:

Meubilaire goederen

aa
aa

NIEUWE MANTELSTOFFEN

IalellJeden.tM
MOQUETTE
TAFELKLEDEN

Patroon naar maat gratis!
toaiSQn

ZMOUWAUÜ
TH. MEUWESE

Broerstraat 12

„DELTA" Meubileerinrichting

Administratiekantoor
H
PAtprc
n. reierb
HINDESTRAAT 72 — TELEFOON 21332

n-Lch^n
LBijhouden

Contróle van boeken
Belastingen
Assuranties

UW adres voor BRILLEN i9:

Opticien RUD. M. C. DUPPEN
HERTOGSTRAAT 57 - TEL 263» - NIMMER
REPARATIEN binnen iederen gewenschten tijd

AFBRAAK

Eiken dag uit de hand te koop af sloopwerk, Lange
Nieuwstraat, Nijmegen, Branddeuren 90 x 2.27.
ZEER GROOTE PARTIJ ramen, deuren, planken, balken,
ribben, tengels, 6 groote ramen met kozijn, zoo goed
als nieuw 2.80 x 1.80, partij ijzeren balken, vloertegels
plm. 180 M\ V/ 2 duimsch Amerik. Grenen vloerplanken,
groote partij hard- en zandsteen, plm. 500 pannen,
2 zware boomen enz. enz.

doMsUtdio „DUset"
v. d. BRUGGHENSTRAAT 1

Zondag
tuIi£êtA6WÓUA dausovoud
met DEMONSTRATIE
Foxtrot, Eng. Waltz, Tango, ter inleiding
der groote DANSWEDSTRIJDEN op
Zondag 28 April en Zondag 5 Mei. Deel
name open voor iedereen
Nadere inlichtingen ged. Zondagavond

VEREENIGDE HAAGSCHE SPELERS
Dir. PIERRE BALLEDUX.

Zondag 7 April - 8.15 uur

Slechts één voorstelling

„De Notre Dame
van de Sloppen"
door

in prachtige Perzische dessins
die passen in elk interieur

120x1 50 cm.

3.25

Divankleed

Te zien en ie koop

J. Knijpers
Lange Burchtstraat 47-51 - Nijmegen - Telefoon <0894

op

vij

afkomstig van onze clientèle, o.a.:
1 Groote Boekenkast, met 4 glazen Schuifdeuren,
3 M. breed en 2.50 M. hoog, zeer geschikt voor
bibliotheek. Een pracht stuk handwerk, massief
noten, voor slechts
.f95.—
1 Canapé met 2 Crapauds, voor
f 24.—
1 zwaar massief eiken O.H. Hallbank, voor . f 30.—
1 eiken Bureau Ministre, voor
f30.—
1 bijpassende Bureaustoel, voor
f 12.—
6 noten Stoelen, bekleed met velours, voor . f 18.—
1 Queen Anne, massief eiken Dressoir, voor . f30.—
1 prachtig noten gepolitoerd Bankstel, Canapé
met 3 Clubfauteuils, zijwanden dubbel rietwerk
met losse Kussens, voor
f 125. -

lie
St
de
m<
te

Gregoire Leclos.
Vert. Louis Thijssen
Regie: Jules Verstraete.
BAAS JULOT
VADER DIDIER . . . .

Pierre Balledux
Jules Verstraete

Verder optreden van de Dames: Erna BalleduxHaffert, Marie Brakensiek, Dini van Lier, Dora Haus.
Heeren: Bert v. d. Linden, Jan v. d. Linden, Guus
Verstraete, Theo v. Vliet, Corde Wolf, Bob Verstraete e.a.
Prijzen: f 1.50, f 1.25, f 1.—, f0.75, rechten inbegr., met BON
90 en 60 cent.
Plaatsbespreking op 7 April van 11—5 uur, zonder loting.

1 4 0 x 1 7 0 cm

4.25

Schoorsteeniope'

ZATERDAG 6 APRIL 1940
WAAR

Stand

zaken

van

maanden

MEN

na

OVER

Na zeven maanden oorlog worstelen de beide
hoofdtegenstanders derhalve nog steeds om het
verkrijgen van een zoo gunstige positie, dat de
tegenstander het vruchtelooze van den strijd
inziet. De geweldige legers dienen daarbij als
drukmiddelen, doch komen niet in actie voor
een beslissenden slag. Hoewel niemand in de
toekomst kan zien, valt niet te verwachten,
dat dit spoedig anders zal worden. De beide
worstelaars houden elkaar in evenwicht en de
beslissing verschuift zich steeds verder.

SPREEKT

zeven

oorlog
De strijd staat nog steeds op het doode punt
Oude kracht doet zich opnieuw gelden
herscheppen, zooals zulks door den Engelschen

partijen nog steeds dreigend tegenover elkaar

schrijver Wells is voorspeld, o.m. in zijn ook in

jonder een slag van beteekenis te hebben kun-

toedienen. Alle voorspellingen omtrent het

verloop van een hedendaagschen oorlog schij„en beschaamd. Niettemin is dit slechts schijn.
pe

hedendaagsche

krijgskunde

wordt

be-

j,eerscht door twee tegengestelde krachten. De

het Nederlandsch vertaalde boek „De wereld

kunnen spreken van de „positieve kracht"

_ leidde tot voorspellingen betreffende een
„Blitzkrieg" en is belichaamd in het bom
bardementsvliegtuig, den vechtwagen en de
verdere

gemechaniseerde

en

gemotoriseerde

jtrijdkrachten. Daartegenover ontwikkelde zich
echter de laatste jaren een voortdurend ster
ker

wordende

tegenkracht,

een

„negatieve

kracht", die streeft naar het verhinderen van

een snelle beslissing. Deze kracht vertoont zich
in de imposante gedaante van geweldig ver
sterkte gebieden, bezaaid met mijnen, over

dekt met mitrailleur- en geschutkazematten,
doorkerfd door tankgrachten. Het is een oude
kracht, die eeuwen geleden heeft geleid tot
een

tachtigjarigen oorlog, waarin vesting na

vesting moest worden veroverd; een kracht,
die reeds dood was gewaand, doch die zich
thans opnieuw doet gelden.
POSITIEVE EN NEGATIEVE KRACHT

Bij den veldtocht in Polen kon de positieve
kracht tot volledige ontwikkeling komen, daar
de negatieve kracht vrijwel geheel ontbrak. De
polen toch hadden verzuimd, zich in versterkte
gebieden te verschansen. In achttien dagen
was het pleit beslist en een leger van 800.000
man van den aardbodem weggevaagd. In Fin
land bood de negatieve kracht gedurende vier
maanden weerstand aan het geweld der Sov
jet-Russische troepen. Eerst toen moest zij,
zonder nochtans te zijn gebroken, het pleit ge
wonnen geven. In het Westen van Europa
houdt de negatieve kracht, zich vertoonend
als „Westwall" en „Maginotlinie", de positieve
krachten, belichaamd in de aanvalslegers der
beide partijen, tot dusver volkomen in even
wicht. Een poging, dit evenwicht te verbreken,
zou een ongehoord bloedoffer vragen. Beide
partijen verklaren echter om strijd, dat zij het
imperialisme van den tegenstander eens en
voorgoed zullen breken. Welke wegen zullen
zij inslaan, om dit doel te bereiken?
De wederzijdsche strijdkrachten tellen ge
weldige luchtstrijdkrachten,

die

nog

steeds

aangroeien. Aanvankelijk was het overwicht
aan Duitsche zijde. Geleidelijk halen de geal
lieerden, krachtig gesteund door de Vereenigde
Staten, echter den achterstand in. Volgens
de leer van Douhet zouden deze luchtmachten
moeten worden ingezet om het luchtoverwicht
te bevechten en vervolgens ook den weerstand
op den grond te breken, zoo noodig door de
vijandige bevolking te terroriseeren.

OPMERKELIJKE VERKLARING VAN
GENERAALIRONSIDE
De chef van den Britschen generalen staf,
generaal Ironside, heeft gisteren op het mi
nisterie van Oorlog vertegenwoordigers der
wereldpers ontvangen. Hij zeide onder meer :
„De geallieerden mogen er zeer dankbaar voor
zijn, dat zij zeven maanden tijd hebben gekre
gen om hun legers te vervolmaken. Ik beef bij
de gedachte, aan wat gebeurd zou kunnen zijn,
indien de Duitschers ons in het begin, toen wij
vrijwel in het geheel geen leger hadden, had
den aangevallen. Pas sedert veertien dagen kan
men zeggen, dat wij de moeilijkheden werke
lijk te boven zijn gekomen, maar thans zijn
wij volledig voorbereid op alles, wat kan ko
men."
Generaal Ironside zeide verder: „Ik heb de
geallieerde legers in het veld gezien en ik
weet, hoe voortreffelijk hun geest en hun op
leiding is. Men moet niet vergeten, dat de
meeste van onze jongemannen geen militaire
oefening hadden gehad, zoodat zij moesten
worden opgeleid in veel korteren tijd dan den
normalen termijn van zes maanden. Het groote
Duitsche leger, dat tegenover ons staat, is een
prachtige machine, doch het bezit geen man
nen, die aan den vorigen oorlog hebben deel
genomen in een rang boven dien van kapitein,
terwijl wij en de Fransc'hen groote reserves aan
ervaren leiders int den wereldoorlog hebben.
Er kan genie in het Duitsche leger zijn, maar
men twijfelt er aan. Ik kien de meeste Duitsche
commandanten persoonlijk en ik ben er van
overtuigd, dat zij zich ongerust moeten ge
voelen, indien zij het bevel tot oprukken zou
den krijgen. Zes maanden geleden zouden zij
misschien geslaagd zijn, doch thans niet. Zij
hebben aan de grens gelegen met de dwaze
wenschgedachten van hun kranten en het re
sultaat der leugenpropaganda, gecombineerd
met de werkloosheid van hun troepen, moet
zeer slecht voor hun moreel geweest zijn."
Ironside zeide voorts, dat de Finsche oorlog
Rusland ten zeerste heeft ingespannen en de
Russische voedingsbronnen heeft verzwakt.
Het zou mogelijk zijn, dat Rusland elders on
rust zou gaan verwekken, doch in dat geval
zou het te doen 'hebben met lange verbindings
lijnen die moeilijk gehandhaafd kunnen wor
den; het zou zichzelf nog meer verzwakken.
Nader wordt gemeld, dat het ministerie van
informatie bij vergissing een Amerikaansch
journalist toegang tot' den generaiep staf had
verleend. Andere journalisten beklaagden zich
daarover, waarop de minister van Oorlog Iron
side verzocht de gehéele pers te ontvangen.

Wij mogen hopen en verwachten, dat er nog
genoeg wijsheid bij de wederzijdsche leiders is
overgebleven, om dit aspect niet in werkelijk
heid te doen verkeeren.
DE WEG VAN BLOKKADE EN

druk op de menschheid heeft gemaakt — men
zou

Van het Westelijk front

in wording".

eerste kracht, die aanvankelijk het meeste in

HANDELSOORLOG

Een langzamer weg vormt die, welke tot dus
ver door beide partijen is ingeslagen, namelijk
om door middel van blokkade en handelsoorlog
het binnenlandsche front van den tegenstan
der tot ineenstorting te brengen. Het is de
oude methode, uit onze vaderlandsche geschie
denis maar al te bekend, om een vesting door
den honger tot overgave te nopen, thans op
duizendvoudig grooter schaal herhaald. De
geallieerden beheerschen de zee en kunnen zoo
den toevoer naar Duitschland uit het Westen
bijna geheel verhinderen. Zij worden daarin
echter belemmerd door de neutrale staten Ne
derland en België. Wel is waar streeft Enge
land er naar. niet meer in deze landen te laten
binnenkomen, dan voor de eigen consumptie
noodig is, doch het zal er niet in kunnen sla
gen, het handelsverkeer met Duitschland ge
heel te beletten. Dergelijke lekken bevinden
zich evenzoo in het Noorden, waar uit Scandi
navië in het bijzonder ijzererts aan Duitschland
wordt geleverd. Den weg over de Oostzee af
snijden kunnen de geallieerden niet; wel oefe
nen zij een steeds sterker druk op Noorwegen
uit om het vervoer door de Noorsche territo
riale wateren te belemmeren.
Het grootste gat in de blokkade bevindt zich
echter in het Oosten, waar de Duitsche legers
Polen bezet houden en daarmede den weg naar
Rusland open houden. De vraag, of het Duit
sche

organisatievermogen

er

in zal

slagen

landbouw, industrie en transportwezen in Sovet-Rusland zoodanig te hervormen, dat be
langrijker uitvoer naar Duitschland mogelijk
wordt, zal o.i. voor een zeer groot deel over den
uitslag van den oorlog beslissen. In verband
hiermede is Duitschland gedwongen, belang
rijke krachten in Polen te laten, niet alleen om
dit land in bedwang te houden, doch tevens
als machtsvertoon tegenover de Sovjets.

Op machtsvertoon berust ook voor een be
langrijk deel de positie in het Zuid-Oosten van
Europa. De handel met de Balkanlanden vormt,
naast toevoer uit Rusland, eveneens een levens
belang voor Duitschland. Terwijl, nu de Fin
sche oorlog is afgeloopen, de geallieerden wei
nig kunnen doen om pressie uit te oefenen op
Rusland, kunnen zij dit wèl doen ten opzichte
van de Balkanstaten. Turkije is „non-belligerent", maar nauw met de geallieerden verbon
den. In het Fransche mandaatgebied bevindt
zich, onder bevel van generaal Weygand, een
geallieerd leger van 300.000—500.000 man. Hier
mede zijn de geallieerden niet alleen in staat
Turkije ruggesteun te verleenen, doch kunnen
zij dit tevens doen ten opzichte van de Balkan
staten. Deze zijn zoodoende niet geheel over
geleverd aan druk van Duitsche zijde, doch
kunnen zich veroorloven ook het oor te leenen
aan de geallieerde wenschen.

De oorlog ter zee
DE „UHLENFELS" IN EEN ENGEL
SCHE HAVEN
Het 7603 ton metende Duitsche sja. „Uhlenfels", dat in November in het Zuidelijke deel
van den Atlantischen Oceaan door de Britsche
vloot werd buitgemaakt, Is gisteren in de ha
ven van Londen aangekomen. De lading, be
staande uit mais, palmpitten en andere WestIndische producten, wordt gelost. Schip en
lading zullen voorwerp van behandeling voor
het prijzenhof uitmaken.

Bij den veldtocht in Polen is de Duitsche
luchtmacht volgens deze beginselen ingezet en
heeft zij zeer veel tot de overwinning bijgedra
gen. Hier was echter de overmacht in getal
Niet de minst belangrijke taak van het leger
volkomen aan Duitsche zijde, terwijl buiten
van
Weygand is voorts, om de Engelsche en
dien de Polen hadden verzuimd, hun vliegtui
gen behoorlijk gedekt en gecamoufleerd op t« Fransche ollepijpleidingen en het Suezkanaal
«tellen. Ook vielen bij den snellen Duitschen te bewaken. De beheersching van dit kanaal,
opmarsch reeds spoedig tal van grondinstalla- waardoor o.m. het Italiaansche verkeer met
ties van het Poolsche luchtwapen in handen
Abessynië plaats vindt, stelt de geallieerden in
van de Duitschers. In Finland was het over
staat,
druk op Italië uit te oefenen. Italië ten
wicht aan de zijde van den aanvaller nog veel
grooter, bijna onbeperkt; niettemin slaagde slotte blijft nog steeds „non-belligerent". Met
het Finsche luchtwapen er tot aan het einde zijn 8004 km lange kustlijn zal dit land niet
van den strijd in zich aan vernietiging te ont licht de wapenen opvatten tegen Engeland en
trekken en een hartig woordje te blijven medeFrankrijk, die de zee beheerschen. Het onder
spreken. In het Westen zou het ongetwijfeld
nog veel minder gelukken, de luchtmacht van werpt zich zelfs aan de geallieerde handelsden tegenstander in korten tijd buiten gevecht contróle en kan zoodoende niet al te veel naar
te stellen, zeker niet, nu belde luchtmachten Duitschland uitvoeren.
«even maanden den tijd hebben gehad om zich
voor te bereiden.
Indien een der partijen trachtte, op korten
termijn een beslissing af te dwingen door de
luchtmacht op groote schaal in te zetten, zou
dit o.i. niet gelukken, doch leiden tot een dood
en

verwoesting

zaaienden

luchtoorlog,

die

West-Europa geleidelijk in een puinhoop zou
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Wilson stond op en begaf zich naar de bank
van de jury. Hij begon te spreken met een hel
dere stem, die tot in de verste hoeken van de
rechtszaal doordrong.
„Heeren, het is thans mijn plicht u in het
kort de hoofdzaken in dit geval uiteen te zet
ten. Op den avond van den zevenden Juni 1936,
werd in onzen Staat een moord gepleegd — een
2
eer laaghartige moord, die heel onze gecivili
seerde wereld in beroering bracht. Het slacht
offer van de misdaad was Dr. Howard Amber
son, die door zijn qualiteiten als physicus het
respect en — ja, ook de liefde van millioenen
w
erd toegedragen. Dr. Howard Amberson be
hoorde eigenlijk de geheele wereld, maar het
hieest behoorde hij toch aan ons. Wij waren
er trotsch op, dat hij een inwoner was van
onzen Staat, dat hij leefde onder onze wetten
En toen hij was neergeveld onder de bloedige
hand van een moordenaar, was er een smet
a
angebracht in het geschiedenisboek van ons
rijk — een smet, die niet eerder zal worden
We
sgewischt vóór deze moord gewroken is!

vlootbasis van Wilhelmrfhaven heeft verkend.
Een vijandelijk oorlogsschip werd nabij Wil
helmshaven waargenomen en met bommen
aangevallen. Verder naar het Zuiden werden
vier vijandelijke torpedojagers eveneens aan
gevallen en men gelooft, dat schade is aan
gericht. De Britsche format'- leed geen schade,
geen van de vliegers werd gedeerd, alle toe
stellen keerden veilig naar hun basis terug.

HET BRITSCHE RIJK

(Van onzen militairen medewerker.)
ya zeven maanden oorlog staan de beide

nen

TWEEDE BLAD

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant

De actie in de lucht
DE BRITSCHE LUCHTMACHT IN
ACTIE
Het Britsche ministerie van Luchtvaart deelt
mede, dat Donderdagmiddag een formatie
Britsche vliegtuigen, van een bommenwerpers
commando, doorgedrongen is in de vijandelijke
defensie in de Jadebocht en met succes de

DE VERBETERING DER RUSSISCHE
HANDELSBETREKKINGEN
De stappen van Maisky
De diplomatieke correspondent van Reuter
verneemt, dat de Sovjet-ambassadeur, Maisky,
de quaestie te berde heeft gebracht van ver
betering der Engelsch-Russische handelsbe
trekkingen, zulks tijdens een recente ontmoe
ting met den minister van Buitenlandsche
Zaken, Halifax. In Russische kringen wordt
beweerd, dat de geallieerden zouden profiteeren van betere handelsbetrekkingen met Rus
land, indirect zoowel als direct, door de clau
sule in de pacten tot wederzijdschen bijstand
tusschen Litthauen, Letland, Estland en ed
U.S.S.R. Deze clausule behelst voorzieningen
ten aanzien van transportfaciliteiten via Rus
land voor goederen uit de Britsche landen. De
Oostzee is thans gesloten voor de Britsche
scheepvaart, maar de Russen verklaren, dat
Engeland toegang zou kunnen hebben tot de
voorraden van de Baltisc'he landen, welke zou
den kunnen worden verscheept door Rusland
via Moermansk of de haven aan de Zwarte Zee.
Of het Russische transportsysteem krachtig
genoeg is om een zoodanig uitgebreide han
delsroute bruikbaar te maken is zeer twijfel
achtig. Het denkbeeld vormt echter een onder
deel van de Russische argumenten, die gericht
zijn op de hervatting van normale handels
betrekkingen met de Westelijke mogendheden.

VERSPREIDE BERICHTEN
ERNSTIG VERKEERSONGELUK TE MILAAN
Twee dooden en dertig gewonden

Te Milaan ls een autobus met brandweer
lieden in botsing gekomen met een tram,
waarbij twee personen gedood en meer dan
dertig gewond werden.
DE „THEHS" WORDT WEER IN DIENST
GESTELD

In officieels Britsche kringen verneemt men,
dat de duikboot „Thetis", die in het voorjaar
van 1939 gezonken is, hersteld wordt en, waar
schijnlijk onder een anderen naam, te zijner
tijd weer ln dienst gesteld zal wj:den.
ZWARE BRAND IN HONGARIJE
Opslagplaats verwoest

Gisternacht is een geweldige brand uitge
broken in c-en groote opslagplaats van graan
en andere goederen te Gyoer. De opslagplaats
ging in vlammen op. Zeven brandweerlieden
werden gewond. De aangerichte schade be
draagt ruim een millioen pengoe.
KAUNAS GEDEELTELIJK ONDER WATER
Gevaar thans geweken

Te Kaunp.s, dat gebouwd is op het punt waar
de Nemunas en de Nerys samenvloeien, zijn
honderden huizen in de laagste deelen der
stad overstroomd. Door het kruien van het ijs
na den bijzonder strengen winter heeft de wa
terstand ln de Nemunas een peil bereikt, dat
in 150 jaar niet is voorgekomen. Het peil ls
gisteren echter aanzienlijk gedaald en het ge
vaar ls thans geweken.

op, koelbloedige wijze xsruwcd is, gerst be

dwelmd met aether en daarna geworgd met
een koort van een der gordijnen, die voor de
ramen hingen. De deur van de brandkast stond
open en de inhoud was dooreen gehaald. Het
is gebleken, dat het motief voor den mord roof
is geweest, maar dat geld en juweelen, die zich
in de brandkast bevonden, niet gestolen waren.
Gebleken is ook, dat bij Dr. Amberson de dood
om half tien is ingetreden, op welk tijdstip ver
dachte, volgens zijn eigen verklaring, nog bij
het slachtoffer was.
Er is komen vast te staan, dat de gordijnen
in het studeervertrek voor alle ramen gesloten
waren toen het lijk van Dr. Amberson ontdekt
werd, ofschoon deze gordijnen gewoonlijk open
bleven en in elk geval open waren toen gedaag
de het vertrek betrad.
Wij weten, dat een zakdoek, doordrenkt van
aether, op den grond in de hall bij de deur van
de studeerkamer is gevonden en dat deze zak
doek het eigendom van verdachte was. Wij
weten tevens, dat toen de politie zich om één
uur aan het huis van verdachte vervoegde om
hem te arresteeren, zij in zijn kamer, in de
prullemand, de snippers vond van verscheurde
schuldbekentenissen, betaalbaar aan Dr. Ho
ward Amberson en geteekend door verdachte,
Robert Jason. Het totale bedrag van deze
schuldbekentenissen, heeren, is n e g e n d u i 
zend, vier honderd en vijftig dol
lars !"
Hij sprak het bedrag met nadruk uit, en Nat
en ik keken elkaar aan. Nu begrepen wij Wil
son's keuze van de jury. Ieder van hen be
hoorde tot het arbeidersgilde en de weinig met
aardsche goederen gezegende klasse. Die som
yan negen duizend dollars maakte op allen een

DE OVERSTOOMINGEN IN YOEGO-SLAVIË
Toestand wordt steeds ernstiger
De watersnood in de gebieden ten Noorden
van den Dor au en de Save neemt steeds groo
teren omvang aan. Uitgestrekte vruchtbare
landstreken van de'Banaat staan onder water.
De Theis, die de overstrooming in de Banaat
veroorzaakt, blijft stijgen. In de hoofdstad van
de Banaat, Petrovgrad, zijn meer dan zestig
huizen ingestort. De Donau, die bij Ujvideck
door den dijk is gebroken, heeft een voorstad
van Ujvideck volkomen overstroomd en 700
huizen tot instorting gebracht, waardoor 10.000
menschen dakloos geworden zijn. De Donau
blijft nog stijgen.
BERUCHT GANGSTER VEROORDEELD
De beruchte Amerikaansche gangster Lepke,
die door chantage belangrijke sommen wist
los te krijgen van groote bakkerijen te New
York, is tot dertig jaar gevangenisstraf ver
oordeeld.
DE EXPEDITIE VAN BYRD
Volkomen geslaagd
Persident Roosevelt heeft medegedeeld, dat
hij er door de expeditie van Byrd van in ken
nis is gesteld, dat zij haar missie op volkomen
bevredigende wijze ten uitvoer heeft gelegd en
dat Byrd op het oogenblik op den terugweg
is. Op twee Zuidpool-bases heeft hij vijftig
man achtergelaten, die zullen worden afgelost,
zoodra het weer dat mogelijk zal maken.
DE BERGING VAN DE „TELEMAQUE"
Niets gevonden
De werkzaamheden te Rouen, bij het wrak,
dat men vermoedde de „Telemaque" te zijn,
het schip dat tijdens de Fransche revolutie
met een groote schat aan boord is gezonken,
zijn geëindigd, doch de arbeiders, die in dit
schip zijn afgedaald, hebben niets gevonden.
Men had evenwel geen absolute zekerheid over
de identiteit van het wrak.
MOORDAANSLAG OP EEN ENGELSCHEN
RECHTER
Rechter Burgis, de president van het ge
rechtshof voor Lancashire en Cheshire, dat de
zaken behandeld van hen, die gewetensbezwa
ren hebben tegen den militairen dienst, keer
de gisteren, na den geheeleii dag zijn functie
te hebben vervuld naar huis. Hij bevond zich
op het station van Manchester om met den
trein naar huis te gaan, toen hij plotseling
viermaal in den rug werd gestoken. In ernstigen toestand is hij naar het ziekenhuis ge
bracht. De politie heeft een arrestatie verricht,
ËÉN AVOND UIT ...
Vijf jaar brommen

Men schrijft aan de „N.R.Ct.": Eenige maan
den geleden werd te Westmalle in België, niet
ver van de Nederlandsche grens, een Nederlandsche automobilist, de heer Coenen uit Den
Haag, op een avond aangehouden door twee
ENGELSCH SCHIP IN NOOD
soldaten, die hem van zijn auto beroofden,
Roerloos aan storm overgeleverd omdat ze graag een avondje te Antwerpen wil
den uitgaan. Ze riepen den heer C. nog toe,
Te Boston ls een S.O.S.-sein opgevangen van
dat hij zijn wagen op een van de Antwerpsche
het Britschc s.s. „King Edward V", groot 5244
openbare pleinen kon terugvinden, hetgeen
ton. Het sein is ontvangen door den Ameri
later ook het geval bleek te zijn. Hoewel het
kaanschen kustwachtkotter Spencer. Men ge
voorgevallene dus voor den betrokkene alleen
looft, dat de positie van het in nood verkeemaar een hoogst onaangenaam en tijdroovend
rende schip ls ongeveer 550 mijl ten Noordavontuur is geweest, heeft de krijgsraad de
Westen van de Azoren. Het S.O.S.-sein meldde
beide jongemannen, die reeds den volgenden
dat het schip aan de genade van een Zuiderdag konden worden opgespoord, duidelijk aan
storm is overgeleverd. Vijf dagen geleden sein
het verstand gebracht, dat gangstermanieren
de het schip, dat het zijn roer verloren had
als deze in België niet kunnen worden geduld
doch kon wachten op een sleepboot uit Nieuwen zeker niet in het leger. Het tweetal is
Schotland. Alle schepen ln de nabijheid is op
Woensdag door den krijgsraad te Antwerpen
dracht gegeven de „King Edward" assistentie
tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld.
te verleenen.

doet je goed!
Heeren, dezen morgen zijn de oogen van heel
de wereld op ons gevestigd. Onze goede naam
verkeert in gevaar. En ik voor mij. heeren, ben
zeer op onzen staat gesteld en zijn goede naam
gaat mij ernstig ter harte."
President Morgan, die al eènige malen in de
richting van Nat Hollis had gekeken, hamerde.
„Meneer, de officier," sprak hij, „ofschoon
de verdediging geen bezwaren heeft gemaakt,
verzoekt het hof u de zaak op de gebruikelijke
wijze verder te behandelen."
Er kwam een blos op Wilson's gelaat, maar
hij glimlachte rustig en wendde zich opnieuw
tot de jury.
„Het is gebleken, dat op den avond van den
zevenden Juni van dit jaar, omstreeks kwart
voor acht, Dr. Howard Amberson zijn studeer
kamer in zijn woning te Riverton betrad. Het
is verder gebleken, dat hij om dien tijd alleen
thuis was, met uitzondering van een mannelijken huisbediende. En verder, dat hij in zijn
studeerkamer was toen om ongeveer half negen
de verdachte, Dr. Hobert Jason, zich aan zijn
woning vervoegde en werd binnengelaten door
zijn bediende, die hem naar de studeerkamer
bracht.
Voorts is komen vast te staan, dat de bedien
de het huis verliet kort nadat de verdachte
daar was aangekomen en dat hij dus de twee
mannen alleen, in het studeervertrek, achter
liet. We weten, dat de bediende omstreeks
kwart voor twaalf weer thuis kwam en het lijk
van Dr. Amberson vond op den grond van de
studeerkamer. Hij telefoneerde daarop de po
litie en ontbood ook den familie-huisarts.
Vast is komen te staan, dat Dr. Amberson

malinine jassen
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geweldigen indruk.
„Vast is komen te staan," ging Wilson voort,
„dat verdachte zijn tasch met instrumenten en
medicamenten bij zich had ten huize van Dr
Amberson en dat zich in deze tasch ook aether
bevond. En op deze gronden wordt u door mij
den openbaren aanklager verzocht, de schul
digverklaring uit te spreken en den schuldige
te veroordeelen tot dood op den electrischen
stoel!"
Wilson liep naar zijn plaats aan de tafel
terug, zijn gezicht bettend met zijn zakdoek
President Morgan wendde zich tot Nat.
„Wenscht de verdediger nog het woord te
hebben?"
Nat stond op en zei: „Met het oog op de zeer
lange en uitvoerige oratie-rede van meneer
de officier, wil ik dit proces niet langer ophou
den door ook nog het woord te nemen. Boven
dien ben ik geen candidaat ln de politiek en is
het voor mij dus niet noodig een speech te
houden."
Wilson sprong op alsof hij een slag in zijn
gezicht had gekregen.
„Ik protesteer, Edelachtbare!" riep hij uit
„Ik protesteer tegen deze persoonlijke opmer
king en verdachtmaking en ik eisch hiervoor
een verontschuldiging."
Een oogenblik keek President Morgan langs
zijn neus naar beneden, zijn onderlip tusschen
zijn tanden. Toen zei hij: „Ik ondersteun dit
verzoek en vraag den verdediger zich te ver
ontschuldigen."
Nat maakte een buiging, een hand op zijn
borst, de andere op zijn rug.
„Ik vraag excuus vanuit het diepst van mijn
hart," zei hij,
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Er klonk een nerveus gegichel, maar nog
vóór de hamer viel, was het weer stil.
„De openbare aanklager zal zijn eersten ge
tuigen laten voorkomen." zei de president en
Wilson, met een rood en angstig gezicht, riep:
„Dr. James Lark!"
Groot, slank en blond stond James daar, toen
hij den eed aflegde en men moest denken aan
een mooi en indrukwekkend schilderij. Toen
hij ging zitten, kwam Wilson naar hem toe en
zijn manier was vreemd vechtlustig, in aan
merking genomen, dat Jim verschenen was
als getuige a charge.
„Uw naam is James M. Lark?"
„Ja."
„U is dokter in de medicijnen?"
„Ja."
„Op den avond van den zevenden Juni van
dit jaar bezocht u het huis van Dr. Howard
Amberson op de Beechwood Avenue?"
„Ja."
„Wilt u de omstandigheden vertellen, waar
onder dit bezoek plaats had?"
„Even voor middernacht lag ik in bed, toen
de telefoon ging. Het wyts George, de neger
bediende van de Ambersons. Hij zei, dat er
met Dr. Amberson iets verschrikkelijks ge
beurd was en hij vroeg me of ik dadelijk komen
wou. Ik heb me aangekleed en kwam er om
ongeveer tien minuten over twaalf aan."
„Heeft u Dr. Amberson toen gezien?"
„Ja."
„In welken toestand?"
„Hij was dood. Het lichaam lag op den grond
in de studeerkamer, achter de schrijftafel. Een
koord was om zijn hals gesnoerd."
IWordt vervolgd.).

ZATERDAG 6 APRIL 1940

TWEEDE BLAD

Provinciale GelrïersrK^ o-n Nïïmeegsclie Courant

UIT TIEL

BINNENLAND
NATUURBESCHERMINGBESCHIKKING
Centrale commissie ingesteld
De ministers van Economische Zaken, van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van
Sociale Zaken hebben een natuur beschermingsbeschikking getroffen. Wij ontleenen
daaraan het volgende: De onder de voor
noemde ministers ressorteersnde diensten
voeren geen cultuurtechnische werken uit en
verleenen bij de totstandkoming van zooda
nige werken geen hulp, in welken vorm ook,
dan nadat door of vanwege de ministers van
Economische Zaken en van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen is verklaard, dat
daartegen uit het oogpunt van natuurbescher
ming en landschapsschoon geen bezwaar be
staat. Voor zoover de ministers zich het ne
men van een beslissing met* betrekking tot
een bepaald werk of bepaalde onroerende goe
deren niet uitdrukkelijk hebben voorbehouden,
zijn de directeur van 't staatsboschbeheer en
de houtvesters van dezen dienst — ieder voor
zijn ambtsgebied — bevoegd namens den mi
nister de hierboven bedoelde verklaring af te
leggen. Indien de houtvester ernstig twijfelt
stelt hij de zaak in 'handen van den directeur
van het staatsboschbeheer. Indien deze meent,
op grond van ernstigen twijfel, de verklaring
niet te kunnen afleggen, stelt hij de zaak in
handen van de ministers. De bij dezelfde be
schikking genoemde centrale commissie voor
natuurbescherming heeft tot taak, de minis
ters bij te staan bij de uitvoering van deze
bechikking en hen daaromtrent desgevraagd
of eigeneer beweging van raad te dienen. De
dienst van het staatsboschbeheer staat de
centrale commissie bij de vervulling van haar
taak terzijde. In dien de ministers van oordeel
zijn, dat bij een verklaring, als bovenbedoelde,
de belangen van de natuurbescherming en het
landschapsschoon in belangrijke mate zijn be
trokken, verzoeken zij de centrale commissie
hen binnen een bepaalden termijn van raad
te dienen. De ministers nemen geen beslissing
alvorens het advies der centrale commissie
hen heeft bereikt. In de centrale commissie
der natuurbescherming Zijn benoemd tot: lid
en voorzitter: mr. dr. E. J. Beumer, voorzitter
van de contactcommissie inzake natuurbe
scherming, leden; J. C. van Beek, lid van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant te
Deurne, prof. dr. G. A. van Poelje, secretaris
generaal van het departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, mr. P. G. van
Tienhoven, voorzitter van de Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
Meyer de Vries, hoofd der afdeeling werkver
ruiming van het departement van Sociale Za
ken, lid en secretaris: mr. J. A. M. Pott, refe
rendaris, 'hoofd van de zesde afdeeling van de
directie van den landbouw.
DE AFZET VAN ZEEP
Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling
om de ondernemingen, welke zijn ingeschre
ven bij de sectie zeep van het rijksbureau voor
chemische producten, van 1 Mei a.s. af geheel
vrij te laten in de door hen te verkoopen, af
te leveren of in eigen bedrijf te gebruiken
hoeveelheden zeep. De thans bestaande quo
teering van den afzet komt dan dus te ver
vallen. Mocht het in de toekomst noodzakelijk
blijken opnieuw tot quoteering over te gaan,
dan zal de periode van 1 September 1938 tot
1 September 1939 weder als basisperiode gel
den,
HET VLIEGTUIGINCIDENT TE PERNIS
Begrafenis ondert>fficier-vlieger
J. E. Miller
Te Rotterdam is gistermiddag onder groote
belangstelling het stoffelijk overschot van den
bij het lucht-incident te Pernis verongelukten
Canadeeschen onderofficier-vlieger J. E. Miller
met militaire eer ter aarde besteld. Nadat de
stoet aan de achterzijde van het ziekenhuis aan
den Coolsingel geformeerd was, vertrok deze
om half drie naar de algemeene begraafplaats
Crooswijk. Voorop gingen de tamboers en
hoornblazers van het depot genietroepen, die
treurmuziek ten gehoore brachten Hierachter
kwam het vuurpeleton, bestaande uit twaalf
militairen van 'het depot luchtstrijdkrachten.
De lijkwagen werd geflankeerd door slippendragers en gevolgd door twaalf dragers, onder
officieren van het depot luchtstrijdkrachten.
Hierachter gingen de geïnterneerde kamera
den van den verongelukten vlieger, die gekleed
waren in de uniform van de Royal Air Force.
Vervolgens kwam een detachement van vijftig
man onderofficieren en minderen van de lucht
strijdkrachten, twintig onderofficieren van dit
depot en 24 onderofficieren van het depot ge
nietroepen. Op het kerkhof hadden zich vele
belangstellenden verzameld. Wij merkten o.a.
op den Britschen luchtvaartattaché A. Adams,
den Britschen consul-generaal E G. Gable, den
zaakgelastigde van de Canadeesche handels
delegatie K. P. Kirkwood, gedelegeerde van de
Canadeesche handelsvertegenwoordiging W. G.
Starb, den president van het Britsche legioen
J. A. E. Langley en de leden van dit legioen
mevrouw Sandorg, Gammon, Chapman en van
Someren Namens de Canadian Traffic Railway was aanwezig captain C. Springett. Kolo
nel P. W. Scharroo was aanwezig namens de
Nederlandsche militaire autoriteiten. Bij het
kerkhof aangekomen, werd de baar door de
dragers naar de kapel gebracht, waar zich het
muziekcorps van het depot genietroepen had
opgesteld Onder het spelen van treurmuziek
werd de gang naar de groeve aanvaard, waar
de troepen in carré werden opgesteld. Hier werd
door het muziekcorps koraalmuziek ten ge
hoore gebracht, waarna de Schotsche dominee
Mac Kay voorging in gebed Onder de tonen
van het Engelsche volkslied daalde daarop de
kist in de groeve, waarna het vuurpeleton een
salvo afgaf. Tot slot dankte maj. A. Adams
voor de betoonde belangstelling.

Naderhand, toen de Duitsche wet op dit punt
was veranderd, werd de titel gewijzigd in „Ne
derlandsche Kamer van Koophandel voor
Duitschland". Deze Kamer, wier zetel uit Düs
seldorf een kwart eeuw geleden naar Neder
land werd overgebracht, zal dus op 11 dezer 35
jaren hebben bestaan. In verband hiermede
heeft het A.N.P een onderhoud gehad met
dr. Th M Metz, secretaris der Kamer, waarvan
voorzitter is prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen,
oud-minister van Economische Zaken. Hoewel
hier een dubbel jubileum gevierd zou kunnen
worden, n.1. het feit, dat de zetel der Kamer
nu 25 jaren in Nederland is gevestigd en dat
het zevende lustrum van het bestaan dezer
Kamer thans is volbracht, zal toch elk feest
betoon achterwege worden gelaten. Doel der
Kamer is, bevorderen van den handel tus
schen Nederland en het Duitsche rijk. Zij heeft
dus een commercieel-economisch doel en be
moeit zich in geen opzicht met politieke aan
gelegenheden. Onder de Nederlandsche Kamer
van Koophandel voor Duitschland ressorteeren
drie districtskamers met een eigen bestuur, die
te Frankfort, Hamburg en Keulen zijn geves
tigd en een min of meer zelfstandig karakter
dragen, hoewel de leiding van het werk der
geheele organisatie bij het dagelijksch bestuur
der Kamer te 's-Gravenhage berust. Het zijn
vooral de middelbare en de kleine handelsbe
drijven en zaken, die van het werk der Kamer
profijt trekken, omdat zij niet, zooals enkele
groote industrieën en concerns, over wederkeerige relaties in de beide landen beschikken
Daarnaast maken vele particulieren in incidenteele gevallen gebruik van de diensten der
Kamer om bemiddeling of inlichtingen te ver
krijgen. Zeer veel pleegt de Kamer ook voor de
bevordering van het handelsverkeer van
Duitschland met Nederlandsch-Indië en voor
de bestrijding van verkeerde opvattingen te
dezer zake te doen.

HOOGER RECHTEN OP BENZINE, KOFFIE
EN SUIKER
De strekking van het aangenomen
leeningsontwerp
Zooals gisteren reeds gemeld, heeft de Twee
de Kamer met 75 tegen 5 stemmen het wets
ontwerp betreffende eenige heffingen ten be
hoeve van het Leeningfonds 1940 aangenomen.
Tegen stemden de communisten, N.S.B. en
C.D.U.
Bij dit ontwerp wordt het bijzondere invoer
recht voor benzine met nagenoeg VA ct. per L.
verhoogd, evenals het invoerrecht voor benzol.
Voorts wordt een heffing van nogmaals 15
opcenten voorgesteld op de successiebelasting
en een heffing op de tot dusver onbelast ge
bleven koffie, welke neerkomt op 12 ct. per
pond.
Tenslotte wordt voorgesteld een verhooging
van den suikeraccijns met 10 opcenten, wat op
1
2 /» cent meer per kilogram neerkomt.
De geldigheidsduur van de heffing op suiker
is beperkt tot één jaar, n.1. tot 30 April 1941,
waartegenover minister De Geer in uitzicht
stelde een verhooging van de omzetbelasting
resp. van 4 tot 5 procent en, voor zoover het.
weelde-artikelen betreft, van 10 tot 1214 pet.
De geldigheidsduur van de andere voorge
stelde heffingen — op benzine en koffie, als
mede extra-opcenten op de successie-belasing
— is vastgesteld op drie jaar.

Uit onze Koloniën
OOST-INDIë
„KJAHI POERBONIAT"
Kris, die verhouding van rijks
bestuurder tot sultan symboliseert

NEDERLANDSCHE BIOSCOOPBOND
Het jaarverslag over 1939
Dezer dagen is verschenen het jaarverslag
van den Nederlandschen Bioscoopbond, na
mens het hoofdbestuur uitgebracht aan de
jaarlijksche ledenvergadering door den direc
teur van den bond, den heer A. de Hoop. In
het algemeen constateert het verslag, dat na
het inwerking treden der nieuwe statuten in
het organisatieleven van het film- en bioscoop
bedrijf een zekere stabiliteit is ingetreden. Dit
is mede te danken aan het ordenend werk van
het hoofdbestuur. Bijna evenwijdig aan deze
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organisatorische stabilisatie viel, blijkens het
verslag, in het afgeloopen jaar in het film- en
bioscoopbedrijf een geringe economische ver
steviging waar te nemen, hetgeen wordt ger
demonstreerd door een stijging van het aantal
bioscoopbezoekers. De ontvangstcijfers geven,
zooal geen reden tot juichen, evenmin reden
tot ontevredenheid. Er behoefde geen verdere
teruggang te worden geboekt, zoodat men fi
nancieel wat op adem kon komen. Een zware
handicap voor de verdere ontwikkeling van
het bedrijf wordt nog altijd gezien in het com
plex van fiscale lasten. Aan de hand van sta
tistische gegevens wordt berekend, dat het
aantal bioscoopbezoekers in 1939 voor het eerst
de veertig millioen is gepasseerd. Dat de ont
vangsten niet naar evenredigheid zijn geste
gen, moet ten deele geweten worden aan het
feit, dat het publiek veelal de goedkoopere
rangen heeft opgezocht. Hoewel het verslag
van meening is, dat het bioscoopbezoek, in
tegenstelling met het bezoek aan andere amu
sementsgelegenheden, een gezonden groei ver
toont, acht het niettemin de belangstelling
voor de bioscoop in ons land nog lang niet vol
doende, in vergelijking met andere landen. Zoo
wordt berekend, dat in 1938 het gemiddelde
aantal bioscoopbezoekers per inwoner en per
jaar zeven bedroeg, en in dat jaar slechts 13X
procent der bevolking gemiddeld eenmaal per
week naar de bioscoop ging.
GROENTEN NAAR DUITSCHLAND
Antwoord van minister Steenberghe
Het lid der Tweede Kamer, de heer Dieters,
heeft onlangs aan den minister van Economi
sche Zaken de volgende schriftelijke vragen
gesteld: Is het juist, dat in het loopende
seizoen niet meer groenten naar Duitschland
zullen mogen worden uitgevoerd, dan een ge
middelde van de gedurende de laatste jaren
uitgevoerde hoeveelheden of bedragen, en zoo
ja, aan welke oorzaak is dat toe te schrijven?
2. Heeft de minister er zich rekenschap van
gegeven, dat dit catastrophale gevolgen zal
hebben voor den tuinbouw, vooral nu Engeland
den invoer van bijna al onze tuinbouwproduc
ten heeft verboden? 3. Is de minister van mee
ning, dat, ondanks den gunstigen stand der
clearing met Duitschland, het uit te voeren
kwantum tuinbouwproducten niet grooter kan
zijn? 4. Heeft de minister overwogen, welke
maatregelen hij zal nemen om den Nederland
schen tuinbouw voor ondergang te behoeden?
Minister Steenberghe heeft hierop thans als
volgt geantwoord: 1. Deze veronderstelling is
niet juist, de uitvoer van groenten naar
Duitschland is echter in hoofdzaak afhankelijk
van den stand der Nederlandsch-Duitsche
clearing. 2. De minister geeft zich rekenschap
van den toestand van den tuinbouw, doch hij
moet er wel op wijzen, dat exportmoeilijkheden
naar Engeland niet steeds gecompenseerd
kunnen worden door vermeerderden uitvoer
naar andere landen, al wordt uiteraard in deze
richting gestreefd, 3. en 4. In verband met de
beantwoording van de vorige vragen behoeven
deze vragen geen nadere beantwoording.

DE HANDEL TUSSCHEN NEDERLAND
EN DUITSCHLAND
Nederlandsche Kamer van Koophandel
voor Duitschland> bestaat 35 jaar
In 1905 kwam op 11 April te Düsseldorf een
groepje Nederlanders op initiatief van den Nederlandschen koopman A. Hendrix bijeen met
het doel, een organisatie te scheppen, die den
handel tusschen Nederland en Duitschland zou
BOTERINVOER IN BELGIË
kunnen bevorderen Nog dienzelfden dag werd
Het internationaal comité voor de economi
tot de oprichting van een dergelijk lichaam
besloten, waaraan de naam „Eerste Neder- sche coördinatie te Brussel heeft gistermiddag
landsch Koopmansgilde" werd gegeven, aange besloten machtiging te geven tot den invoer
zien de Duitsche wetgeving toentertijd de in België van een tweede contingent van
naam „Handelskamer" aan de officieele Duit 100.000 kg boter uit het buitenland, om een
sche Kamers yan Koophandel voorbehield. abnormale prijsstijging tegen te gaan,

De maand Soero, de eerste Javaansche maand
is de maand waarin aan de Vorstenlandsche
hoven de jaarlijksche ritueele wassching der
posaka (vereerde erfstukken) geschiedt. In den
kraton gebeurt dit het eerst, in tegenwoordig
heid van den rijksbestuurder, die de wassching
van eigen poesaka verricht nadat die in den
kraton geëindigd is. Van de poesaka der Jogjasche rijksbestuurders is de kris Kjahi Poerboniat de voornaamste Deze kris is het eigen
dom geweest van Kjahi Ageng Grenggeng een
telg van het Huis van Modjopahit in de 15de
eeuw. De kris moet echter veel ouder zijn en
deskundigen meenen aan de hand van het
smeedwerk te mogen aannemen aldus bericht
de „Locomotief", dat het wapen vervaardigd
werd in het rijk Petjatjaran, een vorstendom
in West-Java, dat bestaan moet hebben tus
schen de 5e en 8ste eeuw. Uit dien tijd is met
betrekking tot de kris niets bekend.
Kjahi Ageng Grenggeng leefde als kluizenaar
in een hollen boom op den Goenoeg Woelan
bij Karanganjar en het verhaal wil, dat hij
bovennatuurlijke krachten bezat, welke het
hem mogelijk maakten de kris in een visch te
veranderen, die werd bewaard in een vijvertje.
Kjahi Ageng Grenggeng hield zijn verblijft
plaats geheim en hij moet de gelofte hebben
afgelegd, dat hij, die zijn verblijfplaats zou
ontdekken ,de kris ten geschenke zou ontvan
gen, Dat geluk had Bagoes Djana, een bedel
monnik, die bij de jacht op een leguaan een
hoopje verbrande bladeren vond die wezen op
de aanwezigheid van menschen, Djana zocht
en kwam tenslotte bij den boom waaruit een
stem klonk ,die hem den raad gaf naar het
vijvertje te gaan waarin hij een geschenk zou
aantreffen. Djana vond den visch, maar was
daar niet opgetogen over. Wat had hij aan
een visch? „Vang dien visch" klonk de stem
weer en Djana gehoorzaamde en ziet hij hield
een in palmvezel gewikkelde kris in zijn han
den.
Al spoedig zou de macht van deze poesaka
blijken. Er brak een opstand uit en de regent
van Banjoemans beloofde aan hem die in staat
zou zijn den opstand te dempen, den titel van
Adipati Bagoes Djana maakte aan het oproer
een einde ,werd tot belooning Adipati en was
de eerste regent van Karanganjar, althans van
de streek waar thans Karanganjar gelegen is.
Langen tijd hoort men niets meer van de kris,
die ten slotte in handen kwam van den re
gent Kertonegoro, die bij de splitsing van het
Mataramsche Rijk in den strijd tegen Mangkoeboemi sneuvelde bij Djenar. Zijn zoon krijgt
dan de kris, die hij ten geschenke geeft aan
den Adipati van Banjoemans Joedonegoro, la
ter eerste Rijksbestuurder van Jogja. Joedo
negoro had echter in den strijd zijn eigen
poesaka verloren en beklaagde zich hierover
tegen Mangkoeboemi, die het verrassende ant
woord gaf, dat de poesaka reeds gevonden was,
maar dat hij — de vorst — die kris wenschte
te behouden. Joedonegoro liet daarop zijn
nieuw verworven bezit zien, waarop Mang
koeboemi besloot, dat deze kris de poesaka zou
zijn van alle Rijksbestuurders. Zoo is het tot
den huldigen dag gebleven.
Van dien tijd dateert de naam Kjahi Poerboniat (de woorden: kjahi, poerbo en niat beteekenen: heilige (titel), machtig en intentie,
tezamen dus de kjahi, die zijn intentie op den
heerscher heeft gericht, dienaar van den vorst
is), een naam, die de verhouding tusschen

Voetballen

Voor Zondag a.s. staat er voor TEC een
belangrijke wedstrijd op het programma. Deze,
wedstrijd is voor Leerdam vooral van groot
belang, want wil zij haar bovenste plaats op
fat
imncfadigsé
de ranglijst handhaven, dan moet er Zondag
van TEC gewonnen worden. TEC zal zic'h even
wel zoo maar gewonnen geven. Dikwijls is er
tusschen Leerdam en TEC een spannende
strijd gestreden en vaak hield deze een beslis
sing om het kampioenschap in, maar dan wa
ren de rollen voor TEC precies omgekeerd,
A R H H E M VIJZELSTRAAT
terwijl het grootste belang nu voor Leerdam
is. Voor TEC is de kans op de bovenste plaats
verkeken, daar zij te veel punten heeft verlo
ren met gelijk spel. De ontmoeting in Leerdam
eindigde met een gelijk spel en ook ditmaal
vorst en patih symboliseert, de ondergeschikt
zullen ze elkander niet veel ontloopen, zoodat
heid van den Rijksbestuurder aan den wil van
wij weder eens een spannende partij voetbal
den vorst. Over de kracht van de kris kan men
in Tiel kunnen verwachten. De wedstrijd
verschillende verhalen hooren. Zoo moest de
wordt geleid door den heer Voltijn en vangt
Pandji van Ngidjon eens een karbouwenkop
aan om half drie. De TEC-reserves gaan naar
offeren aan de kris, hetgeen hij met veel te
Leerdam op bezoek en zullen daar wel niet
genzin deed. Wie brengt er nu een offer aan
een dood ding. Maar toen hij het offer had veel kans hebben, daar de Leerdam-reserves
reeds 3 weken geleden het kampioenschap
gebracht, was hij krankzinnig.
Een ander verhaal van zeer recenten datum. hunner afdeeling wiste te behalen.
Theole I speelt a«s. Zondag tegen ZBW I
Iemand zat in financieele moeilijkheden, had
onmiddellijk f75 noodig en wist niets beters te Zaltbommel en zal daar wel een paar pun
meer te doen dan een offer brengen aan Kjahi tjes vandaan halen.
Poerboniat, Het heeft prompt geholpen, want
UIT OSS
wie beschrijft zijn verbazing toen hij bij het
Botsing
op onbewaakten overweg
verlaten van de Kepatihan (kantoor van den
rijksbestuurder) geroepen werd door een Sul
eischt twee dooden
tanaatsambtenaar, die hem mededeelde, dat er
Gisteravond omstreeks half negen is op den
vertaalwerk te doen was, waarvoor hij met.... onbewaakten overweg in de Kortfoortstraat
f75 zou worden gehonoreerd. Zoo werkt de te Oss een ernstig ongeluk gebeurd, dat dea
kracht van de kris, die door den Rijksbestuur 26-jarigen Eksters uit Nistelrode en den 24der alleen gedragen wordt bij plechtigheden. jarigen Verhoeve uit Nuland het leven heeft
Wat de oorspronkelijke bezitters van de kris gekost. Eksters bestuurde een vrachtwagen
betreft, zoowel Kjahi Ageng Grenggeng als van de firma van der Oort uit Heesch. Ver
Adipati Bagoes Djana vonden hun laatste rust hoeve zat bij hem in de cabine. Bij het pasplaats op den Goenoeng Waloe- De graven seeren van den overweg werd de vrachtauto
worden regelmatig door vertegenwoordigers
gegrepen door den trein uit 's Hertogenbosch,
van den Rijksbestuurder bezocht en onder
welke om 20.29 uur te Otss moet stoppen. De
houden.
auto werd in een langs de spoorlijn loopenden
sloot geworpen en totaal vernield. Beide inzit
EUROPEESCHE KOLONISATIE
tenden waren vrijwel op slag dood. Geestelijke
en geneeskundige hulp was zeer spoedig na de
De „Giesting" van het I. E. V.
botsing ter plaatse. De lijken van beide slacht
De bekende kolonisatie van het Indo Euro- offers zijn per militaire ziekenauto overge
peesch Verbond, „De Giesting" in de Lampong bracht naar het St. Annaziekenhuis alhier.
telt naar'wij in de „Ind. Courant" lezen, 211
zielen, waarvan 55 mannen, 44 vrouwen en 112
Verpachtingen,
kinderen, n.1. 57 jongens en 55 meisjes. Twaalf
Aanbestedingen,
kolonisten zijn een coöperatie begonnen, spe
Verkoopingen
ciaal voor pluimveeteelt. De omzet aan eieren
en
Veilingen
is reeds zeer behoorlijk, n.1. pl.m. 30.000 stuks
per maand, met een bruto omzet van f 1500
Notaris Hofland te Zetten, zal 16 April n.m.
per maand. De voornaamste afzetplaatsen zijn
Palembang en Tandjongkarang ,in laatstge 2 u. op kweekerij van den heer Boissevain a.d.
noemde plaats heeft de Giesting, een distribu Tielschestraat te Herveld, verkoopen: geheelen
teur. Er zijn thans 16 kippenboeren. De z.g, opstand van 6 verw. tomaten- en komkommerrestapratieregeling voor den koffieteelt, waar kassen, enz.
bij financieele steun wordt genoten, begint re
Deurwaarder J. S. v. d. Hof, zal 11 April in de
sultaten af te werpen. De koffie-cultuur heeft
zaal van den heer Koenders, Gerard Noodtstr.
belangrijk meer product opgeleverd. De koffie41 alhier, v.m. 10.30 uur, veilen: kostbare in
fabriek, waar een nieuwe pulper is geplant en
boedelgoederen, antiquiteiten, schilderijen van
het drooghuis is uitgebreid, werkt uitstekend,
oude
en moderne meesters.
zoodat de plannen geslaagd mogen heeten. Het
drooghuis wordt niet alleen voor de koffie ge
Notaris Schreurs te Nijmegen, zal op Don
bruikt, doch ook voor andere producten. In derdagen 11 en 25 April 's avonds om 8 uur in
1937 waren 16 kolonisten voor koffielevering het verkooplokaal ,Meurs", ten verzoeke van
aan de fabriek aangesloten, in 1939 was het de Erven van mej. A. M. Tromp finaal veilen
aantal gestegen tot 34. Het gevolg is, dat de fa en verkoopen het woonhuis aan de Muchterbriek economischer kan werken. Het coöpera straat 3 te Nijmegen, nabij Grootestraat.
tieve besef onder dé kolonisten neemt toe De
Notaris Schreurs te Nijmegen zal op Don
verwerkte hoeveelheid was in 1938 102.000 kg
markt-koffie en in 1939 146.000 kg. Wat het derdagen 11 en 25 April 's avonds om 8 uur, in
Dick de Hoogland betreft, hier zijn door de 10 het verkooplokaal „Meurs" finaal veilen en
kolonisten met de beschikbare werkkrachten verkoopen het heerenhuis, gunstig gelegen aan
den Groesbeekscheweg no. 167 te Nijmegen.
25 ha opengelegd.

PERZ.TAPIJTEI1

BOTH

Plaatselijk Nieuws
UIT BEMMEL
Zangvereeniging „Zanglust"
Deze week gaf de zangvereeniging „Zanglust", directeur de heer van den Hof uit Amhem, haar vierde uitvoering in de groote zaal
van den heer Jansen alhier, met welwillende
medewerking van de muziekvereeniging „Jubal" uit Nijmegen. De zaal was geheel met be
langstellenden gevuld, terwijl de beide vereenigingen op het podium hadden plaats genomen,
om een vlotte afwerking te waarborgen. De
voorzitter van Zanglust, de heer Chr. Rietveld,
sprak een welkomstwoord, waarin hij in het
bijzonder waardeering uitte voor de medewer
king van „Jubal" Zeer vlot werd het zangpro
gramma afgewerkt, afgewisseld door muziek
nummers. De prestaties van Zanglust vielen
zeer te loven. Hoewel het ledental sinds vorig
jaar iets is terlug geloopen is het klankgehalte
ontwijfelbaar beter geworden. Jubal heeft de
hooge verwachtingen, die men van het korps
koesterde, niet beschaamd. De voorzitter heeft
dan ook het bestuur, den directeur, den heer
Jakman en de leden hartelijk dank gezegd voor
hun medewerking.
Na de pauze werd een vroolijk spel opge
voerd, „Luilekkerland". De hoofdrol „Kees
Bosch" werd uitstekend vertolkt door den heer
Frentz. Alle medewerkenden hebben zich kra
nig geweerd. Ongetwijfeld vertolkte de voor
zitter de gevoelens van alle aanwezien, toen hij
in zijn slotwoord hartelijk dank gebracht voor
het optreden.

Notaris Hekking te Nijmegen zal op Donder
dagen 11 en 25 April, des avonds 8 uur ln ver
kooplokaal „Meurs" aldaar veilen en verkoopen
de aaneengelegen winkelhuizen met erven en
woonhuis, gelegen aan de Groote Markt nos.
29 en 30 en Vijfringengas 5.
Notaris Hekking te Nijmegen zal op Donder
dagen 11 en 25 April, des avonds om 8 uur, in
het verkooplokaal „Meurs" verkoopen: a. het
winkelhuis met bovenwoning, gelegen aan de
Groote Markt 31-31a, hoek Vijfringengas; b.
het heererhuis met voor- en achtertuin, ge
legen aan de Gerard Noodtstraat no. 20, aldaar.
Notaris Van Bergen te Nijmegen bericht, dat
de panden Buurmansweg 22 en 24 en Driehui»
zerweg 253 te Nijmegen, zijn ingezet als volgt:
Koop I. Huis en Erf Buurmansweg no. 22 met
f50 strijkg. op f1350. Koop II. Huis en Erf
Buurmansweg no. 24, met f 50 strijkg. op f 1250.
Massa der koopen I en II met f 100 strijkg. op
f4400. Koop III. Huis en Erf Driehuizerweg
no. 253, met f 50 strijkg. op f 1350. Toeslagl
Donderdag 11 April, des avonds om 8 uur, in
het verkooplokaal „Meurs".
Notaris Roodvoets te Nijmegen zal 11 en 25
April, ln café Meurs alhier, verkoopen: dubbel
woonhuis te Hees, Wolfskuilscheweg 145 en 149.
Notaris Nieuwenhuis te Nijmegen zal 11 en
25 April, 's avonds 8 u., in verkooplokaal
Meurs verkoopen: 3 huizen a.d. Groenestraat
179, 181, 183 alhier.
Cand.
renhuis
gezet op
's avond

notaris Weier alhier bericht, dat hee
Groenewoudscheweg 113 alhier is in
f5500 (strijkg. f 100).Toeslag 11 April,
8 uur, verkooplokaal Meurs.

Notaris v. Schuylenburch te Nijmegen zal
11 en 25 April, 'sav. 8 uur, in verkooplokaal
Meurs publ. veilen en verkoopen: de beide
huizen van Rosendaelstraat 18—20 en 22—24.

DIERENRENDE

JAMBOREE

99. Iedereen keek zijn oogen uit, want het was een prachtige
stoet. Van verre gezien, was het net een reusachtige slang, met
allemaal vlaggen op zijn rug, die door de arena kronkelde; een
slang, bestaande uit dieren, die vroolijk en vreedzaam samen

optrokken,

100. Er waren olifanten, die goedig reusachtige glazen bakken
op hun rug meedroegen. Die bakken waren vol water en daar
zwommen allerlei visschen in, die het kleine witte petje der
zeeverkenners droegen. Het leek wel een circus en de toe
schouwers genoten.

Volksverhuizingen gisteren en vandaag
Een

half

op

zoek

millioen
naar

Zal elders

nieuwe

in Finland

nieuw

Finnen

Hangö

haardsteden

een nieuw Vipuri

en een

verrijzen

Overweldigende volksverhuizing

?

in de laatste

jaren

Het conflict van hart en hoofd:
Ingevolge het vredesverdrag, dat
onlangs gesloten werd tusschen
Moskou en Helsinki, hebben ruim
een half millioen Finnen hun
haardsteden in Hangö en de Kare
lische Landengte verlaten, om zich
in een ander deel van Finland,
waar de regeering hun land, hui
zen en gereedschappen ter beschik
king zal stellen, te vestigen. „Ik
kan mijn oogen niet van u afwen
den, voortdurend moet ik u aan
zien..." het ziin deze gevleugelde
woorden van den dichter Ferdinand Freiligrath, welke hij schreef
in zijn beroemd geworden ondicht
„De Landverhuizers", en die ons
nu te binnen schieten, nu wederom
arme. vertwijfelde menschen hun
bezittingen haastig
bijeengaren,
om in allerijl te vertrekken. De
dichter, die dezen versregel neer
schreef omstreeks de helft van de
vorige eeuw, doelde daarmede op
de door het Noodlot getroffen men
schen, die in de „Nieuwe Wereld"
hun heil zochten, om daar een
nieuw leven te beginnen: Duitsche
en Oostenrijksche liberalen, Poolsche, Hongaarsche en Grleksche
strijders voor de onafhankelijkheid
van hun land; Spaansche republi
keinen, Italiaansche nationalisten,
Iersche Katholieken, Russische Jo
den... Dat was honderd jaar ge
leden en thans speelt zich in Fin
land dit drama opnieuw af, maar
nu tragisch in dubbelen zin.

Drie Lotta's, gehuld in warme bontjassen. Finland heeft aan deze heldhaftige vrou
wen veel te dankenl
In onze dagen is door het vredesverdrag
van Moskou het probleem der volksverhui
zing wederom actueel geworden. Zooals
men omstreeks de helft van de negentien
de eeuw een volksverhuizing op groote
schaal kon zien, van de Oude naar de
Nieuwe Wereld, zoo kon men de laatste
jaren dit verschijnsel opnieuw waarnemen.
Thans zijn het de Finnen, die na een heldhaftigen strijd, als overwinnaar het onder
spit hebben moeten delven. Hangö en de
Karelische Landengte werden afgestaan
aan Rusland; de daar in totaal woonachtige.
600.000 Finnen hebben — voor de keuze
gesteld er te blijven wonen of weg te trek
ken, vrijwel zonder uitzondering de voor
keur gegeven aan het laatste. Men denke
niet te licht over de moeilijkheden, die een
dergelijke verhuizing van honderdduizen
den in tijd van slechts enkele dagen, met
zich mede brengt. De vervoermiddelen zijn
ten eene male ontoereikend. En wat moet
er van deze menschen, vluchtelingen in
eigen land, worden, vraagt men zich af
Het denkbeeld is reeds naar voren gebracht,
dat de Finsche regeering, die door de rati
ficatie in feite verantwoordelijk was voor
het lot van de betrokken volksgroepen, drie
nieuwe steden zal stichten aan zee en in
de bosschen, al naar de aard van de thans
aan Rusland overgegeven steden. Zij zou
den dezelfde namen dragen, dus Vipuri,
Sortavala en Hangö.
De zon gids van de landverhui
zers door alle eeuwen.
Maar welk een verschil tusschen de hui
dige volksverhuizing en die van een eeuw
geleden. Toen waren het de landverhui
zersschepen, welke tusschendeks tot ber
stens toe gevuld waren; verschil ook met
die massale volksbewegingen van ruim
vijftien eeuwen geleden, of wil men nog
verder terug in de geschiedenis, wanneer
met den uittocht der Joden het begrip
volksverhuizing in de wereldgeschiedenis
eigenlijk ingang vindt. Ook de Gothen en
Boergondiërs, de Longobarden en de Hun
nen kwamen uit gebieden, welke uitge
mergeld werden door honger, overbevol
king en armoede; ook zij hebben getracht
zich een plaats onder de zon te verzekeren,
ook zij hebben gezocht naar het „beloofde
land", hebben gestreefd naar rijkdom en
geluk. Zij kwamen evenwel niet als bedelaars, maar als veroveraars, niet als immi
granten, maar als onderdrukkers, als des
poten en veroveraars. Hun doel was het
zelfde als van latere landverhuizers, den
ken wij slechts aan de Tartaren en de Tur
ken, die naar Europa kwamen, of aan de
vluchtelingen en landverhuizers van de
vorige eeuw, evenals de naar Amerika ge
deporteerde negers, evenals de Mohammedaansche veroveraars, die het groene vaan
del van den Profeet volgden tot in Spanje.
Altijd hebben zij zich verplaatst van het
Oosten naar het Westen, den loop van de
zon in haar dagelijksche baan volgende.
Nooit hebben volkeren in een andere rich
ting hun heil gezocht. Altijd was het stra
lende licht hun een gids .

Het lot van Ahasverus' verwan
ten.
Joden, verdrukking en landverhuizing,
het zijn begrippen, die men bijna als syno
niem kan beschouwen. De Joodsche kwes
tie van het Uitverkoren Volk, dat geen
rust schijnt te kunnen vinden op deze aar
de, heeft bestaan, zoolang de menschheid
haar geschiedenis schrijft. Reeds een eeuw
na het begin van de Christelijke jaartelling
hebben de Joden eens en voor altijd hun
vaderland verloren en het mag een won
der heeten, dat deze enkele millioenen men
schen zich tot op dezen dag hebben weten
te handhaven. Dat raadsel vindt echter
zijn oplossing in den godsdienst der Joden
zelf. Immers, zij gelooven dat eens hun
leer, gelijk door de Profeten voorspeld, bij
de geheele menschheid ingang zal vinden.
Reeds de Egyptenaren deden de kinderen
Israëls dienen met „hardichheid". De man
nelijke jonggeborenen moesten worden ge
dood. de meisjes bleven in leven. Vele ram
pen en plagen teisterden Egypte eer Mozes kwam als de bevrijder van het ver
drukte volk van Israël. De geschiedenis
heeft zich nadien nog verscheidene malen
herhaald. Nu eens hier, dan daar waren
vervolgingen aan de orde van den dag.
met gevolg: landverhuizingen op kleiner
of grooter schaal. De Joden zwermden uit
over de geheele wereld Van het Oosten
+ + + *+ + + Oudegrens tusschen Finland en de Sovjetunit
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werden zij steeds
verder naar het
Westen
verdre
ven. Waar ging
het den Joden
eigenlijk
goed,
waar kwamen zij
in aanzien, waar
werden zij ge
respecteerd
als
Christenen en Mo
hammedanen?
Vrijwel nergens.
Onverschillig, de
geschiedenis van
welk land men
opslaat.
Neemt
men de geschiede
nis
van Enge
land onder de loupe, dan ziet men
dat zelfs de aarts
bisschop van Canterbury zijn geloovigen
waar
schuwde tegen de
Joden. Bij gele
genheid xan de
kroning van Richard Leeuwen
hart, brak een
geweldig oproer
uit, waarbij stroomen Joodsch bloed
werden vergoten.
Dat de Joden

Een kijkje in het
Karelische gebied,
dat Finland aan
Rusland
heeft
moeten afstaan.

ook uit Spanje en Portugal werden
verdreven, behoeft nauwelijks betoog; de
vele namen van Joodsche vluchtelingen uit
die dagen, die hier een veilig toevluchts
oord vonden, zijn tot op den huidigen dag
bewaard gebleven. Ten slotte hebben ook
uit Duitschland, waar de Joden zich reeds
zeer vroeg hadden gevestigd, verschillende
malen verhuizingen van groepen naar het
Westen plaats gevonden.
Een opzienbarende ontdekking.
Literatuur en volkslegende hebben van
de oude, klassieke volksverhuizingen, wel
ke plaats grepen in de vroege Middel
eeuwen, karikaturen gemaakt. Nauwgezette
historici hebben zich alle moeite gegeven
de waarheid te ontdekken en zijn tot de
conclusie gekomen, dat de scharen, .die des
tijds zich van Oost naar West bewogen, nu
meriek heel wat geringer waren dan men
gewoon was tot dusverre aan te nemen.
Geen van deze verhuizende volkeren zou,
vrouwen en kinderen inbegrepen, het
kwartmillioen hebben overschreden. Wel
zullen echter velen van hen aanzienlijk
zwakker geweest zijn dan in de laatste
eeuw. Naar schatting bedroeg het aantal
zieken ongeveer 5 tot 10.000. Dat was be
grijpelijk, omdat bij overbevolking het ge
deelte dat om een of andere reden niet aan
den slag kon komen, het eerste over de
grenzen werd gedreven. De beweging zelf
had, met uitzondering van de bloedige
Hunnenscharen van Attila, buitengewoon
langzaam plaats. De verhuizing werd dik
wijls onderbroken, doordat men zich voor
jaren en jaren vestigde op een bepaalde
plaats. Het grootste gedeelte trok evenwel
later weer verder. Het tragere deel kwam
achter de voortvarenden aan. In totaal is
het verschijnsel van de volksverhuizing, in
ieder geval wat aantal en snelheid betreft,
van minder belang geweest dan de groote
Europeesch-Amerikaansche volksverhuizing
uit de negentiende eeuw.

niets doen onmenschelijk

-

alles doen onmogelijk

Wat er overbleef van een der schoonste stadswijken van Turku (A.G.) na een
bombardement.
Internationale regeling van de
volksverhuizing.
Maar zelfs de millioenenmassa's, die in
de vorige eeuw den Atlantischen Oceaan
overstaken, schijnen in aantal nog overtrof
fen te worden door de menschenmenigten.
die door den tegenwoordigen loop der om
standigheden verdreven werden van huis
en haard. Over het aantal der Aziatische
volkeren, Chineezen, Japanners en BritschIndiërs. die sedert 1920, dus sedert het be
gin van de nieuwe volksverhuizingsperio
de hun woonsteden hebben verwisseld, is
geen statistiek voorhanden, maar het zou
niet overdreven zijn wanneer nauwkeurige
schattingen gewagen van een getal, dat ge.
legen is tusschen de zeven en acht millioen
menschen, om nog maar te zwijgen van de
interne Aziatische verhuizingen, denke men
slechts aan de kolonisatie in Mantsjoekwo
door Japanners of aan de Chineesche vluch
telingen, die zich bij het oprukken van de
Japansche troepen hebben terug getrokken
in de binnenlanden.
Alleen in Europa heeft men van 1920 tot
1926 meer dan vier en een half millioen
volksverhuizers geteld, die den Oceaan zijn
overgestoken, waarvan het leeuwenaandeel
afkomstig is van Groot-Britannië en Ier
land (1.4 millioen) en Italië (1 millioen).
Hierbij komt nog het reuzengetal politieke
vluchtelingen, die in de laatste jaren een
zoo omvattend en zoo geheel nieuw pro
bleem hebben geboren doen worden; een
probleem, waarmede de Volkenbond en
haar hulporganisaties, het Nansen Bureau,
het Bureau voor de Armeensche vluchtelin
gen, de handen vol werk hebben.
De Russische revolutie had de vlucht van
nagenoeg drie millioen „Wit Russen" naar
het buitenland tengevolge. Armenië, dat in
de eerste jaren na den Wereldoorlog vol
komen van de landkaart was weggevaagd,
zond het grootste deel van de bevolking
naar het buitenland; dat waren ongeveer
vijf millioen menschen, die thans verspreid
leven over het Oosten, Zuid- en West-Eu
ropa, Noord Afrika en Amerika. De Ita
liaansche anti-fascisten, die zich mettertijd
vermengden met de Italiaansche zwervende
en seizoenarbeiders vergrootten het aantal
der in het buitenland vertoevende Italianen
met meer dan één millioen. Hierboven me
moreerden wij reeds, in verband met de po
sitie der Joden, het groote aantal, dat uit
week naar het buitenland.

En thans zijn het de 600.000 Finnen, die
binnen de oude grenzen van hun land moe
ten zoeken naar nieuwe haardsteden. Uit
het aan Rusland afgestane deel van Oost
Finland, zijn de scharen, zooals de kran
ten bericht hebben, in allerijl naar het
Westen gevlucht, hun kudden voor zich
uit drijvend en daarbij hadden zij veel te
lijden van sneeuwstormen, gebrekkig on
derdak des nachts, een tekort aan vervoer
middelen. Wederom een vlucht van zons
opgang naar zonsondergang, van het Oos
ten naar het Westen. Deze vluchtende
scharen vormen het treurig einde van den
lijdensweg, dien het Finsche volk in het
laatste halve jaar heeft moeten gaan, een
lijdensweg, waarop offers gebracht moes
ten worden, die tevergeefsch schijnen. Dat
is de stomme tragiek, vervuld van aan
klacht tegen dezen wreeden onmenschelijken tijd, waarin volkeren het beginsel der
naastenliefde overboord geworpen hebben.
Maar gelukkig zijn er over de geheele
wereld nog menschen te vinden, wier hart
warm klopt en die ontvankelijk zijn voor
het lijden en voor den nood van hun medemenschen. Behalve de reeds van Volken,
bondswege ingesteMe bureaux, werden in
de laatste jaren conferenties belegd (men
denke aan Evian in 1938) en bestaat er een
instituut dat zich bezig houdt met het
behartigen van de niet politieke vluchte
lingen; van de volksverhuizers in den klas
sieken zin. Het „Internationale Arbeids
bureau" verklaarde in het laatste jaarver
slag;
„Terwijl het transport over land en over
zee, waar het goederen en vee betreft, wet
telijk geregeld is en beschermd, zijn de
transporten van menschen, het zooge
naamde volksverhuizen, tientallen van ja
ren ontgaan aan de aandacht van de wet
gevers en hen, die internationale confe
renties hebben belegd. Wij hebben er naar
gestreefd dit tekort m te halen".
Sedert 1926 functionneert bij dit bureau
een commissie voor volksverhuizingvraag
stukken. Zoowel binnen als buiten het ka
der van de Geneefsche Organisatie heeft
men talrijke conferenties belegd. Maar
het grootste deel van het werk moet nog
verricht worden. Waarschijnlijk zal het
eerst aan een rustige en rechtvaardiger
periode van de geschiedenis beschoren zijn
deze problemen, die dringend vragen om
een bevredigende oplossing, voor goed uit
de wereld te helpen

Gezicht op Finsche havenstad Vipuri (Viborg) na een aanval door het Russische
luchtwapen. Wat de Russen zelf verwoestten, zullen zij. nu deze stad in hun bezit
is gekomen, moeten herbouwen.
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Advertentiën
Verloofd:

Vensterglas
Carbolineum
Teerlak - Koolteer
Straatbezems
Luiwagens

KUNSTH. „SIER-UW-HUIS"
BERG

EN DALSCHEWEG g4
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NIJMEGEN -

ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT

DOLLY VOGEL

EN

Zie de prijzen in de étalages' van de

CEES VAN BAAVEN

Geschonken van blijvende w a a r d e

Nijmegen, Graafscheweg 219.

Dirk Katje

Alkmaar, p/a. Verdronken Oord 15.
Thuis, Zondag 7 April. 4 - 5 uur.

Algemeene Vergadering
van Aandeelhouders
der N.V. DRUKKERIJ G. J THIEME
t e NIJMEGEN, o p D o n d e r d a g

18 April a .s., 's namiddags 3 uur,
ten kantore der Vennootschap, |an
de Wittstr. 74, Nijmegen.
De punten van behandelingliggen

TWEEDE BLAD

Provinciale Geldersche en Niimeegsche Courant

Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding
AFDEELING NIJMEGEN

Buitengewone Vergadering

Drogisterij
Ganzenheuvel 33, Telef. 20664

VERHOOGING STAANGELD
een Flink Jongmensch INGETROKKEN
Ingaande Maandag 8 April 1940 wordt de berekenit,

ln Groothandel WORDT GEVRAAGD voor
Kantoor en Magazijn

der Vereeniging op Zaterdag 13 April a.s. 's namiddags
3 uur in de groote zaal van het Vereenigingsgebouw van
den Dierentuin te 's-Gravenhage

ONDERWERP: Belichting door verschillende sprekers van het
Wetsontwerp betreffende de wijziging der Begrafeniswet

van het staangeld van wagens, die van 27 Novemkj
j 1. af verdubbeld was, weder normaal.

Brieven onder No. 394, Bureau dezer Courant.

NEDERLANDSCHE SPOORWEGfi

Het bijwonen dezer vergadering door de leden wordt
dringend aanbevolen.
HET AFDEELINGSBESTUUR

DE DIRECTIE

ter inzage ten kantore der Vennootscha \

Algen. Ned. Bond van Gepensionneerden
Afd. Nijmegen.

in alle prijzen en breedte

enkele en dubbele velours

10 April te 20 uur in

G. PETERS

„Hotel UNION", Molenstraat 55.
Groote opkomst gewenscht.
HET BESTUUR.

OPTIEK CENTRAAL APOTHEEK

v. Welderenstraat 114

Telefoon 26506

SCHOPPEN - SPADEN
HARKEN - SCHOFFELS

Nijmegen

HET ADRES

Ruim gesorteerd in Onderstellen voor Paardentractie

Weurtscheweg 110 • Telefoon 23809 - Nijmegen
Tevens sloopauto's te koop gevraagd

TE HUUR:

VERWARMDE WAGENS

IONTITC
Het horloge met de polit.

bij HENDRIKS, Hertogstraat 35

moderne
heele Huizen,

Tel. 20000
ééns gereden,
dubbel tevreden!

MARTIEN WILLEMS.

0 Slechts f 1.80 per
maand aan brandstof
met onze dag- en nachtbrandfornuizen. Ook in
gewone fornuizen zijn
wij concurreerend en
goed gesorteerd
%

ïa.v. d. Stad
GEBR. HENDRIKS . NIJMEGEN
Hertogstraat 114 - Tel. 21841 (2 lijnen)

;

Uw adres:

lacobslaan 15, Griegstraatl,llenl5

NIJMEEQSCHE COURANT,
V. BROECKHUYSENSTR. 40,
ZIJN

Denkt U dan ook aan het Kleedingmagazijn van de Diaconit
Niet meer gedragen kleeding, onder- en bovenkleeding vc<
volwassenen en kinderen, schoeisel, kortom alles is welkom ! Oi
aan kinderwagens en wiegen bestaat behoefte; een kinderwagen,
wieg voor tweeling is dringend noodig.

Diakenen zeggen U bij voorbaat hartelijk dank voor Uw

VOORJAARSMARKT

ftoMipJil

de voorjaarsmarkt in het Vrijzinnig Protestants
vwwem* Verbond, Oranjeslngei 2a, op Woensdag 10 en Donde
dag 11 April a.S. Geopend des nam. van 2 —5 en desavom

BIJ DE ADMINISTRATIE VAN

Inlichtingen: St. Annastraat 71.

achtertuin met zijingang, (mooi
gelegen nabij het centrum).
Huurprijs f 324.- per jaar.
Aanvaarding 1 Mei a.s.
Bevragen: Makelaarskantoor
J. LAMERS, Spoorstraat 12,
Nijmegen.

DRAAD, GAAS, PUNTDRAAD
>

DE PROV. GELDERSCHE EN

Moderne Middenstandswoning
met flinke werkplaats, voor en

VOOR AFRASTERING:

OUDE KRANTEN

U is aan de schoonmaak?

Alles wordt gaarne afgehaald na bericht aan het Diaconiekantoj
Oude Stadsgracht 19, telefoon 20639. GIRO 204900.

Hiervoor Is nog steeds

Cederstraat 7, Cederstraat 23, St.

TE HUUR:

Voor een TAXI

VITAX

GRASMAAlMACHINES

V. BEBBER'S Autosloperij

A. h

Kleedingmagazqn Ned. Herv. Diacon

ORIGINEELE AMERIKAANSE

voor Onderdelen van bijna
alle merken Automobielen
IS en BLIJFT

BROERSTRAAT 22 N'JMEGEM

^

De inzendingen van de deelnemers word
ingewacht op Woensdag 10 April tussch
10 en 17 en 19 en 21 uur aan de kleine zo
Concertgebouw „DE VEREENIGING".

Handweefstoffen - PeaudePeche

Jaarvergadering
op

Huisvlijttentoonsteilina -

Marquisette - Stukgoed - enz.

BROERSTRAAT 53
NWMEGKN

—

van 7—10 uur.
Nuttige en luxe voorwerpen (ook boeken) voorlage prijze
Verschillende attracties, ook voor kinderen.

COURANTEN VER

KRIJGBAAR IN

Ritsema Stofzuigers

PAKKEN

VAN 5 KILOGRAM TEGEN

6 CENT PEIS K.€.

v a n a f . . . I 38.50
Een pracht machine
Fornuizen (37.50 (1 stuk), 149.50 (3 stuks). Oude prijzen
Koopjes Haarden en Haardkachels. Ruil Uw oud Fornuis of Kachel in

VAN DUNGEN — LANGE HEZELSTRAAT 75
„TwiHlt"-Corsetten zijn Engelsch fabri
kaat. Zij zijn door de beste expert*
ontworpen en alleen de beste mate'
rialen worden er in verwerkt.
Elk „Twilfit'-Corset is gegarandeerd

TE HUUR

Model 1708.

Opslagruimte, Pakhuis,

Een zeer practlsch
Positie-Corset. Dit
Corset heeft een elas
tieken voorstuk en
geen baleinen. Aan
beiden zijde is 't voor
zien van elast. veters,
zoodat de wijdte te
regelen is Dit PositieCorset heeft 'n groote
bekendheid verwor
ven en wordt aan
bevolen door H H.
Doktoren om de
steun, die het geeft,

etc.
centrum stad. Oppervlakte ruim
250 M'. Droog, uitstekend daglicht,
verwarming, waterleiding,electrisch
licht.
Spoedig te aanvaarden.
Brieven No. 391 Bureau v. d. Blad

X£Ot

Klein gezin, dat zich op de

Veluwe wil vestigen,vraagt

te koop of te buur
eenvoudig Huisje
met flinke tuin en ruim uitzicht
in boschrijk gedeelte, niet te ver
van dorp of stad. Uitvoerige in
lichtingen met prijs aan G. van
Heijenoort, Verversdijk 73, Delft.

Neen, flatteus!!
Een bril die niet alleen ideaal
„zit" en technisch
hoogste eisen

aan

de

voldoet, maar

bovendien door juiste kleur
en vorm flatteert.

fa. 0. f .

Te Koop

voor belegging:

2 moderne
Middenstandsw o ningen
nabij St. Annastraat.

Contractueel

verhuurd voor f420.- per stuk p. j.
Koopsom f11500.-Indien gewenscht
le Hypotheek van f7000.- a 40/°.
Brieven onder No. 392, Bur. d.Cour.

HatUkf.

OPTICIEN

HERTOGSTRAAT 128
b/d Oranjesingel

Gevraagd voor direct:

BOEKEN
op ALLERLEI GEBIED koopt

B. M. ISRAËL

KANTOORJUFFROUW, in bezit

MOLENSTRAAT 50 - TEL. 25735

van Mulo-diploma, bekend met
boekhouden en typen.
Alleen schriftelijk sollicitaties worden
afgewacht. Brieven met uitvoerige
inlichtingen aan: N.V- Boekhandel en
Antiquariaat B. M. ISRAËL,
Molenstraat 50, Nijmegen

Ook GEHEELE BIBLIOTHEKEN
PRENTEN, enz.

Gevraagd
voor zoo spoedig mogelijke
indiensttreding een

Flinke Broodbakker
Bekendheid met banketbakkerij
strekt tot aanbeveling.
Fa. |AN TROOST, Franschestr. 23,
Telefoon 26720.

„VILLANDRY" vraagt per 1 Mei

2 Kamermeisjes
Zich te. melden: 8 April,
's avonds 8 uur.

Heeft II Stof
Laat daarvan dan een MODERN
COSTUUM maken metinbegrip van
voerings, in den prijs van af 117.50.

Tel. 23731 - Valkhof 3 - Nijmegen
Speciaal adres voor REPARATIES
VERANDERINGENen STOPPAGE

llw mm?

zonder te
persen. ...

Als hij hoort, dat U bij
ons gaat koopen, is hij

ZJïvUfit

gerust 1

WONDER-REDUCER

Hij weet, dat wij in elke

Deze „Twilfit"-Wonder
Reducer is de ideale
oplossing voor dames
die slanker willen wor
den. Het overtollige vet
wordt geleidelijk weg
gemasseerd.

prijsklasse het bijzondere
cachet

en

de

degelijke

afwerking handhaven.

Taille en heupen wor
den spoedig veel slan
ker en de contour van
het figuur is direct veel
gracieuser. In het dra
gen is dit Corset soepel
en gemakkelijker dan
eenig ander Corset.

Kleeding is niet een kwestie
van geld, maar van smaak.
Bovendien weet hij, dat
wij niet trachten U iets
duurders

te

verkoopen.

Duizenden dames, die
het dragen, vinden
deze Wonder-Reducer
een ware uitkomst.

Dat is, gezien onze col
lectie, dan ook heelemaal

Het rubbermateriaal ls
sterk en reukloos en het
Corset is gevoerd met
zachte stof.

niet noodig I

De prijs ls binnen ieders
bereik en het nemen
van een proef zal U
de grootste satisfactie
geven.

Qrst

(tijken
*

De Reducer is gemaakt
in drie modellen: WrapRound, Veter-sluiting
en Zijsluiting.

L''

K. W. VAN GILS & Zn.
,ag en nacht hulp aanwezig voor
het afleggen van overledenen

NIJMEGEN

K. Molenstraat. 7-9

Model C 20.
Zeer sterk „Twiifit'
Buikband-model met
geheel elast. binnen
band (21 cM- breed)
Een uitstekend model
om de juiste steun aan
den buik te geven. In
rose coutil, met twee
paar Twilgrip ___
jarretelles ... /

790

Prijs

is

Stijn Buysstraat 42 — Tel. 20791
Ook voor „RÜST00RD"

X25

Bijpassende
rubber
bustehouder. .

O

NIJMEGEN

Model 2%96.
Een goed model,
der veter, voor middel*
matige figuren. Voof'
zien van een verstel»
baren maag
band

ZATERDAG 6 APRIL 1940

Provinciale Geldersche

er»

DERDE BLAD

l^imeegsche Courant

VOOR VERSTAND EN HART

gendheden in het bijzonder, vrijwel volkomen maar vormt bovendien een gevaar, omdat de
afhankelijk zijn van hun militaire kracht. Een ontbindende werking ook op het gansche volk
De waarachtige vrijheid begint eerst leger ontleent dus zijn waarde voor een be invloed doet gelden. Zoo laat hi_t zich verstaan,
daar, waar het besef van behoefte langrijk deel aan de discipline; is deze goed, dat tegen ondermijning van de krijgstucht met
dan is het een factor van ontzag, hapert er gestrengheid wordt opgetreden, omdat daaruit
fcan discipline- zich openbaart.
iets aan, dan stelt het 't land aan groote ge gevaarlijke dreigingen voor ons zelfstandig
peze week velde het Hoog Militair Gerechts varen bloot, is er in het gehee? geen discipline, volksbestaan, voor onze traditioneele Neder
hof vonnis over een soldaat, die zich had schul- dan is het niet alleen volkomen waardeloos, landsche vrijheid kunnen ontstaan.
gemaakt aan ondermijning van de krijgs
tucht door het verspreiden van een geschrift
van opruiende strekking. De man zag zich ver
oordeeld tot de waarlijk niet geringe straf van
drie en een half jaar gevangenis, met ontslag
uit den militairen dienst. Nu moeten wij aan
Na Washington de meest bekende der presidenten der V.S.
stonds toegeven, dat ook in andere landen wel
dergelijke gevallen zullen voorkomen en in de
75 Jaar geleden vermoord door een onevenwichtig tooneellanden, die thans in oorlog zijn gewikkeld, zou
straf nog heel wat zwaarder, haast wel zeker
speler
je dood, zijn geweest. Maar, dat wij er hier
Vijf en zeventig jaar geleden, op Goeden voren in een bar een whisky gedronken, om
een en ander van willen zeggen, vindt oorzaak
daarin, dat er maar weinig zaken zijn, waar Vrijdagavond, 14 April 1865, ging een schok moed te krijgen; daarna scheen hij in den
mede de Nederlanders in het algemeen op meer door Noord-Amerika: de populaire president schouwburg slechts rustig toe te kijken; nie
gespannen voet staan dan met discipline. Op der Vereenigde Staten, Abraham Lincoln was mand kende hem. Nu treedt hij tijdens het
zettelijk gebruiken wij nu het woord krijgs des avonds om half tien tijdens een voorstel spel op den beambte toe, die voor de buitenste
tucht niet, want al is men, wanneer men over ling in Ford's theater te Washington in zijn logedeur staat, om bezoekers tegen te houden,
discipline spreekt, onwillekeurig geneigd om loge vermoord. Er kwam daarmee een abrupt toont een kaart, verzekert dat de president hem
onmiddellijk te denken aan den militairen einde aan de loopbaan van een eenvoudig, met een boodschap wacht en wordt merkwaar
dienst, discipline is van een heel wat wijdere maar goedhartig man, die, dank zij zijn ener digerwijze toegelaten. Nu, in den kleinen twee
strekking dan krijgstucht. Wat nu de krijgs gie en zijn welsprekendheid, was opgeklom den ingang tusschen de beide deuren, werkt hij
tucht betreft, het laat zich min of meer ver men tot de hoogste positie in Amerika en die koortsachtig sluit met een plankje op een des
klaren, dat de Nederlanders er verre van met George Washington, den stichter der Ver middags gereed gemaakte plaats de deur af,
enthousiast voor zijn. Ons volk is nu eenmaal eenigde Staten, tot de meest geziene en be meet door de kleine opening in de tweede deur
nogmaals den afstand; dicht bij de deur zit de
niet militair aangelegd, in tegenstelling tot onze kende presidenten behoort.
president, naast hem zijn vrouw, dan de jonge
Oosterburen, die „Das Militar" zoo gaarne ver
dame, rechts de officier, dien hij niet kent.
heerlijken. Maar daarin schuilt de oorzaak toch
Daar de loge vlak bij het tooneel gelegen is
ook weer niet geheel. Want een der redenen,
behoeft men een sprong te doen, naar de wel
dat ons volk weinig voelt voor het militaire, is,
bekende tooneeluitgang te loopen, daar op het
dat het weinig op heeft met discipline. De
gereedstaande paard te springen en — weg!
Nederlander, geboren opposant, heeft altijd
Nu moed gevat zooals Brutus! In de seconde,
neiging om zich tegen tucht te verzetten, of
waarin hij de tweede deur opent en moet vree
dat nu krijgstucht is of niet. En al staat men
ën, dat men zich zal omdraaien, houdt hij
onder de huidige omstandigheden zeker niet
eeds de revolver tegen het achterhoofd van
afwijzend tegenover een sterke weermacht en
ijn slachtoffer, vuurt, ziet den officier op zich
brengt men er in berusting groote persoonlijke
afspringen, steekt met zijn dolk naar hem,
en materieele offers voor, al onderwerpt men
lat hij omtuimelt, stapt op de borstwering
zich aaji de tallooze voorschriften door de over
oor de loge, wil op de Bühne springen, maar
heid uitgevaardigd en die onze vrijheid van
laar blijft hij met zijn spoor haken in de vlag,
beweging vaak aanzienlijk beperken, men kan
lie hij zoo lang heeft gehaat, hij valt naar be
dat alles moeilijk verklaren, door te zeggen, dat
leden, voelt, dat zijn been verstuikt is, richt
ons volk zoo bijzonder disciplinair geworden is.
:ich desondanks op, zwaait met zijn dolk, zoo
Wij gelooven, dat hier het verstand spreekt, dat
als hij het zoo vaak op het tooneel gedaan
men beseft, dat het nu eenmaal niet anders
heeft en roept naar de zaal: „Sic semper tykan en dat men zich bij al die „narigheid"
rannis!" (Zoo vergaat het steeds den tyranmaar moet neerleggen, om andere en nog veel
nen!). Dan is hij door de van schrik verlamde
erger narigheid" te voorkomen.
tooneelspelers gerend en verdwenen.
" over dit specifiek Nederlandsche verschijnsel
js al heel wat gesproken en geschreven. Zij, die
„De president is vermoord!"
het als een gunstige volkseigenschap willen
Niemand weet, wie dat het eerst heeft geroe
zien aangemerkt, spreken van den traditioneepen. Niemand had begrepen, wat er ge
len Nederlandschen vrijheidszin, de anderen,
schreeuwd werd, velen ontwaken uit hun schrik
die er tekortkoming van ons volk in zien, stel
ABRAHAM LINCOLN,
pas door Mary's roepen. De tooneelspelers we
len die vrijheidszin op één lijn met baloorigPresident van 1861 tot 1865
ten niet, tot welk woord ze gespeeld hebben.
heid, neiging tot lijdelijk verzet, tuchteloosheid
Men vergeet het doek te laten zakken. De ma
enz. En de laatsten kunnen sterke argumenten
Abraham Lincoln was de 16de in de reeks der joor in de loge stormt met zijn gewonden arm
aanvoeren, zooals de baldadigheid van de presidenten. Hij werd 12 Februari 1809 geboren naar de deur, voelt die afgesloten, rukt haar
jeugd, de losbandigheid, die men zoo dikwijls uit een zeer eenvoudige familie van Quakers open, dokters, officieren, gillende vrouwen,
bij volksfeesten kan waarnemen, de verniel in Pennsylvanië. Zijn geheele ontwikkeling alles rent door elkaar, tot soldaten binnenruk
zucht van het publiek, die de eigenaars van kreeg hij in een half jaar op de lagere school. ken, met de bajonet de toeschouwers dreigen
groote landgoederen dwingt hun bosschen en Toen begon voor hem het harde leven als zoe- en de verwarring nog doen stijgen. De presi
parken af te sluiten enz. enz. En wat nu het renknecht, houthakker en winkelbediende. dent, op een stoel in elkaar gezakt, bewuste
laatste betreft, daaruit wordt nu toch wel in Toen een winkel, die hij had geopend, failliet loos, wordt opgebeurd, naar buiten gedragen,
het bijzonder aangetoond, dat gebrek aan dis ging, begon hij voor advocaat te studeeren. In gemand weet waarheen. Een man van het huis
cipline voert tot vrijheidsbeperking, zoodat te 1836 vestigde hij zich, na een oppervlakkige aan den overkant vraagt, of ze een zieke bïengroote vrijheidszin, om het voorzichtig te zeg voorbereiding, als zoodanig te Springfield. Al gen. Men wenkt hem, hij opent zijn deur, ze
gen, leidt tot scherpe disciplinaire maatregelen. spoedig kreeg hij meer bekendheid, dank zij
dragen hem op het bed van dezen burger."
En daaruit volgt de juistheid van hetgeen wij zijn redenaarstalent. Men koos hem in het Huis
De moordenaar was ontvlucht en de politie
hierboven schreven: de waarachtige vrijheid van Afgevaardigden, waar hij een der meest vond hem na twaalf dagen en nachten van
begint eerst daar, waar het besef van behoefte invloedrijke leden werd, die slechts één doel rusteloos zoeken in een schuur bij Bowling
aan discipline zich openbaart.
voor oogen had: de versterking der bonds- Green in Virginia. Hij werd onmiddellijk dood
Nu is er een groot verschil tusschen discipline regeering,
•
geschoten. Drie zijner medeplichtigen werden
en discipline. In het oude Pruisen sprak men
Strijder tegen de slavernij opgehangen, één wist naar Europa te ontvluch
van „Kadavergehorsamkeit", waarmede men
Want in dezen tijd werd de eenheid der Unie ten. Lincoln's vrouw, Mary, verloor haar ver
wel zeer kernachtig wil aanduiden de volko
stand en stierf krankzinnig.
men willooze onderwerping aan wet en gezag, ernstig bedreigd door de quaestie van den sla
venhandel.
Het
was
een
strijd
tusschen
de
aan tuchtregels en machtsuitoefening. Inder
daad, dat is niets voor den Nederlandschen Noordelijken, die tevens republikeinen waren,
volksaard en de bereiking daarvan na te stre eenerzijds en de Zuidelijke democraten, die in
ven, is bij voorbaat tot mislukking gedoemd. het voortbestaan der slavernij een economische
Maar toch zou het wel zeer wenschelijk zijn, noodzakelijkheid zagen. Eerst naderhand begon
indien ons volk, wanneer het zich aan beper Lincoln zich voor dit moeilijk op te lossen pro
Nieuwe methoden van verduurzaming
kende bepalingen onderwerpt, dit niet uitslui bleem te interesseeren. Als eerlijk en recht
Drogen en bevriezen
tend doet, omdat het verstand zegt, dat men schapen mensch ging hem het lot der slaven,
die
in
zijn
oog
gelijkgerechtigde
menschen
van twee kwaden het minst kwade moet kie
Naarmate de oorlog langer duurt, zal de
zen, zooals men zich nu; zij het mopperend en waren, ter harte.
conservenindustrie waarschijnlijk, steeds meer
Toen
hij
in
1861
tot
president
werd
gekozen
met kwalijk humeur neerlegt bij uitgevaar
gebrek krijgen aan de noodige blikken voor de
digde beperkingen van de vrijheid van bewe en tien Zuidelijke Staten zich van de Unie af verpakking van haar producten. De beschik
scheidden,
trachtte
Lincoln
met
allen
ijver
de
ging, maar dat het meer doordrongen was van
bare metaalvoorraden zullen weliicht voor an
de noodzakelijkheid van discipline, nu, in deze eenheid te herstellen. Maar het Zuiden vormde dere doeleinden moeten worden gebruikt en
tijden, maar ook in dagen dat er geen oorlogs een zelfstandige „Confederatie der Secessionis- de invoer van metaal heeft alle kans op steeds
dreiging is, of andere gevaren het onvermijde tische Zuidelijke Staten" onder een eigen pre grooter moeilijkheden te stuiten. Anderzijds
lijk maken. Dat discipline dus een moreele sident. Lincoln weigerde de nieuwe regeering zal juist het productie-overschot van den tuin
eigenschap werd, waardoor het aan waarde be te erkennen. Vergeefs trachtte hij in de rede, bouw, tengevolge van den inkrimpenden ex
langrijk zou winnen en het niet noodzakelijk waarmee hij 4 Maart 1861 zijn ambt aanvaard port, vermoedelijk nog grooter worden, dan het
zou zijn op allerlei gebied de vrijheid van be de, het Zuiden van zijn goede bedoelingen te toch reeds was, zoodat het aanbod van voor
weging in te toornen, teneinde de gevolgen van overtuigen. Toen 13 April de strijdkrachten van conserveering beschikbare tuinbouwproducten
bandeloosheid te beperken. Want discipline is Zuid-Carolina het in de haven van Charleston eer zal toe- dan afnemen. In verband met de
volstrekt niet een slaafsche onderworpenheid gelegen fort Sumter aanvielen, deed Lincoln onzekere vooruitzichten en de noodzakelijk
en willooze onderwerping aan het gezag, het een oproep om 75.000 vrijwilliger en de burger heid van voorraadvorming ter verttooging van
is een behoefte, waar velen moeten samenleven oorlog was begonnen, die vier jaren zou duren. de economische weerstandskracht van ons
en samenwerken, het is in de menschelijke sa Nadat in den beginne de Zuidelijken eenige land zou het ongetwijfeld aanbeveling verdie
menleving noodig in verschillenden vorm. Zou overwinningen hadden behaald, werden ze ten nen, indien dit productie-overschot zoo niet
discipline geheel ontbreken, dan bevinden wij slotte definitief verslagen.
Reeds in Juni 1862 vaardigde Abraham Lin geheel, dan toch grootendeels, kon worden
ons in een chaos, dan wordt het een janboel.
coln
voor het Territorium het verbod der sla verduurzaamd, ten einde het voor tijden van
In ieder geregeld gezin heeft men vastgestelde
vernij
uit, dat 1 Januari 1863 van kracht werd. gebrek beschikbaar te hebben. Hoe moet nu
tijden voor de dagelijksche verrichtingen, in
Dank
zij zijn succes en populariteit werd hij de tegenstelling tusschen het te verwachten
iedere vereeniging heeft men een reglement,
groote aanbod van tuinbouwproducten en het
samengesteld door de leden, waarvan de uit in 1864 voor de tweede maal candidaat gesteld
tekort aan materiaal voor het verpakken der
voor
het
presidentschap.
Dit
maal
kreeg
hij
de
voering is opgedragen aan het bestuur en waar
conserven worden overbrugd?
stemmen
van
alle
25
aan
de
verkiezing
deel
aan de leden zich, vanzelfsprekend, onderwer
Natuurlijk deed zich in den vorige oorlog
pen. In een fabriek, werkplaats of op een kan nemende staten, met uitzondering van Newdezelfde moeilijkheid ook reeds voor en het
Jersey,
Delaware
en
Kentucky;
4
Maart
1865
toor heeft men urén vastgesteld, waarop de
ligt dus voor de hand, dat wij eerst eens na
arbeid een aanvang neemt, of wanneer deze begon zijn nieuwe ambtstermijn. Kort daarop,
gaan. wat men er toen op vond. In plaats van
geëindigd is, men vindt er zijn plaats en zijn den 9den April, gaf zich de generaal der Zuide
taak aangewezen en het is de bedrijfsleiding, lijken, Lee genaamd, over en daarmee was de de gebruikelijke conservenblikken zag men
toen wel blikken van geslagen ijzer, dat gelakt
die de nakoming er van vordert. En zoo vaar overwinning beklonken. Het scheen, dat voor
digt de wetgever bepalingen uit, waaraan de Lincoln nu een' rustiger en gelukkiger periode werd, verschijnen, doch een herhaling van
burgers van den staat te gehoorzamen hebben, was begonnen. Maar — vijf dagen later viel deze oplossing verdient zeer zeker geen aan
de geschreven wet, waarvan de naleving door het revolverschot, dat aan zijn leven in dienst beveling. Wel is sindsdien de techniek voor de
vervaardiging van dit materiaal veel verbe
de daartoe aangewezen gezagsdragers wordt van zijn volk een einde maakte.
terd, maar toch leent het zich ook nu nog niet
gevorderd. En hoe wij dat alles ook bekijken,
John Booth, de acteur voor alle groentensoorten en zeker niet,
hetzij in het gezin, in de vereeniging, in onzen
werkkring, in den staat, alles, wat daar van
John Booth was een van drie broers, allen wanneer deze bestemd zijn om langen tijd be
ons gevorderd wordt, beteekent inperking van tooneelspelers. Hij en één broer leefden vooral waard te blijven, zooals met een oorlogsvoor°nze persoonlijke vrijheid, terwille van de nood van den roem van den derde, die John's gebrek raad natuurlijk heel goed het geval kan zijn.
zakelijke discipine, die noodig is, om te aan talent moest doen vergeten. Hij was een Voor de verduurzaming van vruchten komen
voorkomen, dat de geregelde gang van zaken, 26-jarig, knap en teleurgesteld jongmensch, zij in geen geval in aanmerking, omdat het
het maatschappelijk verkeer gaat stagneeren.
die meermalen de rol van Brutus in Shake- metaal niet bestand is tegen inwerking der
Wanneer wij dan hierboven hebben gezien, speare's drama „Julius Caesar" had gespeeld vruchtenzuren. Voor dit doel blijft glas het
hoe onmisbaar discipline in de burgermaat en zich ook in het dagelij ksch leven was gaan meest aangewezen materiaal.
De oplossing moet dus in een andere richting
schappij is, onderwerping aan de geschre verbeelden, dat voor hem een heldenrol was
ven en ongeschreven wet, hoezeer klemt weggelegd. Toen Lincoln voor den tweeden keer gezocht worden. Nu gaan er in den laatsten
dat dan te meer voor het leger, dat tot taak tot president was gekozen, ging hij naar Ca tijd, zooals menigeen reeds gemerkt zal heb
heeft als een gesloten eenheid op te treden nada, waar hij terecht kwam in een kring van ben, meer en meer stemmen op. om ook in ons
als dat moet, dat slechts aan zijn doel kan be samenzweerders en spionnen; daar ontstond land bijtijds tot andere methoden van ver
antwoorden, wanneer de hiërarchieke verhou het plan, Lincoln, dien hij als den vijand van duurzaming over te gaan, en wel in de eerste
dingen onwrikbaar gehandhaafd worden, wan zijn volk beschouwde, te ontvoeren en gevan plaats door middel van drogen en bevriezen
neer de saamhoorigheid, het één voor allen en gen te zetten. Toen een poging daartoe mislukt De voordeelen hieraan verbonden zijn niet ge
ring. In de eerste plaats nemen gedroogde
allen voor één, ook maar geen oogenblik ver was, besloot hij den president te dooden.
toren gaat. Dat heeft, zooals wel eens volko
In de beste stemming was Lincoln met zijn groenten betrekkelijk weinig ruimte in; in de
men ten onrechte verondersteld wordt, met vrouw naar den schouwburg gegaan, vergezeld tweede plaats zijn zij gemakkelijker te vervoe
..militairisme" niets te maken, het is de voor van twee vrienden, een officier en een jonge ren en dus ook naar onverschillig welke lan
naamste voorwaarde voor „militaire kracht". dame. Wat er toen gebeurde, laten wij Emil den te exporteeren, hetgeen vooral voor onzen
Nu weten wij allen, dat de toestanden in ons Ludwig vertellen, die een biografie van Lincoln tuinbouw met zijn dringende behoefte aan af
werelddeel op het oogenb'ik van dien aard zijn schreef: „Langzaam naderde de moordenaar zetmogelijkheden in het buitenland, van het
dat het lot en de toekomst van de kleine mo de loge. Het liep tegen tien uur. Hij had te grootste belang is. Daarbij komt nog, dat de

De dood van President Lincoln

Groenten- en vruchtenconserven
zonder blik

Benz sloeg Daimler met „een neuslengte"

Overpeinzingen bij de geboorte van de auto

„Het is altijd zoo geweest, wanneer de ge
dachte van een uitvinder tastbaren vorm heeft
aangenomen, wanneer zij is doorgedrongen in
de wereld van menschen en machines, en het
daar heeft gebracht tot eer en aanzien, dan
zijn overal op moeder aarde menschen te vin
den, die meenen rechten te kunnen doen gel
den op het vaderschap, ja na eenigen tijd zelfs
op het grootvaderschap van den nieuwen we
reldburger. Met de auto is het niet anders
geweest." Deze conclusie, welke te vinden is
in de levensherinneringen van Carl Benz, geldt
natuurlijk ook voor Gottlieb Daimler. Steeds
weer doken in de afgeloopen vijftig jaar lieden
op, die zich er op beroemden de uitvinder te
zijn van de auto. In hoeverre enkelen van hen
volkomen in hun recht zijn, kunnen wij niet
beoordeelen, maar het is zeker, dat de beide
mannen, wier naam wij reeds noemden, n.L
Benz en Daimler, een groot aandeel hebben ge
had in het verwerkelijken van de gedachte,
die de mensch zich in het hoofd had gezet,
namelijk, dat hij wilde rijden in een mecha-

droom te verwezenlijken. In werkelijkheid zijn
beiden aan den arbeid geweest, zonder elkaar
te kennen, om de eerste automobiel geboren
te doen worden. Benz heeft in ieder geval zijn
constructie in sneller tempo voltooid, waardoor
hij Daimler met zijn eerste optreden in het
openbaar van het motorvehikel, „met een
neuslengte" heeft geslagen. Benz was onmid
dellijk moderner in zijn ideeën, doordat hij de
electrische ontsteking en waterkoeling in een
driemotorig voertuig, bestemd voor meerdere
personen, toepaste.
Laten wij eens een greep doen uit hetgeen
de bladen uit dien tijd schreven over den wed
strijd tusschen de beide uitvinders. „Bij deze
gelegenheid, schreef de Kroniek van Zwabenland den zestienden Augustus 1888 met be
trekking tot den Daimlerwagen, „werden de
proeven uitgebreid tot een voertuig, een huur
rijtuig, maar het komt vooruit zonder paard
en zonder disselboom...." „Met een eleganten
wagen, plaats biedend aan vier personen,"
schrijft onder meer het „Stuttgarter Neue
Tageblatt", „waarop de stoommachine van
Daimler was gemonteerd, werden hedenmid
dag proeftochten gemaakt door verschillende
straten van de stad. Naar wij vernemen, zullen
binnenkort ook in eenige drukke straten van
Stuttgart met een wagen, waaraan nog meer
beveiligings-maatregelen worden aangebracht,
tochten worden ondernomen.
Auto's duivelsspoken

GOTTLIEB DAIMLER
nisch voortbewogen voertuig. Hun voorloopers
hebben waarschijnlijk dezelfde ideeën gekoes
terd, maar in de meeste gevallen bleven hun
scheppingen plannen op papier, of bleken in
de practijk door een overvloed aan fantasie
volkomen onbruikbaar. Dat was onder meer
met de explosie-motor het geval, welke reeds
in 1863 door een Franschman Lenoir, de uit
vinder van den gasmotor, in een wagen werd
gemonteerd. Vijf jaar later ondernam zijn
landsman Pierre Raval hetzelfde experiment,
maar ook hij had daarmede geen succes. Even
zoo heeft de „straat-locomotief", de locomo
biel, die ook destijds ons land bezocht, in patent-bureaux meer. stof doen opwaaien dan
langs den weg. Zij werd nimmer in practijk
gebracht, het bleef bij demonstraties.
Andere uitvindingen hebben het probleem
weliswaar gedeeltelijk weten op te lossen, om
een voorbeeld te noemen, de belangrijke ver
beteringen van de explosiemotoren, maar daar
door was de auto nog niet in het leven geroe
pen. De tijd was eerst toen rijp voor de con
structeurs van den eersten automobiel, toen
alle technische hulpmiddelen daartoe ook ten
dienste stonden. Wij herinneren hier slechts
aan de ontsteking, zonder welke een auto
ondenkbaar is. Vele geschiedschrijvers heb
ben Benz en Daimler gekenschetst als ver
bitterde concurrenten, anderen weer als loyale
kameraden, voor wie het doel belangrijker was
dan degeen, die er het eerst in zou slagen den

Natuurlijk is ook de wagen van Benz door
de toenmalige plaatselijke bladen naar behooren geprezen. ,Voor Velociped-sportvrienden,"
schreef bijv. de „Neue Badische Landeszeitung"
van 4 Juni 1886, „zal het van zeer veel belang
zijn te vernemen, dat een belangrijke schrede
vooruit op dit gebied door een recente uitvin
ding van de firma Benz en Co., valt te boek
staven." „Een door middel van Ligroingas aan
gedreven fiets", teekent hetzelfde blad aan
van 3 Juli 1886, „dat in de Rheinische Motorenfabrik van Benz en Co. werd gefabriceerd en
waarover wij reeds op deze plaats hebben ge
schreven, werd hedenmorgen vroeg in de Ringstraat geprobeerd en schijnt de proef uitne
mend te hebben doorstaan." Den vijfden Sep
tember bood tenslotte in dit verband de „Ge
neral Anzeiger der Stadt Mannheim" zijn le
zerskring het volgende aanschouwelijke toe
komstbeeld: „Dit voertuig zal niet precies het
doel en de eigenschappen bezitten van de velocipede, waarmede men een pleziertochtje kan
maken op effen, goed onderhouden straten,
neen, daarmede zal het zelfs mogelijk zijn
slecht onderhouden wegen te berijden en zelfs
tegen hellingen op lasten te vervoeren. Bijv.
de reiziger voor zaken zal in de toekomst ge
bruik majten van dit voertuig om gemakkelijk
met zijn monsters van de eene naar de andere
plaats te reizen." Wat zou de journalist, die
eens deze regels neerschreef, wel gezegd heb
ben van het tegenwoordige autoverkeer en de
prachtige snelverkeerswegen.
Maar in de jeugd van den automobiel waren
het evenwel niet alleen de slechte wegen, maar
in nog veel sterker mate het bijgeloof en het
menschelijke onverstand, welke hinderpalen
opleverden voor een krachtige ontwikkeling.
Wanneer een dergelijk voertuig van voor den
zondvloed door een dorp reed, werd het door
gaans door de bevolking begroet met een regen
van steenen. Maar in het open veld vluchtten
de boeren weg, in de meening, dat zij met een
duivelsch spook te doen hadden. Bovendien
hagelde het bezwaarschriften en processenverbaal, die 't leven van de eerste automobilisten
zuur maakten; zij moesten zich houden aan
maximum snelheden, waarom thans zelfs een
fietser glimlacht. Het „rijden met motorver
mogen" scheen in die dagen nog een groteske
onmogelijkheid, waarbij het onmogelijk geheel
zuiver kon toegaan.

Gottlieb Daimler in de eerste door hem geconstrueerde „auto" in het
jaar 1888. Aan het stuur zijn zoon Adolf
techniek van het verduurzamen door drogen er
in de laatste jaren hard op vooruit is gegaan.
Thans worden de groenten in tegenstelling
met het onsmakelijke product uit de oorlogs
jaren in zoogenaamde persverpakking in den
vorm van blokjes of tabletten, luchtdicht in
cellophaan verpakt, in den handel gebracht.
Doordat de gedroogde groente ten gevolge van
het persien aanzienlijk aan oppervlakte ver
liest en ook door de luchtdichte verpakking
wordt de voor kleur en qualiteit der groente
nadeelige inwerking van de zuurstof uit de
lucht tot een minimum teruggebracht, hetgeen
de groente langer b?cl!>Ti'i
te1*"""1
Zij kan dan ook geruimen tijd bewaard worden
zonder aan geur, kleur en smaak te verliezen.
De procédé's voor het drogen van groenten
staan tegenwoordig op veel hooger trap dan
die van den vorigen oorlog. Thans wordt z,eer
behoedzaam gedroogd bij lage temperatuur,
zoodat de in de groenten aanwezige voedings
stoffen zoo goed mogelijk bewaard blijven.
Wordt er daarbij voor gezorgd, dat voor de
droge conserveering alleen groenten van prima
kwaliteit worden verwerkt, dan kan men er
zeker van zijn, dat een product ontstaat, dat
aan de hooge eischen aan exportartikelen te
stellen, in alle opzichten zal voldoen.

Behalve het verduurzamen door drogen moet
de methode van het bevriezen in dit verband
nog worden vermeld. Hiervoor komen zoowel
vruchten als groenten in aanmerking. Zij wor
den verduurzaamd bij een temperatuur van
15 graden onder nul. Deze methode heeft meer
dan alle andere procédé's van verduurzaming
het voordeel, dat zoowel de voedingsstoffenen vitaminengehalte als smaak, geur en kleur
zoo goed als ongerept bewaard blijven. Natuur
lijk moeten op deze wijze geconserveerde pro
ducten ook bij een temperatuur beneden het
vriespunt opgeslagen worden. Komen zij een
maal in een temperatuur boven nul, dan moe
ten zij ook spoedig worden verbruikt of op
andere wijze worden verwerkt. Volledigheids
halve dienen nog de beide bekende conserveeringsmethoden: het inmaken in zuur of in
zout te worden vermeld. Van hygiënisch
standpunt verdienen zij minder aanbeveling;
zoowel het toegevoegde zout als de azijn doet
afbreuk aan de waarde als voedingsmiddel.
Wil men het te hooge azijn- of zoutgehalte
door weeken of afkoken verminderen, dan ver
dwijnt daarmede tevens een deel der voedings
waarde. Toch zullen ook dezen conserven, die
zich speciaal voor verwerking in stamppotten
zo ogoed leenen, niet gemist kunnen worden.
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Driehoeksland
Zee

Middellandsche

Ongetwijfeld is Sicilië, het vaderland van de
Etna, het schilderachtige eiland van de Mid
dellandsche Zee. De driehoekige vorm heeft de
tury-Fox, dat in het jongst verleden speelt:
menschen sedert de vroegste tijden getypeerd.
,.The Life of Alexander Graham Bell" („Een
Daarom is het ook niet te verwonderen, dat
stem klonk van verre") waarin Don Ameche
deze driehoek het symbool van het eiland werd,
en Lorctta Young de hoofdrollen vervullen,
dat men overal aantreft.
was zijn toezicht noodig en treffen we dus zijn
Reeds in de achtste en zevende eeuw voor
naam weer aan in de lijst der medewerkers.
Chr. strekten de ondernemende Grieken hun
Aangezien zulk een lijst oen bioscoopbezoekers
tochten uit tot dit eiland, het spoor volgend
niets zegt, als hij niet weet, welke waarde er
van Odysseus over wien Homerus ons in zijn
aan moet worden toegekend, geven wij hierbij
beroemd epos vertelt. In hun voetsporen traden
deze kleine toelichting.
nadien Arabieren en Noormannen. De historie
van Sicilië is bewogen geno.Hier lag het
Spoorloos verdwenen!
slagveld van den onverzoenlijken strijd tusIn de Vereenigde Staten is het aantal raad schen Rome en het Afrikaansche Carthago;
selachtige verdwijningen buitengewoon hoog. hier streden Saracenen en Noormannen. Reeds
Niet minder dan 1 op 130 menschen verdwijnt de simpele opsomming van de volkeren laat
spoorloos (in Nederland: 1 op circa 2800). Per zien, hoe bont de geschiedenis is geweest. Phoejaar worden in de U.S.A. niet minder dan niciërs, Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Sa
250.000 menschen vermist; een ontstellend racenen, Noormannen, Zwaben en Aragoiieezen
hoog cijfer! De vrienden en familieleden van hebben elk op hun beurt den stempel gedrukt
deze als in het niet verzonken personen blijven
achter in een martelende onzekerheid en de
bureaux, die zich met de opsporing der ver
misten bezighouden, zijn getuige van hartroe
rende scènes.
Dit motief vind'- men verwerkt in de nieuwe
20th Century-Foxfilm „De Man, die niet wilde
spreken" (The Man who wouldn't talk"), met
Lloyd Nolan in de titelrol Deze film brengt
ons ertoe, na te denken over dit „vermissen"
van een broer, of echtgenoot, zoon, of vader,
en daarbij dient men in het oog te houden, dat
in Amerika het cijfer der vermisten zóó hoog
is, dat het alleen door de Sovjet-Unie (1 op 89)
overtroffen wordt.

Een Metro-ster, die steeds
meer de aandacht trekt, is
Rita Johnson. Tot haar
laatste films behoort „Forty little Mothers", een Eddie Cantor-film, terwijl zij
de hoofdrol zal spelen naast
Spencer Tracy in „Edison,
the Man".

de

van

Sicilië,

schen en boomgaarden. Sicilië is een land, waar
men wonderlijke ontdekkingen kan doen; zoo
vonden wij er in de omgeving van Syracuse
papyrusriet, dat overigens slechts aan den Nijl
wil gedijen. Wie van romantiek houdt, kan
zich aan zijn fantasie overgeven, wanneer hij
op uitstekende rotsen de rechthoekige torens
ziet, die de Noormannen achterlieten. Eens
heeft men zich van daaruit te weer gesteld
tegen de zeerovers; thans zijn het nog slechts
de stille getuigen van een grijs en ver verleden.
Behalve dat bezit het eiland pittoresque kloos
ters en kasteelen; fantastisch zijn de dorpjes,
die aan de kust op een ver naar voren gescho
ven plateau tot 1000 meter boven den water
spiegel liggen.
Wie Griekenland wil zien, zou kunnen volstaan met naar Sicilië te gaan; dat is een uit
spraak, die een onzer reisgenooten maakte.
Dat is natuurlijk overdreven, maar er zit in^
derdaad een kern van waarheid in. Want over
al treft men nog relieken aan, dies doen denken

Lew Seiler regisseert „Flowing Gold"

Korte berichten
Onder één vlag

De 20th Century-Foxfilm „Onder één vlag"
draagt in haar oorspronkelijke versie de titel:
„Drums along the Mohawk" en een deel der
cpnamen is gewijd aan nachtelijk tromgeroffel.
Trommen in den nacht.... met het schrille
fluiten van de pijpers.... dit werkt op de

deze film den ontwikkelingsgang der cinema
tografie weergeeft, zij maakt ook gebruik van
de diensten van een reeks film-veteranen, die
in vroegere jaren lauweren hebben geoogst.
Darryl F. Zanuck kwam op het denkbeeld tot
het doen maken van deze film, doordat de re
gisseur Irving Cummings zijn dertigjarig jubi
leum herdacht. Onnoodig te zeggen, dat dan
ook Cummings met de regie van „Hollywood
Cavalcade" belast werd. Voor al degenen, die
zich een denkbeeld willen vormen van den ont
wikkelingsgang van de film-industrie, van
Hollywood's ontplooiing, van den ganschen
gang van zaken en van den voortgang der
film-techniek, is deze film interessant.
Nieuwe rol van Brenda Joyce

Weet u nog: Brenda Joyce, dat pittige meiske,
aebuteerend in „De regen kwam", met Myma
Loy, George Brent en Tyrone Power? Zij heeft
een gezichtje, of zij een groote persoonlijkheid
is, maar waarschijnlijk is dat een wissel op de
toekomst. In elk geval speelt Brenda Joyce
thans een hoofdrol naast Richard Greene en
Richard Dix in de 20th Century-Foxfilm „Con
flicten" („Here I am a Stranger") en is het
wederom de moeite waard, dat u aandacht aan
haar schenkt.
Wie is Dr. William Darling?

Henry Fonda
verbeelding en is een bij uitstek romantisch
motief. Deze film, waarvan John Ford de regie
gehad heeft en Henry Fonda en Claudette Col
bert de hoofdrollen vervulden, is inderdaad
zeer romanesk. Het scenario is ontleend aan
een roman van Walter Edmonds en behandelt
den onafhankelijkheidsoorlog van Amerika.
Naar aanleiding van een jubileum

De nieuwe in Technicolor uitgevoerde 20th
Century-Foxfilm „Hollywood Cavalcade", met
Don Ameche en Alice Faye in de hoofdrollen,
geeft in speelfilmvorm de geschiedenis weer
van dertig jaren filmindustrie. Niet alleen,.dat

Strijd tegen bijgeloof en
kwakzalverij
IJzer als versterkend middel
Het kind in varkenshuid

Het leven van den arts, al inspannend wan
neer hij een drukke practijl heeft en zijn taak
nauwgezet opvat, is op Korea wel bijzonder
zwaar. Hij komt voor de eigenaardigste moei
lijkheden te staan, omdat hij een voortdurenden strijd moet voeren tegen bijgeloof en
kwakzalverij.
BOOZE GEESTEN IN DE INGE
WANDEN

Op een kwaden dag krijgt een inlander last
van buikpijn. Nu is de bevolking van Korea
overtuigd, dat alle buikpijn het werk is van
boozen geesten. Die booze geesten ot •'smonen,
nestelen zich in de ingewanden.
llen en
pijnigen den ongelukkigen eigenaar van deze
ingewanden en kunnen er slechts met de
grootste inspanning toe gebracht worden, het
lichaam van hun slachtoffer te verlaten. Daar
toe roept men eerst de hulp van den moedan,
den toovenaar, in. Deze probeert eerst een paar
middelen en beveelt dan, dat de arme drommel
met zijn buikpijn op een plxnk wordt vastge
bonden, want alleen op deze wijze hoopt men
hem geheel roerloos te kunnen krijgen en hem
tevens te dwingen, de beweringen van den
moedan aan te hooren en op zich in te laten
werken. Heeft het ongelukkige slachtoffer van
deze hardhandige geneeswijze aldus een nacht
of drie, vier vastgebonden met schreeuwen en
kermen doorgebracht, zonder dat er natuur
lijk verbetering in zijn toe^tanó is gekomen,
dan roept de inheemsche politiebeambte de
hulp van den dichtstbij wonenden geneesheer
in. Deze moet dan maar zijn krachten beproe
ven op het hardnekkige geval, waar de toove
naar geen raad voor weet en gewoonlijk is er
nog wel een aantal andere pat.ënten ook, waar
hij naar om moet zien.
De dokter, over wien wij hier spreken, is dr.
J. M. Rogers, een man van buitengewone be
kwaamheid, die zich echter zoo heeft ingeleefd
in zijn eigenaardige inboorlingenpractijk, dat
hij de meest verleidelijke aanbiedingen om

Wanneer in de lijst van medewerkers aan
een filmwerk van 20th Century-Fox de naam
voorkomt van Dr. William Darling, dan wil dit
zeggen, dat zoo'n film in het verleden speelt.
Dr. Darling is historicus en als zoodanig aan
de 20th Century-Fox verbonden, om te waken
voor de juiste historische sfeer. Darling, die
een Engelschman is, geboren te Cardiff, is
eigenlijk geneesheer. Als scheepsarts voer hij
eenige jaren, zijn vele vrije uren (want een
scheepsarts heeft het lang zoo druk niet als
zijn confrater te land) ten nutte makend met
historische studiën. Na enkele omzwervingen
kwam hij in Hollywood en in dienst van boven
genoemd filmconcern. Ofschoon Dr. Darling,
als een goed historicus, alle belangrijke ge
schiedkundige perioden beheerscht, is zijn spe
cialiteit toch de achttiende en negentiende
eeuw. Ook in het nieuwe werk van 20th Cen

naar Europa of Amerika te komen, afsloeg en
in Korea bleef. Hij was het, wiens hulp in het
bovenvermelde geval werd ingeroepen. Hij
kwam, schudde het hoofd en beval allereerst
den man van zijn plank los te maken en naar
het huis van den naasten toovenaar te bren
gen. Want hij heeft als gewoonte aangenomen,
altijd met de toovenaars samen te werken, ten
einde zich hun vijandschap niet op den hals
te halen. Dat wil zeggen, hij laat hen assisteeren, terwijl hijzelf behandelt en
opereert.
In het onderhavige geval betrof het weer, zoo
als zoo vaak bij deze primitieve bevolking, een
typisch staaltje van onwetendheid. De familie
leden van den man hadden gemeend, dat hij
te zwak was en daarom hadden zij hem flinke
porties ijzer te slikken gegeven. Spijkers,
schroeven en vele andere voorwerpen van ijzer
moest de ongelukkige stumperd naar binnen
werken. Geen wonder, dat ernstige maagbezwaren optraden. Op grond van zijn jarenlange er
varing, kon dr. Rogers onmiddellijk de oorzaak
van 's mans lijden vaststellen en zijn diagnose
werd later in het ziekenhuis bevestigd: een
groot aantal schroeven en draadnagels werden
uit de maag van den patiënt verwijderd!
TEGEN HUIDZIEKTEN EN
SLANGENBETEN

Naar wij vernemen is aan Lew Seiler de regie
opgedragen van de Warner Bros-film „Flowing
Gold" (vorige titel „Black Gold"), gebaseerd
op de „best seiler" van Rex Beach. De hoofdrol
zal vertolkt worden door Wayne Morris, terwijl
de geschiedenis zich afspeelt in de wereld der
olieindustrie.
Hollywood-mode

Helen Gilbert, de jonge Metro-actrice, draagt
hier een buitengewoon smaakvol avondtoilet,
dat in wijde plisée neerhangt. De breede cein
tuur is met Rijnkiezel en pareltjes bezet. De
japon is van witte chiffon, de jas van witte
vossen.

Taormina op Sicilië. — Gezicht op de ruïnes van een Grieksch theater

op de beschaving van het driehoekseiland. Van aan de Grieksche Acropolis. Maar ook het oudé
die cultuur zijn nu nog voldoende staaltjes Noorwegen en Arabië zijn hier in dt bouwkunst
voorhanden; de sporen var de gruwelijke bloed vertegenwoordigd. Daar zijn om dit te getui
baden zijn door de eeuwen uitgewischt.
gen de ronde koepels, de houten zolderingen,
Wat overbleef uit vóórhistorische tijden, de beschilderd in den vorm van stalactieten, de
begraafplaatsen van de Siculiërs, de Helleen- spitse punten, de dessins in wit marmer op
sche monumenten, de Romeinsche amphithea- rooden achtergrond van porfier, de sierlijke,
ters, de schatten der Byzantijnen, de Arabische ranke bogen, de slanke zuiltjes, de bekleeding
spitsbogen, de basilieken der Noormannen in met veelkleurig marmer. .
hun onvergankelijke schoonheid, de stoere,
Maar we vinden de geschiedenis van vervlo
vierkante torens van de Zwaben — van dat gen tijden niet alleen terug in het steen van
alles gaat een onweerstaanbare bekoring uit. tempels, kasteelen en kerken, of in de kostbare
Hier treft men de echte schoonheid van het schatten, die eeuwen lang onder een korst aarde
warme Zuiden, een schoonheid, zoo bezield, dat bedekt bleven; we vinden ze in de bevolking
zij direct spreekt tot het hart van den be zelf, in hun taal, in hun feesten. Er zijn nog
gebruiken, godsdienstige en volksfeesten, die
zoeker.
Is het land op kunstgebied veelzijdig, ook het sporen vertoonen van zeer ouden oorsprong,"
landschap biedt een uitermate groote verschei van overleveringen, die wij nauwelijks nog kun
denheid. Het is verrassend rijk aan aspecten, nen determineeren, omdat zij verloren gaan
rijk ook aan kleurschakeeringen. Van de grijze in den nacht van het verleden; duidelijk is
oudheid tot heden hebben de dichters dan ook evenwel nog een deels heidensche, deels Spaandit land bezongen; we behoeven slechts te sche inslag te onderkennen.
denken aan de beroemde regels, die tot gevleu
De schoonheden van Sicilië zijn als het ware
gelde woorden werden, Goethe. De bekoring is samengevat in de stad Taormina. Wie hier
door de eeuwen onveranderd dezelfde geble komt, zal versteld staan over het groote aantal
ven. Het embleem van Sicilië is de Etna, een talen, dat men er hoort spreken. Kunst- en
zaam en afgezonderd van de overige bergke natuurliefhebbers uit alle oorden van de wereld
tens, waarvan de top altijd bedekt is met ontmoeten elkaar hier. Taormina — samenvat
sneeuw. Volgens de klassieke schrijvers was ting van de Siciliaansche kwaliteiten: een warm
hier de smidse van Vulcanus gevestigd en heb klimaat, een altijd blauwe hemel, mooie om
ben hier de Cyclopen gewerkt De bekende fabel streken met schilderaclitige vèrgezichten en
vertelt, dat de reus Enceladus hier levend be volksdrachten, een rijkdom aan bloemen. De
graven lag en dat de stuipachtige schokken artistieke bezienswaardigheden van deze stad
van den grond en de vurige dampen, die op zijn ontelbaar. Het theater, dat boven op den
stijgen uit den top, aan hem werden toege heuvel is gebouwd, en in de rots uitgehouwen,
schreven.
is beroemd. Het mooistfe van dit monument is
Door zijn ligging in het centrum van de Mid wel de prachtige ligging, waaruit nog eens
dellandsche Zee neeft het eiland alle voordee- blijkt, hoe de klassieken de kunst verstonden
len van de zee, die het bespoelt — de felle zon, voor hun schouwspelen de juiste omlijsting te
Helen Gilbert
de stralend blauwe hemel, het zachte klimaat. kiezen. Van de bovenste trappel, van het amDe winter is er zacht, de hitte van den zomer phitheater, door bogen, langs zuilen en rossige
wordt getemperd door de regelmatig waaiende muren, heeft men het gezicht op de zee, die
Maar al te vaak moeten de doktoren zich zeewinden. Het leven is hier als een droom van steeds wisselt van kleur, op de onregelmatige,
met gevolgen van de verkeerde behandeling geluk. In de lente is de atmosfeer er zoo licht, brokkelige inhammen van de kust, op den bedoor medicijnmannen en toovenaars ophou dat het begrip afstand weg schijnt te vallen: sneeuwden Etna — een vèrgezicht om nooit te
den. Dezen nemen voor de genezing van vele weiden, kleurig van bloemen; akkervelden, vergeten — een symphonie van de prachtigste
ziekten eenvoudig hun toevlucht tot vuur en blond van korenhalmen. Daar tusschen in het kleuren.
branden de zieke plek met een gloeiend stuk panorama donkere vlekken — dat zijn de bosijzer of steenkool uit. Zelfs gaan zij nog ver
der en behandelen ook inwendige ziekten op
deze barbaarsche wijze. Zij branden den pa
tiënt een gat in den rug of de borst en beweren
dan, dat de ziekte nu door dat gat uit het
lichaam kan ontwijken. Niet minder onheil
sticht soms ook de chimsi, dat is een naald,
>t
1
2
3
7
8
Dit kruiswoordraadsel heeft een bij
6
9
die voor het uitvoeren van puncties wordt ge
zonderheid: omgeven door de vier hoekbruikt. Iedere inheemsche wonderdokter kent
10
1
11
puzzles bevat het een magische binnende 200 punten, langs welke men door middel
liguur, waarvan de woorden horizontaal
van acupunctuur invloed op pijn kan uitoefe
13
12
2
3
en vertikaal gelijkluidend zijn. In de
nen en soms verrassende resultaten kan be
vier hoeken komen de woorden van de
reiken. Doch dezen toovenaars ontbreekt in
1Ht
volgende beteekenis:
den regel het meest elementaire begrip van
hygiëne. Zij werken met verroeste -naalden en
6
r
natuurlijk blijven dan ernstige vergiftigingen H o r i z o n t a a l :
1.
verblijfplaats
van
den
ex-keizer
niet uit, waarvoor de hulp van Europeesche of
fl
5. kooper
Amerikaansche doktoren moet worden inge
roepen. En heel vaak slagen zij er nog in, deze 10. emmer
$
16
1S
primitieve menschen van den dood te redden, 11. bloedbuis
12.
van
de
10
dien zij zichzelf door hun onkunde, bijgeloof
17 18
19
en wantrouwen op den hals dreigden te halen. 13. tijdvak
14. bijwoord
11
21
23
2O
17. getijde
19. laatstleden
23
zt
25
20. achting, aanzien
22. naam voor rivieren in Z.-Amerika
26
27
23. grondsoort
25. veranderde wijze van kleeding
26. bewoner van Drente
21. hert
27. voorschrift, bevel
22. zeehond

KRUISWOORDEN-RAADSEL
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ö
s

E
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Bij deze gelegenheid kwamen eenige tien
tallen inboorlingen, die geen van allen bij den
toovenaar genezing hadden kunnen vinden,
met allerlei klachten bij den dokter. Zoo
bracht men hem een kind, dat van kop tot
teen in een varkenshuid was gewikkeld. Slechts
op deze wijze kon het van de huidziekte, waar
aan het leed, genezen. De volgende patiënt
was een man, die twee maanden tevoren door
een vergiftige slang was gebeten. De inlanders
meenen, dat voor een dergelijk geval slechts
OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL
een zekere steensoort en vrouwenhaar baat
VAN VORIGE WEEK
kan brengen. De steen zou desnoods nog van
Horizontaal:
2. ouderdom, 4. rede, 5. oorlog,
eentg nut kunnen zijn, omdat hij zeer poreus
is en bij onmiddellijke toepassing een deel van 7. takel, 9. boekmaag, 11. nomaden, 13. Kreta,
het vergif opzuigt. Doch in den regel wordt het 14. degen, 16. riskeeren, 19. mede, 21. Melkweg,
afbinden van het gebeten lichaamsdeel zoo 22. zebra, 24. veenboer, 25. Volendam.
Vertikaal: 1. nader, 2. oude, 3. domoor, 4. re
onhandig gedaan, dat het na eenigen tijd af
sterft en branderig wordt. Den dokter blijft kel, 6. logboek, 7. tabak, 8. coma, 10. maagsap,
dan niets anders over, dan het getroffen li 11. notaris, 12. denderen, 15. dame, 17. keeper,
chaamsdeel, hetzij vinger hand, voet of zelfs 18. spoorweg, 20. deze, 21. melkboer, 23. bravo,
24. Veendam, 26. lente.
den geheelen arm, te amputeeren.
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KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

Vertikaal:
1.
2.
3.
4.
6.
'7.
8.
9.
15.
16.
18.

bedrijver
gele kleurstof
ijzerhoudende aarde
tweede maal een medeklinker
bergplaats
verbastering van adieu
wreed Romeinsch keizer
wijze van doen
afbeelding
hitte
zoolganger

19. strand van Venetië

24.
25.

met name
pers. voornaamwoord

In de magische binnen-figuur hebben
de woorden horizontaal en vertikaal de
volgende beteekenis:
1
2
3
4
5
6
7

vert.-8
vert.-6
vert.-9
vert.-4
vert.-lO
vert.-2
vert.-ll

hor.:
hor.:
hor.:
hor.:
hor.:
hor.:
hor.:

gondelschipper
klimtoestel (meerv.)
ton voor meel
Fr. impress. schilder
geologische formatie
duikereend
term uit het tennisspel
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De school voor DICHTERS
, ffas eens een koning. Hij had een heel groot hij, „hm, en waar blijven de gedichten ?" „Ja, ja,
met hooge bergen en groene weiden. Hij had
de gedichten!" riep het volk mee.
zoon en een dochter. De zoon was de moedigWeetvanal stond beteuterd te kijken. „Ik heb
wDingszoon die er bestond en zijn dochter
mijn plichtgedaan enmijnleerlingenleerenrijmen,"
ij het mooiste meisje van het land. De knapste zei hö toen, diep in zijn eer getast. Prinses Leila
er(j0n van het land werden zoo nu en dan aan
boog zich met een rood hoofd over de balustrade.
,l0t uitgenoodigd, waar ze voordrachten hielden „Wij zullen de leerlingen een onderwerp geven,
je wetenschappelijke boeken, die zij zelf ge- waarover zij een gedicht moeten maken," stelde
:0Ven hadden. Dan zaten de koning en zijn zij voor. „Dat is een goed idee. kindje," zei de
kinderen in de troonzaal en luisterden aan- koning. „Jij moet het onderwerp zelf kiezen!" De
,tig. Alleen het prinsesje vond die lezingen prinses dacht na. „Er is niets waar ik meer van
jgn' duur nogal vervelend. „Och," zuchtte ze, houd, dan van het boscb," zei ze eindelijk, „ik
weer eens een zware voordracht aanhoo
zou willen, dat jullie een loflied op het bosch
„waarom hebben we geen knappe dich- dichtten." In de zaal hoorde men een toestemmend
met klankvolle zinnen de schoonheid van gebrom. De leerlingen zelf keken echter boos en
^éreld om ons heen bezingt?"
radeloos om zich heen. En meester Weetvanal^
r bracht den koning op een idee. Hy besloot bood het beeld der wanhoop. Hij wenkte een van
'school voor dichters te stichten. Want in zijn de leerlingen die als ridder verkleed was en riep:
bestonden nog geen dichpe wereldberoemde mees^eetvanal bood zich aan als
jteur van de school, een
ioddatde koning graag aan, Want h\j wist dat Weet
ij buitengewoon knap was
èlfs verscheidene talen sprak.
liet hij een schitterende
jol bouwen, van wit marniet sierlijke zuilen en kleuvenstei's. Boven de prachpoort kwam met gouden
ers te staan: „Schóól voor
iters". En al gauw meldden
verscheidene leerlingen aan,
schoone dichtkunst meesïvilden worden. Het waren
maal jonge graven en jonkren, gekieed in fluweelen
ken, met keurig opgemaakt
's Morgens kon je ze naar school zien gaan, „Beginnen!" Deze raapte al zijn moed bij elkaar
een groote rol papier onder hun arm. Ze en begon: „Bosch, ros, vos, losmaar het
en dan wat trots en knikten de burgers min- volk riep woedend: „Geen rijmpjes meer! Wij
n toe. Zij waren toekomstige groote dichters! willen gedichten hooren! Mooie gedichten!" De
ïses Leila verheugde zich al op al de schoone ridder keek benauwd en angstig voor zich. Toen
zen, die zij eerstdaags te liooren zou krijgen. verdween hij als een haas van het tooneel. Zijn
eenigen tijd liet de koning meester Weet opvolgers brachten het or al niet beter af. Alleen
al bij zich komen en vroeg hem: „ Waarde de „vlinder" trad dapper naar voren en begon:
etvanal, hoe staat het eigenlijk met de vorde;en op de school voor dichters ?"
„In het bosch
lange magere Weetvanal boog als een knipReed ik op mijn ros
en zei met een ontroerd gezicht: „O, Majesen zag een vos...."
...In deze twee woorden lag zooveel eerbied,
•
Hier begon hij te stotteren en een overmoedige
le koning hera dankbaar op zijn rug klopte;
ina mocht de knappe man zijn hand kussen, jongen onder de toehoorders riep luid: „Je vestje
is los," waarop de heele zaal begon te lachen en
al een heel bijzondere gunst was.
'wee jaar later was de cursus afgeloopen. Het de arme vlinder ook maar afdroop.
Plotseling stond er een andere jongen op het
le land wachtte vol spanning op den dicht-wedjd, die in het openbaar gehouden zou worden, tooneel. Hij was als herder gekleed. Over zijn
irna een „koning der dichters" zou worden uit- bloote beenen hing een gerafelde broek en hij had
iepen. De winnaar zou een gouden lauwerkrans een gelapt hemd aan. Hij had een gezond gebruind
gen en... den hoogsten jSrijs !.. de hand van gezicht en een groote bos donker haar. Hij was
ises Leila, die het nu eenmaal in haar hoofd er van te voren nog niet. Hij keek onbevreesd
om zich heen, gooide het hoofd in den nek en
st had, alleen met een dichter te trouwen,
indelijk brak de groote dag aan. De school voor begon. En na de eerste woorden werd het dood
iters was prachtig versierd. Ontelbare vlaggen stil in de zaal. Iedereen luisterde naar zijn mooie
en uitgestoken, de zuilen waren met guirlandes stem, die vertelde van het mooie bosch, de bloe
sierd en de zaal, waarin de wedstrijd gehouden men die er groeien en de vogels die er zingen.
worden, leek wel een bloementuin. De heele De toehoorders kregen roode wangen en schitte
was aanwezig, jong en oud, groot en klein, rende oogen. Ze voelden de wind, die door de
een loge zat de koning met zijn zoon en doch- boomen van het bosch ruiacht, ze zagen de bloe
Leila, die een krans van donkerroode anjers men en hoorden het lieflijk gezang van de vogels.
haar bruine krullen had, en er uitzag als een En wat scheen de zon heerlijk! En in de heldere
ihfee. Over alle menschen lag een geweldige beekjes kon je de visschen zien zwemmen!
„De koning der dichters! De koning der dich
nning, ze durfden gewoon niet adem te halen,
len dreunende gongslag kondigde het begin van ters!" jubelde het volk, toen de jongen zweeg.
wedstrijd aan. Meester Weetvanal verscheen De menschen stonden op en gooiden bloemen naar
het podium, in een lang zwart gewaad en eeri hem toe. En meester Weetvanal omhelsde hem.
gen gouden ketting om zijn hals, en hield een „Jij hebt de eer van de school gered!" zei hij,
', die niemand begreep, zoo geleerd was zij. „hoe komt het dat ik je nog nooit gezien heb?"
irna verschenen de leerlingen, verkleed als rid- De jongen maakte zich verlegen uit de armen van
prinsen, bloemen, boschgoden .... ja er was Weetvanal los. Hij keek naar den koning, die met
zelfs een als vlinder verkleed. Het geheel was zijn dochter dichterbij gekomen was, keek onrus
tig om zich heen en zei: „Hoezoo ?" Ik ben geen
al een vreemd gezicht.
kunst van de dichters is de kunst om te leerling van uw school. Ik ben een arme herder,
jen!" zei meester Weetvanal, en nu begon de die de schapen van boer Krelis hoedt. Ik wilde
ïstrijd. Hy riep een woord: „aal", en meteen heelemaal niet op het podium verschijnen, maar
' een van de leerlingen naar voren, die allemaal toen ik hoorde dat de prinses een gedicht over 't
orden opdreunde, die op "aal" rijmden:
zaal, boscK hooren wilde en niemand van uw leerlingen
vaal, taal, enz. Het was ongefooflijk! Het het wilde doen, werd ik ertoe gedreven u allen
alfabet werd afgewerkt en toen het woord te laten zien, dat dichten niet aangeleerd km
fik" aan de beurt kwam, was het al erg laat worden." Na deze woorden werd het doodstil in
begonnen de toeschouwers ongeduldig te wor- de zaal. De herder wilde weggaan, maar toen
1
In het begin hadden ze' voor eiken leerling kwam Prinses Leila hem vriendelijk lachend tege
lapt, maar toen het zoo doorging en er alleen moet. „Wat geeft het wat ie bent," zei ze, „of je
woorden gerijmd werden, begon het hen te nu schapen hoedt en slecht gekleed bent: je bent
velen. De gezichten werden lang en velen de grootste dichter van het land. Je verdient je
!
«n verlangend naar de deur. De koning zelf loon!" En toen de herder voor haar op den grond
met een boos gezicht voor zich te kijken. De knielde, zette zij hem een gouden krans op het
s gaapte heel onbeleefd en prinses Leila had hoofd en kuste hem midden op zyn mond.
Zoo werd de arme herder de koning der dichters,
0ite om niet te huilen, omdat alles zoo heel
tes was, dan ze zich had voorgesteld. „Dat is die aan de zijde van Leila nog heel wat groote
Reen dichten," riep ze plotseling boos uit en werken heeft voortgebracht.
De „school voor dichters" is zoo goed als leeg.
mpte met .haar voetje op den grond. „Ssst," zei
koning, want de laatste leerling had juist het Maar die paar leerlingen die er nog zijn, zijn over
tete woord dat op „zanik" rijmde, gezegd en de heele wereld verspreid. Zij onderscheiden zich
boog meester Weetvanal afwachtend voor den van de echte dichters, dat ze wel rijmen, maar
a
ing. Die keek verlegen voor zich. „Hm," zei niet dichten kunnen.

Vaarom

niet

zou

vroolijk

ik

zijn?

Ik begrijp niet waar het toch aan ligt
Als iemand zegt, „Ik heb verdriet"
Ik trek dan maar een wijs gezicht
Maar begrijpen doe ik het niet
Je slaapt, je drinkt, je eet,
He.t is allemaal even fijn
Het is zeker, dat ik geen reden weet
Om niet altijd vroolijk te zijn.

De

lotgevallen

van

glazen

een

stuiter

In een speelgoedwinkel stond een groote
doos met knikkers. Zij vonden het daar niet
erg gezellig, want zij zaten boven op elkaar
gepakt en konden nauwelijks adem halen. In
het midden lag een mooie glazen stuiter met
allerlei kleuren. Hij voelde zich erg veronge
lijkt, dat hij bij al die gewone knikkers liggen
moest, want hij was al heel verwaand. Boven
op hém lag een bruine knikker, die altijd in
zijn slaap lange verhalen hield.
Daar was onze stuiter niets op gesteld, want
hij werd er steeds wakker van. „Zeg, houd je
toch stil, ik wil slapen,,' snauwde hij dan en
gaf zijn bovenbuurman een stomp. „Ja, Ja!"
bromde deze dan, maar een poosje later was
het weer mis. „Ik wou, dat ik hier weg was
uit die vervelende doos", dacht de glazen stui
ter ontevreden.
Die wensch zou dan eindelijk vervuld wor
den. Op een dag kwam er een heer den winkel
binnen en vroeg om knikkers. „Mijn zoontje
is morgen jarig en wilde zoo dolgraag knikkers
hebben", zei hij lachend. „Mijnheer, dan heb
ik wat prachtigs voor u!" en de winkelier haal
de de doos te voorschijn, waar onze vriend in
zat. „O, die wil ik ook hebben", zei de heer en
wees op den glazen stuiter.
„Gelukkig, nu ga ik hier tenminste weg!"
dacht deze blij.
„Geeft u mij maar vijftig knikkers en d<=n
glazen stuiter
"
Zoo werden allen in een klein doosje gedaan,
de heer betaalde, stak het doosje in zijn zak en
liep naar huis.
„Hè, ik hoop, dat het een beetje gezelliger
zal worden," zuchtte de stuiter. De andere
knikkers babbelden honderd uit. „Nu gaan wij

fijn rollen," zei een roode knikker verheugd.
„ Ja, wie zou er het hardste gaan?" vroeg
een groene. „Dat zullen wij moeten afwachten,
misschien de glazen stuiter wel," zei een paarse
knikker. „Natuurlijk loop ik het vlugst," zei de
glazen stuiter verwaand. „Hoor eens, wat een
opschepper!" riep een blauw knikkertje bru
taal. „Sst, sst!" fluisterden de anderen, die vol
ontzag waren voor den glazen stuiter. Maar
deze verwaardigde zich niet om den blauwen
knikker te antwoorden en keek verwaand voor
zich. Den volgenden dag was de blijde dag; het
zoontje werd negen jaar.
Hij had erg gesmeekt om knikkers en die
zou hij dan krijgen. Hansje, zoo heette hij,
kleedde zich al vroeg aan en sprong toen naar
de slaapkamers van zijn ouders. Deze waren
al wakker; zij kusten hem en zeiden: „Hansje,
wel gefeliciteerd en kijk eens, dit krijg je van
ons." En zij gaven hem twee pakjes. In het
eene zat een bouwdoos en in het andere een
doos met knikkers. „O wat fijn, dank u wel!"
riep Hansje en gaf zijn vader en moeder een
stevigen pakkert. „Wat een prachtige stuiter!"
zei hij en keek vol bewondering naar deze. „Nu
kun je knikkeren, hè Hans?" lachte zijn vader.
„En bouwen," voegde zijn moeder er aan toe,
maar Hans had alleen maar oog voor zijn
knikkers. „Ga nog maar wat knikkeren in de
gang," zei zijn vader. „Hé ja!" en even later
was Hans aan het spelen. „Wat ben jij mooi,"
zei hij tegen den stuiter, en deze werd nog ver
waander dan hij al was.
Nog een poos mocht hij spelen, maar toen
was het tijd om te ontbijten. Daarna ging hij
naar school met zijn knikkers en een trom
meltje met chocolaadjes om van te tracteeren.
Iedereen bewonderde den glazen stuiter, de
knikkers gingen zich beleedigd voelen. „Zijn
wij soms niet mooi?" vroegen zij elkaar kwaad.
In het vrije kwartiertje werd er druk geknik
kerd. Maar de glazen stuiter bleef in het doosje
opgeborgen. Hansje was veel te bang, dat hij
hem verliezen zou.
Maar aan alles komt een einde en ook aan
Hansje's verjaardag. Zijn moeder had een keu
rig zakje gemaakt en dat werd het nieuwe huis
voor de familie knikker en stuiter. Eiken dag
ging Hansje knikkeren en dan verloor hij er
weer eens een paar en dan kreeg hij er weer
een paar bij.
Op een dag moest de glazen stuiter ook mee
spelen en verloor Hansje hem aan zijn vriendje
Rob, die hem niet in den knikkerzak deed,
maar hem in zijn broekzak stopte. „A, bah, wat
ruikt het hier vies!" zei de stuiter in zichzelf,
en daar had hij gelijk aan, want hij was boven
op een stuk pek komen te liggen. Rob had
altijd een heele verzameling van allerlei schat
ten in zijn zakken en daar was onze verwaande
stuiter nu terecht gekomen. Rob vergat den
heelen stuiter en zoo bleef deze een tijdlang
in zijn nieuwe verblijfplaats. Het was er erg
roezemoezig, want iedereen had altijd veel te
vertellen. Het pek vooral had veel drukte. Dan
was er nog een grotoe spijker met een scherpe
punt, waarmee hij den stuiter wel eens prikte,
als die erg vervelend was. En ook een klein
fluitje en een heel vieze zakdoek. En dan had
je den dobbelsteen nog; met zijn twintig oogen
keek hij iedereen aan en zag alles, wat er ge
beurde. Haast zou ik den postzegel vergeten,
die uit een ver land kwam en veel gezien had.
Het pék was erg plagerig uitgevallen. Hij
merkte wel, dat de stuiter zich ergerde aan zijn
reuk en zei dan: „Mijnheer de stuiter, wat
ruikt het hier toch lekker, vindt u niet?" en
dan lachte hij ondeugend. Maar de stuiter zei
nooit wat terug en liet het pek maar plagen.
„Wat verbeeldt zoo'n stuk pek zich wel?" dacht
hij dan.
Op een dag werd Robs pak heelemaal uitgeborsteld en nagezien. Zijn moeder vond toen
alle schatten bij elkaar. „Foei, foei, wat een
rommel, dat moet allemaal maar opgeruimd!"
zei zij en gooide alles in den vuilnisbak. „Wat
was de stuiter boos! Hoe durven ze mij in den
vuilnisbak gooien?" riep hij woedend uit. „Dat
is het lot van alle verwaande dingen!" zei het
pek, dat aldoor niezen moest van al het stof.
Twee dagen later kwam de vuilnisman en
leegde den bak in zijn kar. Daar viel zijn oog
op den glazen stuiter. „Hè, die is mooi voor
mijn zieken jongen," zei hij en stak den stuiter
in zijn zak. Toen hij 's avonds thuis kwam, gaf
hij den stuiter aan zijn zoontje Dirk, die al
een poos ziek was. „O, vader, wat mooi, dank
u wel," zei Dirk blij. Aandachtig bekeek hij
het present en legde hem voor zich op den
stoel, die voor zijn bed stond. „Dan kan ik er
den heelen dag naar kijken," zei hij. „Nu,"
dacht de stuiter, „ik ben blij, dat ik uit dien
viezen vuilnisbak weg ben, het is hier nog zoo
kwaad niet." En hij keek eens naar het jon
getje, dat hem met schitterende oogen lag aan
te kijken. „Toch akelig om ziek te zijn! Ik zal
maar eens aardig tegen hem wezen," besloot
hij en dat was al heel wat voor ons verwaande
ding. Toen Dirk slapen ging, vroeg hij om den
stuiter. Zijn moeder gaf hem dien in de hand
en tevreden sliep hij er mee in. „Hè, het is een
prettig gevoel, dat er iemand van je houdt,"
zei de stuiter en viel ook in slaap. Als hij niet
zoo trotsch geweest was, hadden er nog' veel
meer van hem gehouden, maar daar dacht hij
niet aan. Een paar maanden bleef de stuiter
bij Dirk, deze werd beter en mocht weer naar
school. Maar de stuiter bleef thuis, want Dirk
was bang, dat hij weg zou raken. Maar op een
dag, daar gebeurde het ongeluk! Dirk had hem
's morgens vóór hij naar school ging in de
vensterbank gelegd. Zijn moeder was ijverig

waar

is

hei slimme muisje?

aan het stof afnemen en klopte haar doek
buiten het raam uit. Per ongeluk veegde zij
den stuiter uit het raam. Zij schrok er zelf van,
want haar zoontje hield erg veel van den stui
ter. Gauw liep zij de straat op om te kijken,
of zij hem nog zag. En ja, daar lag de glazen
stuiter, midden op straat. Maar net, toen zij
er heen wilde loopen om hem op te rapen,
kwam er een zware vrachtauto aan en reed
pardoes over onzen stuiter heen. Deze viel ln
heel veel kleine stukjes. Dit is het droevige
einde van den glazen stuiter.

Een legpuzzle

Wie

goed doet,

Al langen tijd van te voren
hadden de vader en moeder
van Jan en Annie beloofd,
dat zij samen naar de kermis
mochten en dat zij ieder wel
vijf keer in den draaimolen
mochten meedraaien. Want
de draaimolen, dat was toch
maar het fijnste van de heele
kermis. En de beide kinderen
hadden lïeel erg hun best
gedaan, waren thuis vrien
delijk en hulpvaardig ge
weest, zoodat, toen de ker
miswagens waren aangeko
men en deze op het groote
marktplein werden opgezet,
zij van opgewondenheid niet
konden slapen.
Eindelijk dan stonden de
verschillende kramen, waar
al dadelijk een heerlijke pof
fertjes-geur uitkwam. Een
eindje verderop stond een
schiettent, waar je voor een dubbeltje zes keer
op een schijf mocht schieten en dan, als je het
hart van de schijf raakte, kreeg je een me
daille van echt blik. Maar de draaimolen, die
prachtige draaimolen met al die hobbelende
paarden, al die bellen en lichtjes, die spande
toch maar altijd de kroon. En al hadden de
kinderen ook nog zoo dikwijls een rondje ge
maakt, zij waren er altijd voor te vinden om
dat nog eens over te doen.
Maar tenslotte hadden zij hun centjes in
den draaimolen al heel gauw opgedraaid en
zoo moesten Jan en Annie zich nu verder een
beetje amuseeren met wat rond te kijken. De
kermis duurde drie dagen en het was heel erg,
dat zij dadelijk al hun geld hadden opgemaakt,
want nu hadden zij eigenlijk verder niets aan
de kermis. Maar toen zij tegen etenstijd thuis
kwamen was oom Harry, die heelemaal in Rot
terdam woonde, naar hen toegekomen. Dat
was een feest, want de kinderen hielden bui
tengewoon veel van hun oom Harry. Zij ver
telden hem van de kermis en wat daar alle
maal te zien was. Natuurlijk werd niet verge
ten over den draaimolen te spreken. Zij ver
telden daar zoo opgewonden over, dat oom
Harry hen lachend beloofde, dat zij den vol
genden dag met z'n drieën nog eens een bezoek
aan de kermis zouden gaan brengen. Den vol
genden middag was het prachtig weer. Al vroeg
gingen de kinderen ieder aan een kant van
hun oom naar het marktplein, waar de kermisdrukte reeds van verre te hooren was. Zij
mochten nu eens schieten, van de poffertjes
snoepen, met ringen gooien en allerlei andere
spelen doen; zij gingen in een zweefmolen, o,
het was allemaal even verrukkelijk. Maar het
allerheerlijkste hadden zij voor het laatste be
waard, de beroemde draaimolen. Oom Harry
gaf de kinderen ieder een tienrittenboekje en
ging toen even zelf naar het postkantobr, dat
daar vlak bij in de buurt, was,'waarna hij de
kinderen, die bij den draaimolen op hem zou
den wachten, weer zou opvangen om dan ge
zamenlijk naar huis terug te gaan. Nauwelijks
zaten Jan en Annie ieder op een paard, dat
vervaarlijk op en neer hobbelde, of zij zagen
aan den kant een paar heele arme kinderen
staan, die met groote oogen naar de feest
vreugde keken. En Annie zei tegen Jan: „Zeg

De

Parasal
is al 4000 jaar oud

Volgens een oude Chineesche legende is de pa
rasol 4000 jaar geleden uitgevonden door een Chi
neesche vrouw, Lou Pan geheeten. Ze maakte
een geraamte van houtjes en spande daar papier
over, dat ze met gekleurde teekeningen versierde.
De parapluie is pas eenige honderden jaren later
uitgevonden.

De zusjes Aardenburg hielden erg veel van puzzlon,
raadsels oplossen en zoo meer. Ze vonden, dat je
er beter en dieper door ging denken. Toen ze be
gonnen met ifaadsels en puzzles op te lossen,
brachten ze er niet veel van terecht. En omdat ze
er niet veel van terecht brachten, verloren ze hun
geduld wel eens. Wat natuurlijk ook weer niet
bijdroeg tot de goede oplossing. Toch hielden ze
vol. En hun moeite werd beloond. Want lang*
zamerhand markten ze, dat de puzzles en raadsels,
hen niet meer zoo moeilijk vielen. Ze hadden er
handigheid in gekregen. En ze letten nu op dingerL
die ze vroeger heelemaal over het hoofd zagen. Ze
merkten hun vorderingen vooral op, als er andere
kinderen bij waren, die ook raadsels wilden oplosseD.
Lies en Bep Aardenburg waren altijd het eerste
klaar. Tot groote verbazing van de anderen, die
er soms heelemaal niet uit konden komen. Als
Lies of Bep dan naderhand het raadsel uitlegde
was de algemeene uitroep: „O, daar heb ik heele
maal niet aangedacht, of „daar moet je maar net
opkomen"!
Ook aan het oplossen van legpuzzles hadden
ze veel gedaan. Die leken soms zoo makkelijk,
maar vielen heusch niet altijd mee! Vooral niet
dat soort, dat je op dit plaatje ziet. Je ziet hier
allemaal zwarte stukken, die je uit moet knippen
en dan aan elkaar leggen, zoodat uit het midden
stuk het kaboutertje ontstaat. Dus de omgeving
van het kaboutertje wordt gevormd door de aan
elkaar gelegde zwarte stukken.

goed

ontmoet

Jan, wij hebben ieder toch tien bonnetjes, zul
len wij die arme kinderen ook eens een keertje
laten draaien?"
Jan keek eerst een heel klein oogenblikje
wat donker, maar toen hij de kinderen zag
staan, terwijl de draaimolen langs hen heen
ging, toen kwam zijn goede hart toch boven
en hij stemde er in toe. Nauwelijks stond de
draaimolen stil of de kinderen sprongen er uit,
liepen naar de twee arme kinderen toe en
vroegen, met een bonnetje uit hun boekje in
hun hand: „Willen jullie ook eens een ritje
met den draaimolen maken?" Eerst dachten
de arme kinderen dat zij voor den gek werden
gehouden, maar toen zij de bonnetjes in de
handen van de kinderen zagen, begrepen zij,
dat het werkelijkheid was. Zonder iets te zeg
gen en met groote schitter-oogen pakten zij
het bonnetje aan en vlogen letterlijk den draai
molen in. Ach, wat hadden Jan en Annie een
pret, dat die kinderen zoo blij waren. Toen dit
rondje afgeloopen was en de arme kinderen
weer waren uitgestapt, kwamen zij even naar
hen toe om te bedanken. Nu pas, nu zij de
pret genoten hadden, waren zij weer in staat
om te spreken.
Het plezier dat de kinderen hadden gehad
bij het weggeven van de bonnetjes, deed hen
besluiten ook nog andere arme kinderen een
ritje met den draaimolen te laten maken, en
juist toen zij hun laatste bonnetje weggaven,
kwam oom Harry weer aanwandelen, die juist
zag, dat zijn nichtje en neefje zoo royaal waren.
Hij vroeg hun dadelijk: „Hadden jullie ge
noeg van de pret?"
Maar Annie vertelde toen, hoe blij de arme
kinderen, die misschien wel nooit van z'n leven
geld zouden hebben om ook eens in den draai
molen te zitten, waren geweest, toen zij hun
een bonnetje hadden gegeven. Oom Harry keek
zijn neef en nicht eens even aan en zei verder
niets. Maar toen hij den volgenden dag af
scheid nam, omdat hij weer naar Rotterdam
terug moest, kreeg ieder kind een rijksdaalder
in den spaarpot, want oom Harry vond, dat
hun goedheid toch wel beloond moest worden,
hoewel zij zelf vonden, dat het niet meer dan
hun plicht was geweest om van hun vreugde
aan een ander mee te deelen. Ja, en dat von
den hun ouders toch eigenlijk ook.

ZATERDAG 6 APRIL 1940

Advertentiën
BURGEMBESTER en WET
HOUDERS v*n Nijmegen zullen
op MAANDAG 15 APRIL 1940,
d
voorm. te 10h uur, ten stadhuize aldaar de gewone

es

Jaariqksche Verpachting

houden van de WEILANDEN der
gemeente Lent, de Stads waar
den, de Groote en Kleine Grint,
nabij de Nieuwe Haven, het z.g.
Klaverblad, het GRAS langs de
wegen alsmede van de uitwegen
in hèt „Berkenbosch" en de
niet-verpachte uitwegen op „De
Duckenbuig".
Inlichtinger verstrekt de Gemeente-Plantagemeester op alle
werkdagen, des voorm. van 9 tot
12 uur, ten kantore van de Ge
meente Plantsoenen, Ridder
straat 27, Nijmegen.

Notaris VAN BERGEN
te Nijmegen bericht, dat de pan
den Buurmansweg 22 en 24 en
Driehuizerweg 253 te Nijmegen,
zijn INGEZET en gebracht als
volgt:
Koop I. Huis en Erf Buurmans
weg No. 22, groot ± 2.98 Are,
verhuurd voor f5.25 p. w.,
met f 50 strijkgeld op f 1350.
Koop II. Huis en Erf Buurmans
weg No. 24, groot ± 2.97 Are,
verhuurd voor f 5.25 p. w.,
met f 50 strijkgeld op f 1250.
Massa der Koopen I en II met
f 100 strijkgeld op f 4400.
Koop III. Huis en Erf Driehui
zerweg No. 253, groot 1.87
Are, verhuurd voor f 4.50 p.
w., met f 50 strijkgeld op
f 1350.
TOESLAG Donderdag 11 April
1940, 's avonds om 8 uur, in het
Verkooplokaal MEURS.
Notaris

Notaris

Van Schuylenburch
te Nijmegen zal op DONDER
DAGEN 11 en 25 APRIL 1940,
jjam. 8 uur, in Verkooplokaal
MEURS, L. Nieuwstraat aldaar,
publiek

Veilen en Verkoopen
De BEIDE HUIZEN te Nij
megen aan de van Rosendaelstraat Nos. 18/20 en
22/24, elk groot 95 M2, be
staande uit:
No. 20 Winkelpand, verhuurd
voor f33.58 p. mnd., bevat
tende winkel met toonbank
en linker muurkast, maga
zijnkamer, 2 kamers, W.C.,
open plaatsje, keuken en
grooten kelder. Boven 1 ka
mer.
No. 18 Bovenhuis, verhuurd
voor f 4.25 p. w. tot 30 April
1940, bevattende 4 kamers,
W.C., keuken, keldertje en
grooten zolder.
No. 22 Benedenhuis, ver
huurd voor f 4.25 p. w., be
vattende 4 kamers, W.C.,
keuken, plaatsje en kelder.
No. 24 Bovenhuis, onverhuurd, bevattende 4 kamers,
keuken, W.C., zolder en kel
der. Alle huren bij vooruit
betaling.
Alles voorzien van gas, wa
ter en electr. licht.
Grondbelasting f 63.91.
Straatbelasting f32.80.
Aanvaard. No. 20 1 Mei, de an
dere woningen 29 April.
Betaling 15 Juni 1940 met 4 %
der koopsom sedert aanvaarding.
Bezichtiging Dinsdag en Don
derdag nam. 2—4 uur, op ver
toon van toegangsbewijs, af te
geven door genoemden Notaris,
Prins Bernhardstraat 1.

Notaris HEKKING
te Nijmegen zal op DONDER
DAGEN 11 en 25 APRIL 1940,
des avonds om 8 uur, in het
Verkooplokaal MEURS aan de
Lange Nieuwstraat aldaar in het
openbaar

Veilen en V erkoopen:
Het WINKELHUIS met ERF
en WOONHUIS, gelegen aan

de Groote Markt Nos. 29
en Vijfringengas 5
aldaar, respectievelijk groot
0.93 A. en 0.25 A.
No. 5 is verhuurd voor f 4.50
p. week.
No. 29 is onverhuurd.
Grondlasten respectievelijk
f 69.40 en f 19.20.
Straatlasten respectievelijk
f 13.10 en f7.60.
Aanvaarding, voor zoover ver
huurd, in genot der huur, ove
rigens in eigen gebruik dadelijk
na den toeslag.
Betaling 1 Juni &£.
Bezichtiging Dinsdags en Don
derdags van 2—4 uur.
Het pand Groote Markt 30 is in
middels uit de hand verkocht.

Notaris HEKKING

NIEUWENHUIS

te Nijmegen bericht, dat IN BOD
STAAN:
I. Het perc. BOUWLAND „de
Kruisgraaf", kad. gr. 1.64.90
H.A., op f 2250.— (strijkgeld
f50.—).
II. De perc. WEILAND m. BOOMEN, kad. groot 1.87.21 H.A.,
op f 600.— (strijkgeld f 25.-).
Massa van I en II op f 2960.—
(strijkgeld f20.—).
Alles gelegen nabij den Teersdijk
onder Neerbosch, en in eigen ge
bruik te aanvaarden: het bouw
land stoppelbloot 1940, het wei
land dadelijk na den toeslag.
TOESLAG 17 April 1940, 's nam.
3 uur, in Café KELLENDONK te
Wijchen.
Notaris

NIEUWENHUIS

te Nijmegen zal op DONDER
DAGEN 11 en 25 APRIL 1940,
telkens des avonds 8 uur, in het
Verkooplokaal MEURS aan de
Lange Nieuwstraat aldaar, in het
openbaar

Verkoopen:

de Gerard Noodtstraat No. 20
aldaar, groot 1 A. 63 c_A.;
beneden verhuurd voor f 260
per jaar tot 1 Mei 1941.
Grondlasten f47.91; straatlasten f 22.80.
Aanvaarding: het sub A genoem
de in eigen gebruik; het sub B
genoemde, voor zoover verhuurd,
in genot der huur, overigens in
eigen gebruik dadelijk na den
toeslag. •
Bezichtiging van genoemde pan
den Dinsdags en Donderdags van
2—4 uur.
Betaling 1 Juni a.s.

CREDIETEN

in bedr. van f900.— 5°/0 zonder
borg, elk doel.ledereen vrijbl.voorw.
Brieven „D E O N D E R L I N G E " ,
Mathenesserw. 110, Rotterdam-\A.

ROODVOETS

te Nijmegen zal op DONDER
DAGEN 11 en 25 APRIL 1940,
resp. bij inzet en toeslag, telkens
des avonds om 8 uur, in het Ver
kooplokaal MEURS aan de L.
Nieuwstraat te Nijmegen, in het
openbaar

Verkoopen:
Een DUBBEL WOONHUIS
met Schuurtjes, Erven en
Tuin, te Hees gem. Nijme
gen, a. d. Wolfskuilscheweg
Nos. 145 en 149, groot 7.17
Are, waarvan No. 145 is ver
huurd voor f 4.50 p. w., ter
wijl No. 149 in gebruik is bij
eigenaar.
Na betaling kooppenningen
op 20 Mei 1940, is No. 145 in
genot van huur en No. 149 in
eigen gebruik te aanvaar
den.
Grond-, polder- en straatlasten, resp. f 19.63, f 3.38 en
f 17.60 p. j.
Bezichtiging Dinsd. en Donderd.
van 2—4 uur.
Inlichtingen ten kantore van
den Notaris, Joh. Vijghstr. 2—4.

Notaris HOFLAND
te Zetten zal op DINSDAG 16
APRIL 1940, 's nam. 2 uur, op de
Kweekerij van den Heer W. C.
BOISSEVAIN aan de Tielschestraat te Herveld (nabij station
Zetten-Andelst), om contant
geld publiek

VERKOOPEN:

Den geheelen opstand yan
6 verwarmde TOMATEN- en
KOMKOMMERKASSEN (50
r bij 4 M.) met KETELHUIS
in perceelen, als GLAS- en
HOUTWERK, STEENWERK,
IJZERWERK (oa. Buizen),
ZINKWERK, 2 ROBIN HOOD
KETELS. Voorts ELECTR.
WATERPOMP, ca. 2500 TOMATENPOTTEN, ca. 1000
KOMKOMMERPOTTEN,
KRUIWAGENS en TUIN
SLANGEN.
lederen werkdag te bezichtigen.
Nadere inlichtingen ten kantore
van den Notaris voornoemd.
Tevens wordt ter overname aan
geboden 1200 M2 TEELTVER
GUNNING 3a (ook bij gedeel
ten).

WEILAND
te HORSSEN

Notaris SCHREURS

te Nijmegen zal op DONDER
DAGEN 11 en 25 APRIL 1940,
bij inzet en toeslag, telkens 's av.
om 8 uur, in het Verkooplokaal
„Meurs" a. d. Lange Nieuwstr. 23
aldaar, ten verzoeke van de Er
ven van Mej. A. M. TROMP

Finaal VEILEN en VERKOOPEN:

Het WOONHUIS aan de Muchterstraat 3 te Nijmegen nabij
de Grootestraat, kad. C 145,
groot 24 c.A., bevattende 4
kamers, alcoof, 2 keukens en
zolder, voorzien van electr.
licht en waterleiding en aan
gesloten a. d. rioleering, ged.
verhuurd voor f 3.60 p. w.
Aanv. 29 April 1940 ged. in genot
van huur en ged. in eigen ge
bruik.
Betaling 1 Juli 1940 met 2 mnd.
rente a 5 % wegens vroegere
aanvaarding.
Lasten van af 1 Jan. 1940 voor
den kooper.
Jaarl. grondbel. ± f 19.80.
Straatbelasting f 11.80.
Te bezichtigen eiken Dinsdag en
Donderdag van 2—4 uur, op ver
toon van toegangsbewijs.
Inlichtingen ten kantore van den
Notaris, Bisschop Hamerstr. 11.

VERKOOPEN:

groot 85 c.A.
Grondlasten f 96.08; straatlasten f 39.90.
B. Het HEERENHUIS m. Vóóren Achtertuin, gelegen aan

Notaris

De 3 HUIZEN met ERVEN
en TUINEN aan de Groenestraat No. 179, 181 en 183 te
Nijmegen, kad. groot 9.29 A.
Zeer geschikt voor bouwter Pl.
verv.
Notaris
WEIER
rein.
Verhuurd: 179 en 181 elk
waarn. het kantoor van wijlen
voor f 4.25 per week, en 183
Notaris NYPELS te Nijmegen,
voor f 4.50 per week.
bericht, dat het HEERENHUIS
De perceelen, aangesloten
met Vóór- en Achtertuin en Ga
aan de rioleering, Nos. 181 rage a. d. Groenewoudscheweg
en 183 voorzien van elec- 113 te Nijmegen^s INGEZET op
trisch licht, bevatten elk 4 f5500 (strijkgeld f100).
vertrekken, en zolder.
TOESLAG Donderdag 11 April
Grondbelasting f 25.34.
a.s., 's av. 8 uur, in het Verkoop
lokaal MEURS a.d. Lange Nieuw
Straatbelasting f 21.60.
straat te Nijmegen.
Aanvaarding in genot der huur
en betaling koopsom 1 Juni 1940.
Te bezichtigen Dinsdags en Don
derdags nam. 2—4 uur, op ver
toon van een toegangsbewijs,
verkrijgbaar ten kantore van den
Notaris, Mathonsingel 12.

te Nijmegen zal op DONDER
DAGEN 11 en 25 APRIL 1940,
des avonds om 8 uur, in het
Verkooplokaal MEURS aan de
Lange Nieuwstraat aldaar in het
SCHREURS
openbaar krachtens art. 1223 Notaris
B.W.
te Nijmegen zal op DONDER
DAGEN 11 en 25 APRIL 1940,
bij inzet en toeslag, telkens 's av.
A. Het WINKELHUIS met BO
om 8 uur, in het Verkooplokaal
VENWONING, gelegen aan
„Meurs" a. d. Lange Nieuwstr. 23
aldaar
de Groote Markt 31/31a

hoek Vijfringengas

DERDE BLAD

Provinciale Geldersche en Niimeesrache Courant

Finaal veilen en verkoopen:
Het HEERENHUIS, gunstig
gelegen aan den Groesbeekscheweg No. 167 te Nijme
gen, hoek Gelderschelaan,
met f linken Zijtuin, waarin
Schuur, kad. Hatert H No. 28,
groot ?3.15 A, bevattende het
pand beneden: 2 kamers en
suite met serre, zijkamer,
keuken en kelder en boven:
4 kamers en zolder, alles
voorzien van gas, water,
electr. licht en aangesloten
a. d. rioleering.
Jaarl. grondbel. ± f 38.50.
Straatbelasting f 26.
Aanv. in eigen gebruik 1 Mei
1940.
Betpling 1 Juli 1940 met 2 mnd.
rente a 5 % wegens vroegere
aanvaarding.
Lasten van af 1 Jan. voor den
kooper.
Te bezichtigen eiker. Dinsdag en
DondP/d&g van 2—4 uur, op ver
toon van toegangsbewijs.

Inlichtingen ten kantore van den
NotariSj Bisschop Hamerstr. 11.

Bij inschrijving te PACHTEN
voor drie jaren „DE HENGMENG" aan den Weteringwal,
groot 1.92.50 H.A.
Voorwaarden liggen ter inzage
bij P. MULDERS, Molenhoek,
Horssen.
Inschrijf biljetten in te dienen
vóór Vrijdag 12 April 1940, 11
uur voormiddags, bij
D. VAN AALST,
Rentmeester,
Neerbosch.
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Spaart tijd, arbeid
en gas!
BESPARING OP
WASDAG
In deze moeilijke dagen is elke geld
of tijdverspilling uit den boze. Daar
om is de Rinso-2-minuten-kookmethode voor iedere huisvrouw een
uitkomst. Rinso bespaart U tijd en
werk. Boenen met zachte zeep of

ander wasmiddel. Het overvloe
dig, werkzaam schuim maakt het
linnengoed wit als sneeuw — de
kleuren fris en helder. Bovendien
is het zo veilig: Rinso spaart
het weefsel. De „2-minuten-kookmethode" voorkomt het geel worden
van het wasgoed. Het „overvette"
Rinso-sop maakt het goed schoner
dan U het kan! Dus voortaan
uitsluitend Rinso in Uw wasketel.

ouderwetse zeeppoeders is totaal
overbodig geworden. En .... met
de korte Rinso-2-minuten-kookmethode spaart U gas ook!
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Rinso bespaart U geld op wasdag,
doordat het alle v/srdere wasmid*
delen overbodig maakt.
Er werkt een bijzondere, reini
gende kracht in Rinso, die al het
vuil uit het weefsel verwijdert. Zo
komt het, dat Rinso zulke prach»
tige resultaten geeft. Rinso werkt
vlug, gemakkelijk en voordelig es
geeft in elk opzicht besparing!

EN TOCH MINDER MOEITE
Rinso wast het goed hagelwit. Met
minder werk en minder geld geeft
Rinso betere resultaten dan elk
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Onveranderde prijs slechts I2y2 cent per pak
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R (04-0183
FERD. J. VAN KOOLWIJK,
Rentmeester te Ewijk, zal pu
bliek

Verpachten:

I. Op Dinsdag 9 April 1940,
's nam. 3 uur precies, bij
Mej. de Wed. Peters-Coenen
te Winssen, voor het weideseizoen 1940, den UITER
WAARDENPOLDER onder
Ewijk en Winssen, groot ±
146 H.A., om te weiden of
éénmaal te hooien, met het
genot der Naweide.
II. Op Donderdag 11 April 1940
om te weiden:
A. om 10 uur precies bij den
Heer Jan Croonen te Ewijk
circa 66 H.A. WEILAND on
der Beuningen en Ewijk;
B. om 3 uur precies bij den Heer
Piet Janssen te Winssen
circa 85 H.A. WEILAND on
der Winssen en Deest.

RUITEN STUK?

Bel op 20279.

Fa. Wed. MIDDENDORP & Zn.
Molenstraat 102 — Nijmegen

Directe herstelling
van ALLE SOORTEN GLAS.

Concurreerende p r i) i e n.

GELD

AMBTENAREN (ook gemobilis.)tot

inkomen zonder borg.

Maand

Wettelijk

tarief.

N.V. NATIONALE VOLKSBANK
Sarphatistraat 36 - Amsterdam (C).
Inlicht, (postzegel voor antwoord)
en afwikkeling schriftelijk.

BOEKEN

BELANGRIJKE
VERKOOPING
Op Donderdag 11 April 1940 zal ten overstaan van
Deurwaarder J. S. v. d. HOF de veiling plaats
hebben in de zaal van den Heer KOENDERS aan
de Gerard Noodtstraat 41 te Nijmegen, aanvangende
des morgens half elf uur van:
nieuwe meubelen, uitmakende het restant van
de N.V. Goederenhandel voorheen J. HORNMAN & Zn., Zeestraat 66 B, Den Haag, waarvan
de publieke veiling heeft plaats gehad op 16
en 17 Jan. j.1., onder meer komen voor: Fraaie
eetkamer-ameublementen in gothieke en Engelsche stijl, Engelsche rietsalons en andere salon
garnituren, wortelnoten glazen-kast, hangvitrines, damesbureaux, boekenkasten, heerenka
mers, tafels en vele fauteuils, kleeden, karpetten,
dekens enz. enz.

B. ANTIQUITEITEN, koper en tinwerk, porselein en
aardewerk, kristal, pendules en vazen, zilver
werk enz. enz.
C. SCHILDERIJEN VAN OUDE EN MODERNE MEESTERS
waaronder werken van A. Brouwer, David
Teniers, A. van der Neer, Jacob Ruysdael, Bogdani, P. Kasteels, J. Crome, Vermeulen, J. van
der Croos, H. Bollongier, C. Netscher, enz. enz.
BEZICHTIGING in de zaal KOENDERS aan de Gerard
Noodtstraat 41 op Dinsdag 9 April a.s. des middags
2 uur tot 10 uur en Woensdag 10 April van
10—10 uur tegen betaling van 10 cent,

Nijm. Glas- en Verfhandel v.h. TH. PLET
Filiaal: VAN OMMEREN & Co.
Lange Brouwerstraat 9
—
, Telef.23902

H. G. GERRITSEN

Glasverzilverlng Opnieuw verzilveren van Spiegel:,

-

Antiquariaat
88 VAN WELDEREN STRAAT 88
TELEFOON 24387 . NIJMEGEN

Vi
W
w
Wilt U goed gekleed gaan, koopt dan geen goedkoope massa-confeo
In de betere Dames-, Heeren- en Jongenskleeding, gemaakt van pri: w
stoffen, in de nieuwste dessins, vindt U aan onderstaande adressen i IJ

DAMES EN HEERENÜ

ruime sorteering, welke U desgewenscht op gemakkelijke betaling wo:
geleverd. Ook voor betere Meubelen, Kleeden, Bedden, enz. is Uwadn

VCCFWDTIDf! GRAAFSCHEWEG No. 90
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BETALING WORDT IN OVERLEG MET U GEREGEL

A. KOSTBARE INBOEDELGOEDEREN, waaronder vele

VERKOOP

INKOOP
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REINIGT, 0NTVLEKT, VERFT
Uw KLEEDING
GORDIJNEN
DEKENS
TAFEL- en DIVANKLEEDEN
KARPETTEN
Depót voor
NIJMEGEN

BETER en MOOIER

Van Welderenstraat 23

FIAT

—

Telefoon 23759

RIJDEN
IS BENZINE SPARÊ

1 LITER OP 17 a 20 K.M.
1 LITER OP 11 a 13 K.M.

TYPE 500 .. .
TYPE BALILLA

O. iotomoÉMriji vl Fa. Th. EGBE

Hertogstraat 75-105

—

Nijmegen

—

Telefoon

N.V. JACOBINE-HOLLANDIA

Voorheen MERKX

EN BOERBOOM

Weezenlaan71 Nijmegen Tel. 22197

Centrale Verwarming
Sanitaire Installaties

ZATERDAG 6 APRIL 1940
Predikbeurten
ZONDAG 7 APRIL 1940
Nij meg»n :
firoote Kerk: v.m. 10 u. ds. Van Selms; n.m. 7
u, ds. Van Iterson.
£eIltraal Gebouw: n.m. 7 u. Jeugddienst: ds.
Van Dijk. Onderwerp: „Ik kan niet gelooven" (Joh. 20:24-28). Zangkoor.
pniël", Fortstraat 7: n.m. 5 u. ds. Van Selms.
rUthersche Kerk: v.m. 10 u. ds. Pel.
poopsgezinde Kerk: v.m. 10.30 u. ds. Buruma.
gereformeerde Kerk: v.m. 10 u. cand. Westera;
n.m. 5 u. ds. Vellinga van Meppel.
y/ijkgebouw Groenestraat (Ger. Kerk): v.m. 10
u. ds. Vellinga van Meppel.
jglise Wallonne: Geen dienst.
^ger des Heils: v.m. 10 u. Heiligingsdienst;
n.m. 7.30 u. Verlossingssamenkomst; Don
derdag n.m. 7.30 u. Bijzondere Heiligingsdienst, alle o.l.v. majoor Varwijk.
yjjjxinnig Protest. Verbond, Oranjesingel 2a:
Ned. Prot. Bond: v.m. 10.30 u. dr. Beek van
Groningen.
gjthel: v.m. 10 u. Jeugddienst; n.m. 5 u. Br.
Muller.
Hazenkampscheweg: v.m. 10 u. ds. Creutzberg.
Extra maandelijksche collecte.
Chr. Gereform. Kerk v.m. 10 u. en n.m. 530 u.
Leesdienst; Donderdag a.s. n.m. 8 u. ds.
ds. Den Boer van Arnhem. H. Doop.
Ned. Herv. K e r k :
offerden (Cantine): vm. 11 ur. ds. Panhuise,
veldprediker.
Alphen: v.m. 10 u. ds. Van Doorn.
Angeren: v.m. 10 u. ds. Van Selms.
Appeltern: v.m. 10 u. ds. Lourens.
Asch: v.m. 10 u. de heer Top, theol. cand. van
Zeist.
Batenburg: v.m. .10 u. ds. Oorthuys.
Beek: v.m. 10.30 u. dr. Coenraad.
Bemin el: v.m. 10 u. de heer Hauer v. Nijmegen
Bergharen: v.m. 10 u. ds. Eijbers.
Beuningen: v.m. 10 u. ds. Van Dijk v. Nijmegen
Buren: v.m. 10 u. ds. Van Stein Callenfels.
Cuyk: n.m. 3 u. ds. Stegeman.
Dreumel: n.m. 2 u. ds. Pennings. H. Doop.
Drumpt: v m 10 u. ds. De Roon.
s
Druten: v.m. 9.30 u. ds. Panhuise, veldprediker,
n.m. 6.30 u. ds. Pol van Kuinre.
Echteld: v.m. 10 u. ds. Van Achterberg.
Eist: v.m. 10 u. ds. Plooij.
Erichem: n.m. 6 u. ds. Bieeker.
Gendt: v.m. 10 u. ds. v. d. Vliet.
Oroesbeek: v.m. 10 u. ds. Blanson Henkemans.
Heerewaarden: v.m. 10 u. ds. Schop.
Hees: v.m. 10 u. ds. Sijbrandij. Extra maande
lijksche collecte; n.m. 7 u. ds. Sijbrandij.
Heesselt: v.m. 10 u. Zondagschool: n.m. 2 u.
ds
:etaelaar van Varik. Openbare Geloolsbelijdfnis. Voorber. H. Avondmaal.
Herveld: v.m. 10 u. ds. E. J. Mulder.
Heteren: vjn. 10 u. en n.m. 2.30 u. ds. Bruyn.
H. Doop. Extra collecte Kerk.
Heumen: v.m. 10 u. ds. v Lindonk.
Ingen: v.m. 10 u. ds. Stevens.
Kerk-Avezaath: v.m. 10 u. ds. Van der Zwaai,
leeuwen: v.m. 10 u. ds. Saraber.
Lent: v.m. 10 u. ds. Kroese van Oosterhout.
Leur: v.m. 10 u. ds. Meeuwenberg; n.m. 2 u.
Jeugdkerk.
Lienden: v m. 10 u. ds. Oussoren, veldprediker;
n.m. 2 u. ds. Derksen.
Maasbommel: n.m. 2 u. ds. van Doorn.
Maurik: v.m. 9.30 u. ds. Foeken; n.m. 7 u. ds.
Stevens Jeugddienst.
Neerbosch: v.m. 10 u. ds. Kluin.
Ochten: v.m. 10 u. ds. Datema. H. Avondmaal;
n.m. 6.30 u. ds. Datema. Dankzegging.
Ommeren: v.m. 9.30 u. ds. Hondius.
Oosterhout: v.m. 10 u. ds. Keij van Lent.
Ooy: v.m. 10 u. ds. Hermanides.
Ophtmert: v.m. 10 u. ds. Havcman.
Oss, Molenstraat 2: v.m. 10 u. ds. Boenders.
Oss (Evang. Ver. Eben Haëzer, Floraliastraat):
n.m. 6 45 u. ds. Van Doorn v. Maasbommel.
Overasselt: v.m. 10 u. ds. Jonker.
Randwijk: v.m. 10 en n.m. 6 u. ds. Roosendaal.
Ressen: v.m. 10 u. ds. Israël van Bemmel.
Rijswijk: v.m. 9.30 u. de heer Hollema van
Zuid-Limburg.
Slijk-Ewijk: v.m. 10 u. ds. De Jagher.
Tiel: v.m. 10 u. ds. Prins. H. Doop.
Xiel (Evang. Ver. Eben Haëzer): v.m. 10 u. ds.
Knijff; n.m. 6.30 u. de heer Van Eek.
Varik: v.m. 10 u.,ds. Baks.
Wadenoyen: v.m. 10 u. ds. De Vlieger.
Wamel: v.m. 10 u. ds. Pennings.
Winssen: v.m. 10 u. ds. Pol.
IJzendoorn: v.m. 10 u. ds. Mulder. H. Doop;
n.m. 6 u. ds. Mulder.
Zetten (Vluchtheuvelkerk): v.m. 10 u. en n.m.
5.30 u. Dienst.
Zoelen: v.m 10 u. ds. Israël.

Staten bijna 105.000 ton, tegen nauwelijks
89.000 ton in de overeenkomstige periode van
van het vorige jaar. De marktpositie kan gun.
stig worden genoemd, aangezien toen de rubbervoorraden in Amerika eind Februari slechts
149.000 ton, tegen 157.000 een. maand tevoren
bedroegen, hetgeen bij handhaving van het
thans bestaande maandelijksche verbruik,
nauwelijks voor drie maanden toereikend is.
* * *
Voor het eerst sedert meer dan zes maanden
was de omvang van den handel op de New
Yorksche beurs Woensdag van die aard, dat
er meer dan 1.7 millioen aandeelen werden
omgezet, tegen nauwelijks de helft een dag
tevoren. Slechts bij hooge uitzondering bewo
gen zich de omzetten gedurende de laatste
maanden om en bij de een millioen shares
De belangrijke uitbreiding van de affaire was
grootendeels te danken aan overwegingen, in
verband met de ontwikkeling van den Europeeschen oorlog. Daarnaast oefenden dekkingsaankoopen en ruiltransacties een gunsti.
gen invloed uit. Een golf van orders had tot
gevolg, dat onder leiding van staalwaarden,
de noteeringen in een snel tempo omhoog lie
pen, zoodat voor tal van aandeelen, ondanks
eenige winstnemingen tegen het slot van de
beurs, aanzienlijk betere koersen tot stand
kwamen. De belangstelling voor staalwaarden
was grootendeels te danken aan een hpt°»e
beoordeeling van den toestand in de ijzer, en
staalindustrie. Het vakblad „Iron Age" raamde
de staalopbrengst in het midden dezer week
op 61 Yt procent der capaciteit, hetgeen een
half procent hooger was dan de overeenkom
stige taxatie van 'n week geleden. Door eenige
groote producenten worden de verkoopen over
de afgeloopen maand hooger getaxeerd dan die
van Februari. Gewag wordt gemaakt van een
stijging der exportorders, terwijl daarnaast
in de binnenlandsche aankoopen een geleide
lijke verbetering in den laatsten tijd is in
getreden. Weliswaar is de staalschrootprijs
opnieuw teruggeloopen, maar men verwacht
desondanks een gunstige ontwikkeling van de
productie in de komende maanden. Men is van
meening, dat de geallieerden aanzienlijke be
stellingen aan ruw staal zullen plaatsen.
*

*

*

De weekstaat van de Nederlandsche Bank —
eerste na de herwaardeering van den goud
voorraad — staat geheel en al onder den in
vloed van de verdeeling der goudwinst. De
waarde van het goud tot dusverre door de Ne
derlandsche Bank met f 1.647.50 per kg. bere
kend, is thans verhoogd tot f 2.009.— per kg.,
overeenkomende met het laagste depreciatie
percentage van den gulden, na het loslaten
van den gouden standaard in 1936, van 18 pet.
De goudvoorraad der Nederlandsche Bank paraisseerde op de weekstaat van 26 Maart j.1.
volgens de oude berekening van den goudprijs
nog met f 1.013,55 millioen. Berekend op de
nieuwe basis (f 1.013.55 millioen gedeeld door
f 1.647,50, zijnde de oude goudprijs per kg., en
vermenigvuldigd met den nieuwen goudprijs
van f 2.009.— per kg) verschijnt de goudvoor
raad thans met ruim f 1.235.— millioen op de
weekstaat; een boekwinst derhalve van om
streeks f222.— millioen. Zooals bekend, deelen overeenkomstig de definitieve verdeeling
blijkens het desbetreffende wetsontwerp in
deze winst het Rijk met f 132.5 millioen, het
egalisatiefonds met f 75.3 millioen, terwijl
de Nederlandsche Bank een bedrag van f 13.9
millioen krijgt toegewezen
Het aandeel van den staat komt, zooals be
kend, geheel en al ten goede aan den kapitaaldienst van het Leeningfonds. Blijkens de ver
korte balans per 1 April van de Nederlandsche
Bank is het rekening-courantsaldo van het
Rijk gestegen na de verdeeling van de winst
van f 8.09 millioen tot f 70.78 millioen; een ver.
meerdering derhalve van nauwelijks f 63 mil
lioen Men mag aannemen, dat het verschil
tusschen dit bedrag en het verdeelde, schuilt
in de betalingen van coupons en lossingen aan
het begin van deze maand, terwijl daarnaast
vermoedelijk een belangrijke aflossing aan
schatkistpapier zal hebben plaats gehad. Hoe
dit ook zij, de schatkist beschikt thans over
een aanzienlijk tegoed, hetgeen aan de positie
van de geldmarkt ongetwijfeld belangrijk ten
goede zal komen, aangezien 't Rijk voorshands
geen schatkistpapier meer zal behoeven te
emitteeren. Reeds gedurende de afgeloopen
dagen heeft men een verruiming op de geld
markt kunnen waarnemen, aangezien de pro
longatierente van 2K pet. tot 2 1/4 pet. is ge
daald. De f 75 millioen, die aan het egalisatie
fonds ten goede komen, is verklaarbaar, aan
gezien door de lange handhaving van den ou
den goudprijs op het, door het fonds verkochte,
goud, een aanzienlijk boekverlies werd geleden,
hetgeen door deze overboeking thans is aan
gezuiverd. De verdeeling van hetgeen van de
goudwinst aan de bank zelf toekomt, wordt in
de eerste plaats besteed om de vordering van
Gereformeerde Kerk:
den Nederlandschen staat met f7.6 millioen
Oss, Palmstraat 56: vm. 9.45 u. Leesdienst; terug te betalen, overeenkomstig de, na het in
n.m. 5 u. ds. Jonker, veldprediker. lederen 1932 geleden pondenverlies, getroffen regeling.
avond van 7-10 uur Chr. Militair Tehuis. Van 't resteerende gaat f 3.3 millioen naar het
Tiel: v.m. 10 en n.m. 5 u. ds. Wiepkema.
reservefonds over, dat daarmede tot f7.5 mil
lioen stijgt. Aan de bijzondere reserve wordt
Luthersche Kerk:
f3 millioen gevoteerd, zoodat deze een stand
Tiel: Geen dienst.
bereikt van f 10.7 millioen.
ïiel (Ver. v. Evang. in de Betuwe): n.m. 6 u.
de heer Hilberink.

De Beurs van deze week
(Van onzen financieelen correspondent)
A m s t e r d a m , 5 April 1940
Belangstelling voor rubberfondsen aan
het Damrak — Levendige handel in
Wallstreet — De weekstaat van de
Nederlandsche Bank
Gedurende de laatste dagen kan men op de
Amsterdamsche beurs, mede onder den invloed
|an de algeheele beursstemming, eenige be
langstelling voor rubberfondsen waarnemen.
Weliswaar zijn de koersstijgingen tot enkele
Procenten beperkt gebleven, echter kon men
Vooral in de minder courante soorten consta
teren, dat eenig materiaal uit de markt werd
Senomen. In de afgeloopen maanden konden
de rubberwaarden zich ondanks de afbrokke
lende koerstendens ter beurze, meerendeels
Vfij goed handhaven. Dit was voornamelijk het
gevolg van den vrij gunstigen toestand der
rubberondernemingen in het afgeloopen jaar.
daarnaast werden de vooruitzichten der maat
schappijen voor het loopende jaar niet on
gunstig beoordeeld, aangezien de prijssituatie
**0 het product zich in bevredigenden zin
leef ontwikkelen.
Het rubberverbruik blijft zich op het oogenniet onbevredigend ontwikkelen. In de
eerste twee maanden van het loopende jaar
I Deci°eg de rubberconsumptie in de Vereenigde
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Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant
„De Merels" — 11.20 Gramofoonmuziek — 11.30
Rosian-orkest — 12.00 Cyclus „Onze Weer
macht" — 12.25 Gramofoonmuziek — 12.45
Berichten ANP, Gramofoonmuziek — 1.00 De
Hawaiian Serenaders en orgel — 1.30 Causerie
„De gesproken mailbrief" — 1-50 Gamelangmuziek (opn) — 1.55 Declamatie — 2.00 Let
terkundige uitzending — 2.30 Omroeporkest en
solist — 3.15 Radio-film — 3.45 AVRO-Amusementsorkest en de Melody Sisters — 4.30 In
terview — 4.45 Dansmuziek (gr. pl.) — 4.55
Sportnieuws ANP — 5.00 De Stem des Volks
(Utrecht) met orgelbegeleiding en gramofoon
muziek — 5.30-5.55 Voor de kinderen — 6.00
Intellect-proeven omtrent sportkennis — 6.20
Sportnieuws ANP, Gramofoonmuziek — 6.30
Gesprekken met luisteraars — 7.00 Nederl.
Hervormde Kerkdienst — 8.00 Berichten ANP,
mededeelingen — 8.20 Omroeporkest en solis
te — 9.00 Radiotooneel — 10.10 De Twilight
Serenaders, solist en de AVRO-Girls — 11-00
Berichten ANP — 11.10 AVRO-Dansorkest —
11.40-12.00 Gramofoonmuziek.

Zang — 1.05 en 1.30 u. Vioolvoordracht — 2.20
u. Orgelconcert — 3.20 u. Radiotooneel (En
gelsch) — 3.50 u. Cellovoordracht — 4.20 u
Chansons — 4.35 u. Zang en piano — 5.35 u.
Piano en cello — 6.20 u. Gevarieerd concert —
6.50 u. Radiotooneel — 8.05 u. Het Brusselsch
pianokwartet — 9.05 u. Zang — 9.35 u. Radio
tooneel — 10.05 en 11.05-11.50 u. Nationaal
orkest
Keulen, 456 M.

delweg 95e — H. G. H. de Lang en gezin, schil
der, de Ruyterstraat 171, naar Arnhem, Goudwindestraat 102 — J. F. Rudolph, z.b., Molen
straat 41, naar Becmmel, A 118 — C. Frleling
v Heyst en dochter, z.b., Augustijnenstraat
8[ naar Zaandam, P. L. Takstraat 39 — W. F.
v d. Berg en gezin, melkhandelaar, Fr. Hals
straat 49, naar Groesbeek, Berg esn Dalscheweg
73 — Totaal 29 opgaven.

4.50 u. Orkest van de Weermacht — 6.40-7.50
u. Gramofoonmuziek — 8.30-8.50 u. Pianovoor
dracht — 9.50 u. Gramofoonmuziek — 10.20 u.
Leo Eysoldt's orkest en solisten — 12.15 u.
Muzikaal tusschenspel — 12.35 u. Populair con
cert — 1.45 u. Muzikaal tusschenspel — 2.20 u.
Fabrieksorkest en -koor — 4 u. Folkloristisch
programma — 4.45 en 6.05 u. Gramofoonmu
ziek — 6.35 u. Omroeporkest en soliste — 8.50
u. tot sluiting: Zie Deutschlandsender.

BURGERLIJKE STAND

Engeland, 391 en 449 M.
Na 10.20 v.m. ook 342 M.
11.40 Commodore Grand-orkest — 12.20 Be
richten — 12 35 Het Willie Walker-octet — 105
Orkest van het Crystal Palace — 1.35 Voor
tuinliefhebbers — 1.50 BBC-or'kest — 2.50 Or
gelspel — 3.20 De Cuban Caballeros — 3.50
Gezelschapsspel — 4.20 Berichten en causerie
(Wels) — 4.35 Kinderuurtje — 5,20 Berichten
— 5.35 „Under Nazi rule", causerie — 6.00
Pianovoordracht — 6.20 BBC-Theaterorkest
—7-15 Kerkdienst — 8.00 Liefdadigheidsoproep
— 8.05 Zang — 8.20 Berichten — 8.40 Radio
tooneel — 9.20 BBC-Schotsch orkest — 10.05
Epiloog — 10.15 Orgelspel — 10.50 Tudor-sextet
— 11.20 Berichten.
Keulen, 456 M.
4.20 Havenconcert — 6.30 Gramofoonmuziek
— 7 35 Gevarieerd programma — 8.20 Omroep
orkest — 9.50 Radiotooneel — 11.00 Omroep
koor en -orkest en solisten — 12.15 Muzikaal
tusschenspel — 12.35 Populair concert — 2.20
Verzoekconcert — 5.50 Omroepkleinorkest —
6.35 Zie Deutschlandsender — 7.45 Gramo
foonmuziek — 8.50 tot sluiting: Zie Deutsch
landsender.
Brussel, 322 en 484 M.
322 M.: 8-20 Gramofoonmuziek — 9.20 Zang
Jan Steurs' Musette-ensemble en Gramofoon
muziek — 10.35 Orgelconcert — 11.05 Gramo
foonmuziek — 11.20 en 12.30—1.20 Het Karei
Huysmans-orkest — 1.50 Gramofoonmuziek —
2.35 Het Borgerhouts mannenkoor en Gramo
foonmuziek — 4.50 Radiotooneel — 5.50 Piano
voordracht — 6.20 Gramofoonmuziek — 7.20
Gevarieerd programma — 9-30 Het Per Artemstrijkkwartet — 10.20-11.20 Gramofoonmuziek.
484 M.: 8.20 Gramofoonplaten — 9.20 Bel
gisch programma — 10.20 Arbeidersfanfare uit
Paturages — 10.35 Gramofoonplaten — 11.05
Planovoordracht — 11.35 Gramofoonplaten —
11.50 en 12.30 Radio-orkest — 12.50-110 en 1.50
Gramofoonplaten — 2.55 Dansmuziek (gramo
foonplaten) — 3.35 Gramofoonplaten — 4.50
Militair concert — 6.15 en 6.35 Gramofoonpl.
— 7.20 Voor soldaten — 7.50 Russisch koor uit
Brussel en het Choura Kouznetzoff-orkest —
8.35 Radio-orkest en soliste — 9.50 Dansmu
ziek (gr. pl.) — 10.35-11.20 Gramofoonplaten.

RADIO
ZONDAG 7 APRIL
Hilversum I, 1875 en 414.4 M.
8.30 NCRV — 9.30 KRO — 5.00 NCRV
7.45—11.30 KRO.
8.30 Morgenwijding — 9.30 Hoogmis — 10.45
Gramofoonmuziek — 12.15 Reportage — 12.45
Berichten ANP — 1-00 Boekbespreking — 1.20
Musiquette — 2.00 Godsdienstonderricht —
2.30 Gramofoonmuziek — 3.00 Pianovoordracht
(3.15-3.40 Gramofoonmuziek) — 3.55 Gramo
foonmuziek — 4.00 Ziekenlof — 4.55-5.00 Gra
mofoonmuziek — 5.05 Gereformeerde Kerk
dienst. Hierna: Gereformeerde zangvereeniging „Looft den Heere" en Gramofoonmuziek
— 7.5 Gewijde muziek (opn.) — 7.45 Berichten
— 7.50 Gramofoonmuziek — 8.00 Berichten
ANP, mededeelingen — 8.15 Vroolijk pro
gramma — 9.00 Reisbeschrijving — 9.20 Gra
mofoonmuziek — 9.30 KRO-New Style Artists
en Rococo-octet — 10.30 Berichten ANP —
10.40 Epiloog — 11.00-11.30 Esperantolezing.
Hilversum II, 301.5 M.
8.55 VARA — 12.00 AVRO — 5.00
VARA — 6.30 VPRO — 8.00-12.00
AVRO.
8.55 Gramofoonmuziek — 9.00 Berichten —
9.05 Tulnbouwhalfuur — 9.35 Gramofoonmu
ziek — 9-45 Causerie „Van Staat en Maatschap
pij" — 10.00 Berichten — 10.05 VARA-orkest.
Hierna: Bach-cantate — 1A40 Declamatie en
Gramofoonplaten — 11.00 VARA-Kinderkoor

Deutschlandsender, 1571 M.
6.35 Omroeporkest en -kamerkoor, fluittrio
en solisten — 8.20 Berichten — 8.50 Reportage
— 9.05 H. Bund- en G. Freundorfer met hun
orkesten — 10.20 Berichten. Hierna tot 11.20
Nachtconcert - 11.26-12.20 Militair programma.
MAANDAG 8 APRIL
Hilversum I, 1875 en 414.4 M.
NCRV-Uitzending
8 u. Berichten ANP — 8.05 u. Schriftlezing,
meditatie — 8.20 u. Gramofoonmuziek (9.309.45 u. Gelukwenschen) — 10.30 u. Morgen
dienst — 11 u. Christelijke lectuur — 11.30 u.
Gramofoonmuziek (12-12.15 u. Berichten. Om
12.30 u. Berichten ANP) — 1 u. Orgelconcert
— 2 u. Voor scholen — 2.35 u. Gramofoon
muziek — 3 u. Causerie over kamerplanten —
з.40 u. Gramofoonmuziek — 3.45 u. Bijbellezing
— 4.45 u. Gramofoonmuziek — 5.15—6.15 u.
Kinderuur — 6.20 u. Gramofoonmuziek — 6.30
u „De taak van de medische zending in Nederlandsch-Indië", causerie — 7 u. Berichten —
7.15 u. Gesprekken over het geloof en zijn
moeilijkheden — 7.45 u. Gramofoonmuziek —
8 u. Berichten ANP, internationaal overzicht,
herhaling SOS-Berichten — 8.25 u. NCRVorkest — 9.15 u. Luisterwedstrijd — 9.45 u.
NCRV-;Orkest — 10 u. Berichten ANP, actueel
halfuur — 10.30 u. Postillons — 11.15 u. Gra
mofoonmuziek. ca. 11.50-12 u. Schriftlezing.
Hilversum II, 301.5 M.
Algemeen programma, verzorgd door
de VARA — 10-10.20 u. VPRO
8 u. Berichten ANP, gramofoonmuziek — 10
и. Morgenwijding — 10.20 u. Declamatie —
10.40 u. Pianovoordracht — 11.10 u. Declamatie
— 11.30 u. Gramofoonmuziek (Om 12.45 u.
Berichten ANP) — 1-1 45 u. VARA-orkest —
2 u. Rosian-orkest — 3 u. Declamatie — 3.20 u.
Zang en piano — 4.30 u. Voor de kinderen —
5-6 u. Gramofoonmuziek — 6.05 u. Orgelspel
en gramofoonmuziek — 7 u. VARA-kalender
— 7.05 u. Gramofoonmuziek — 7.10 u. Voor de
jeugd — 7.30 u. VARA-orkest- met toelichting
— 8 u. Herhaling SOS-Berichten — 8.03 u.
Berichten ANP — 8.15 u. De Stem des Volks
(Haarlem), Haarlemsche orkestvereeniging en
solisten — 9.05 u. Gramofoonmuziek — 9.15 u.
Luisterwedstrijd — 9.45 u. De Ramblers —
10.15 u. Gramofoonmuziek — 11 u. Berichten
ANP — 11.10-12 u. Rosian-orkest
Engeland, 391 en 449 M. Na 10.20
u. n.m. ook 342 M.
11.20 u. BBC-Salonorkest — 12.05 u. Decla
matie — 12.20 u. Berichten — 12.35 u. Harry
Roy en zijn Band — 1.05 u. „Market day", cau
serie - 1.20 u. Orgelspel - 1.50 u. BBC-Schotsch
orkest — 2.35 u. Declamatie — 2.50 u. Gramo
foonmuziek — 3.20 u. Nieuw Engelsch strijk
kwartet — 3.50 u. De Boulevard Players —
4.20 u. Berichten en causerie (Wels) — 4.40 u.
Kinderuurtje — 5.20 u. Berichten — 5.35 u.
Radio-film — 5.55 u. Kampconcert — 6.20 u.
Mededeelingen — 6.40 u. Causerie — 6.50 u.
Gramofoonmuziek — 7 u. „The economie war",
causerie — 7.20 u. Variété — 8.20 u. Berichten
— 8.40 u. „Trade Unions in wartime". causerie
— 8.55 u. BBC-orkest — 9.35 u. Radiotooneel
— 10.35 u. Harry Roy en zijn Band — 11.20 u.
Berichten.
Radio-Paris, 1648 M.
11.10 u. Fluitvoordracht — 11.20 u. Lichte
muziek — 12.05 u. Pianovoordracht — 12.35 u.

Brussel, 322 en 484 M.
322 M.: 11.20 u. Gramofoonmuziek — 11.50
en 12.30 u. Omroeporkest en soliste — 12.501.20, 5.50 en 6.35 u. Gramofoonmuziek — 7.20
u. Voor soldaten — 7.50 u. Zang — 8.20 u. Omroep-symphonie-orkest — 9.50-10.20 u. Gra
mofoonmuziek.
484 M.: 11.20 u. Gramofoonmuziek — 11.50
en 12.30 u. Radio-orkest — 12.50-1.20 u. Gra
mofoonmuziek — 4.55 u. Zang — 5.35 u. Radio
orkest — 7.20 u. Voor de soldaten — 7.50 u.
Gramofoonmuziek — 8.05 u. Het Belgisch Na
tionaal orkest en solist (met toelichting) —
9.30-10.20 u. Dansmuziek (gramofoonplaten).
Deutschlandsender, 1571 M.
6.35 u. Gevarieerd programma — 7.20 u.
Berlijnsch Philharmonisch orkest — 8.20 u.
Berichten — 8.50 u. Otto Dobrindt's orkest —
10.20 u. Berichten. Hierna tot 11.20 u. Nacht
concert — 11.26-12.20 u. Militair programma.

VESTIGING EN VERTREK
G e v e s t i g d in de week van 29 Maart tot
en met 4 April 1940:
J, Bol, arts, Franschestraat 81, van Amster
dam, Keizersgracht 717 hs. — G. F. Cloosterman, tuinman, Breedestraat, van Sittard,
Rijksweg 154 — M. Groenendijk en gezin,
spoorwegarb., Weg door Jonkerbosch 202, van
Rsnswoude, D 15 — L. Hiep en gezin, steenfabr.arb., Grootstalsehelaan 88, van Bergen
(L.), C 218b — A. de Hoop en gezin, chauf
feur, Jan de Wittstraat 79, van Kleef (Dl.) —
Th. Blijdenstein, verpleegster, Waalkade 1, van
den Haag, Balistraat 94 — G. F. Kloosterhuis
en vrouw, leeraar wis- en natuurk. gem. HBS,
St. Annastraat 303, van Amsterdam, Amstellaan 129 III — M. van Westreenen, onderwijze
res, Groenewoudscheweg 305, van den Haag,
Beukstraat 6 — C. J. Pennekamp en gezin,
ambtenaar NS, Gelderschelaan 68, van Zutphen, Heeckerenlaan 29 — G. J. Th. Smit en
gezin, koopman, Rozenstraat, van Apeldoorn
Korhoenweg 47— P. Ellens, arbeider, Oude
Haven 68, van Krefeld (Dl.) — H. J. Hen
driks en gezin, steenfabrarb., ten Hoetdwarsstraat 33, van Ubbergen, E 14 — H. A. Kusters
en vrouw houder incass. bureau, van Dulckenstraat 39, van Arnhem, Nd. Parallelweg 6
— H. de Bruijn, fotograaf, Krayenhofflaan
45, van den Haag, de la Reijweg 467 — H.
Peters en gezin, z.b., Akkerlaan 30, van Groesbeek, Bruuk 19 — H. B. Tax en vrouw, z.b.,
St. Hezelstraat 20, van Dordrecht, K. Wilhelminastraat 12 rd. — H, J. W. ten Heggeler,
bakker, Molenstraat 30, van Enschede, Hengel.straat 29 — F. Th. Hulshof, ass. b/d. landbouwvoorlichtingsdienst, Gerardsweg 68, van
Lichtenvoorde, D 114 — H. W, Laros en vrouw
schoenfabr.arb,, Gorisstraat 46, van Waalwijk,
Stationsstraat 134 — A. Lohuis, walchef Ver.
Nijm. Stoomb. Mij., Breedestraat 201, van Til
burg, Bosscheweg 77 — J. Moerman en vrouw,
machinevetter, Oude Graafsoheweg 220, van
Overschie, Zestienhovenschek. 249 — J. Th.
Peeters, leerl. verpleegster, Driehuizerweg 35,
van Noordwijk, Langeveld 29 — J. L. Vorster
en gezin, werkmeester, Leeuwstraat 32, van
Tilburg, Biss. Masiusstraat 29 — J. van Wijk,
fiüaalh. fruith., K. Brouwerstraat 10, van
Haarlem, A. L. Dyserincks 82 — M. Th. Verkuyl geb. Brems, sigarenwink., L. Hezelstraat
65, van Heumen, C 25 — Totaal 25 opgaven.
V e r t r o k k e n in de week van 29 Maart
tot en met 4 April 1940:
A. F. Boeckhorst en gezin, z.b., Gorisstraat
02, naar Wisch, Terborg, A 224 — F. J. J.
v. d. Leij en vrouw, timmerman, Havikstraat
6, naar Tilburg, Kard. v. Rossumstraat 5 —
J. de Jong en dochter, z.b., Burgh. van den
Berghstraat 77, naar Rotterdam, Adr. Mildersstraat 84c — A. Zink en vrouw, J. Israëlsstraat
75, naar Haarlem, v. Zeggelenplein 60 — J. C.
Uilenbroek, z.b., Nieuwe Markt 46, naar Arn
hem, Rodenburgstraat Ito — G. B. Rooseboom
—v. Manen, z.b., Batavierenweg 2, naar Rot
terdam, Rochussenstraat 365b — C. J. A. v.
Heulen, apoth.-ass., Vondelstraat 6, naar En
schede, Hengeloschestraat 291 — H. H. G. v.
d. Berk, klerk Ned. Sp., St. Annastraat 15, naar
Utrecht, Bakkerstraat 7 — M. Benjamins en
vrouw, koopman, L. Burchtstraat 18a, naar
Amsterdam, J. Luykenstraat 23 hs. — J. A. M.
Teppema en vrouw, landbouwk. ing., Groesbeekscheweg 73, naar Voorschoten, W. de Zwijgerlaan 17 — G. W. Denninger en gezin, z.b„
Voorstadslaan 274, naar Groesbeek, Berg en
Dal, Watertorenweg 20 — Th. L. M. Putters,
z.b., Berg en Dalscheweg 128, naar Rotterdam,
Bergweg 109b — D. de Jong en vrouw, z.b., Sumatrastraat 8, naar Voorburg, Mathenessenstraat 9 — M. C. Derksen—Milder, z.b., Platenmakerstraat 21, naar Gendt, Dorpsstraat A 65
— M. J. P. Braak—Noij, Koninginnelaan 52,
naar Arnhem, Neerl. Tuinstraat 25a — A. K. W.
v. d. Laak—Jahn, z.b., Houtstraat 10, naar
Eindhoven, Hoogstraat 107a — A. Bartels en
vrouw, filiaalhouder, v. Welderenstraat 38,
naar Eindhoven, Demer 3 — G. J. M. G. Tjallingii—Beukers, z.b., Hatertscheweg 387, naar
Venlo, Dr. Blumenkampstraat 15 — J. H. Hoiting en gezin-, onderluit. KNIL, le Volksbelang
27, naar Ned.-Indië — A. v. d.Berg, z.b„
Sweersstraat 19, naar Bemmel, A 212 — M. J.
W. A. Baeten—Clumpkens, z.b., St. Annastraat
165, naar Roermond, Neerstraat 30 — Wed.
Chr. Versteeg—Tiemessen, z.b., J. Israëlsstraat
28, naar Lith, Lithoyen 114 — C. H. Rademaker
a/b. „Dora", naar Rotterdam, N. Binnenwgg
33 — G. A. C. Brinkhoff, bedrijfsleider, Madoerastraat 16, naar Vlissingen, Schuitvoortgracht
29 — B. H. G. Veling en gezin, bedrijfsleider,
Dr. J. Berendsstraat 18, naar Rotterdam, Gor-

van 30 Maart t/m 5 April
ONDERTROUWD: J. v. Gelder, emballeur,
27 j. en H. Negretti, z.b., 25 j., beiden alhier —
H H. Bennink, technisch ambtenaar, 27 j. en
E.' v. d. Doorn, z.b., 22 j„ beiden alhier — J. P.
C Lamers, verwarmingsinstallateur, 26 j. en P
E. Leenders, z.b , 24 j„ beiden alhier — J. Ubeda,
los arbeider, 21 j. en C. T. H. Wiendels, z.b.,
17 j., beiden alhier — J. G. A J. Tadema, rijks
ambtenaar, 31 j. en A. E. P. Termaat, z.b., 28 j.,
beiden alhier — P. W. Peters, fabrieksarbeider,
23 j. en L. F. Reuvers, z.b., 21 j„ beiden alhier
— A. G. Houtzager, bakker, 30 j. en M. K. B.
Lanvermann, z.b., 25 j., beiden alhier — H, G.
Peters, fabrieksarbeider, 24 j. en T. Eijkhout,
z.b., 21 j„ beiden alhier — J. W Ceelen, fabrieks
arbeider, 27 j. te Groesbeek en C. C, A. Sustrunck, z.b., 21 j. alhier — A. A. Weeren, bak
ker, 23 j en M. J. Verploegen, dienstbode, 23 j„
beiden alhier — G. J Otten, transportarbeider,
27 j. en P. Lamers, z.b., 23 j„ beiden alhier —
A. Driessen, monteur, 27 j. te Mlllingen en A.
F. v. Nieuwland, z.b., 29 j. alhier — J. Vissers,
bankwerker, 24 j. en C. M. Janssen, z.b., 21 j.,
beiden alhier — G. Rutter, fabrieksarbeider,
22 j. en E. M. Nas, z.b., 19 j., beiden alhier —
F. Janssen, koopman, 30 j. en G. Bouwman, z.b.,
28 j., beiden alhier — W. A. Jansen, inkooper,
27 j. en E. M. A. v. Daal, z.b., 24 j„ beiden al
hier — A, G. J. Scholten, bakker, 29 j. te Millingen en J. M. P. Spanjaard, z.b., 27 j., beiden
alhier — H. J. v. Rossum, landbouwer, 31 j. te
Wijchen en H. J. Peters, z.b., 32 j. alhier — T.
Peters, landbouwer, 31 j. te Heumen en M. W.
Peters, z.b., 27 j. alhier — E B. J. v. Cleef, fa
brieksarbeider, 27 j, en A. G. J. Spierings, z.b.,
22 j„ beiden alhier — G. A. Leenders, fabrieks
arbeider, 26 j. en T. J. Toonen, z.b., 23 j., beiden
alhier — J. Rutten, metselaar, 23 j. en G. W.
Jansen, dienstbode, 31 j., beiden alhier — G. J.
v. d. Sterren, hulpbesteller P.T.T., 27 j. en E. v.
Kesteren, z.b., 26 j., beiden alhier — T. Stunnenberg, winkelier, 31 j. en A. H. v. Laar, z.b.,
28 j., beiden alhier.
GETROUWD: H, A. Beker en C. W. Friebel —
H. T. H. Geurts en M. P. Geerlings — J. M. v.
Wijk en K. T. Martens — T Verheijen en C.
Meijer — j. W. Peters en J. M. Hutting — A.
Versteijnen en M. P. Bastiaans - P. H. Peters en
J, M. C. Wullings — M. F. Gerritse en W. Al'oers
— W. D. Boll en M. M. Cox — J. H. Hebing en
A. S. de Bekker — T. M. Valenteijn en J. J. P.
Huskes — T. E. A. v. Wijk en M. T. Liefrink —
G A. Mom en A. J. Brands — J. H. M. Kersten
en P. H. J, Snij kers — R. Verloren en W. P.
Jurriaanse.
GEBOREN: Petronella W. L. M., dochter van
W. M. Reijers en M. P. A. Schrievers — Arnoldus J. J., zoon van A. v. d. Broek en T. Daanen
— Wilhelmina, dochter van J. A. Leestemaker
en W. van Cleef — Johannes T., zoon van J.
T. Cornelissen en C. van Kortenhof — Gesina
J. C. T-, dochter van L. v. d. Water en A. G.
Nagelhout — Johanna T. M., dochter van H.
T. Arts en F. van Bakel — Antonius A. A„ zoon
van A. A. v. Beek en J. Phoelich — Elisabeth,
dochter van G. W. Toonen en W. Toonen —
Maria W. C., dochter van P. Joosten en M. W.
Koenders —Gerard J., zoon van G. H. Zwijnen.
berg en J. W. Kuster — Johanna P., dochter
van J. T. van Bergen en M. W. van Duuren —
Herman P., zoon van H. B. Driessen en I. A. T.
M. B. Tangelder — Wilhelmina E. C-, dochter
van H. Tax en J. A. A. Stouten — Cornelis J.
R. J., zoon van G. v. d. Brink en H. J. Verhulst
— Hendrikus W. J., zoon van C. A. v. d. Wie
len en E. M. Plamont — Alida J., dochter van
H. Klaassen en A. Wels — Johanna F. M.,
dochter van H. P. van Oort en J. F. A. van
Dreumel — Geertruida J„ dochter van J. J.
Burgers en G. G. Straten — Gijsbertus G„
zoon van G. J. Reijnders en C. M. A. Aalders
— Lambertus, zoon van H. J. v. d- Hoogen en
F. van Rooij — Machiel, zoon van J. Louter en
W. Graat — Berdina J., dochter van J. Reyers
en C. A. Aarts — Maria T., dochter van J.
Reyers en C. A. Aarts — Damianus J. J., zoon
van G. W. v. d. Wielen en G. M. Beek — Josepha E. H., dochter van H. J. A. Teeuwissen en
E. P- W, de Graaf — Josephus W. M., zoon van
W. M. J. Liefrink en A. M. Kuerten — Hans J.,
zoon van P. Vermeulen en C. J. Oosterlaan —
Joseph T. M„ zoon van P. W. Burghouts en T.
W. Kaspers — Wilhelmina B., dochter van B.
van Uuden en W. Rutten — Franciscus I. R.,
zoon van F. J. P. Postelmans en B. J. Jans —
Robert J., zoon van A. H. Noorduyn en S. S.
van Griethuijsen — Cornelis P., zoon van T.
H. Broekman en M. A. Hopman.
OVERLEDEN: T. Rievers, echtge. C. de Graaf,
79 j. — F. E. Buscher, wede. A. G. Simon, 88 j.
— J. M. Tijssen, Jd., 5 mnd. — F. H. Hahn,
wede. A. W. Hendriks, 87 jaar — J. Pouwels,
echtge. H. van Raaij, 85 jaar — J. L. van Mulukom, Gz, 66 jaar — M. Molthuijsen, Hz., 22
jaar — P. C. Schönberger, echtg. C. J. G. Teeu
wissen, 62 jaar — J. H. Weijers, wedn. T. Guijkers, 62 jaar — W. C. G. van Raaij, echtg. A.
M. van Hoorn, 51 jaar — J. Middendorp, wede.
H. Kervel, 71 jaar — A. M. Luermans, wede. T.
Franken, 70 jaar — J. C. H. Schmltz, echtg J.
A. van Keeken, 66 jaar — F. M. Oude Groeneger, wedn. P. Post, echtg. A. J. M. Bex, 66 jaar
— B. J. Evers, echtg. A. Beekhuis, 59 jaar —
P. M. van Soerland, Az., 4 w.

In alle kringen
wordt de „PROVINCIALE GELDERSCHE
EN NIJMEEGSCHE COURANT" gelezen !

>n alle rangen en standen
wordt de „Prov. Geld. en Nijmeegsche Crt."
als NEUTRAAL NIEUWSBLAD gewaardeerd
Voor ADVERTEERDERS, die VERKOOPEN
willen, dus het AANGEWE7E'

ORGAAN

Provinciale Geldersehe* en Niftneegsche Courant

De Finnen ontruimen de Karelische landengte - Het grootste schip
ter wereld onder politiebewaking - Nieuws van het Westelijk front
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DE „QUEEN
ELIZABETH"
TE
NEW
YORK.
— Het
grootste
schip
ter
wereld
staat
strenge bewaking van bereden politieagenten, die als mannetjes uit een speelgoeddoos con
trasteeren tegen den reusachtigen boeg. De bewaking van de „Queen Elizabeth" en andere in
de haven opgelegde Oceaanreuzen, kost de stad New York 1300 dollar per dag.
—

EEN KIJKJE IN DE EERSTE LINIE AAN HET WESTFRONT. EEN
VOORUITGESCHOVEN FRANSCHE POST OP 200 METER VAN DE
EERSTE DUITSCHE LOOPGRAVEN.
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ONTRUIMING
DE
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ONTRUIMING

VAN

DE KARELISCHE LAND
ENGTE DOOR DE FIN
NEN.

EEN ONAFZIEN

BARE RIJ SLEDEN, BE
LADEN MET OORLOGS
MATERIAAL
TREKT
ONDER GELEIDE

VAN

SOLDATEN NAAR HET
FINSCHE GEBIED.

HET
WRAK
EEN
HEINKEL-BOMBARDEMENTSVLIEGHET
WRAK VAN
VAN EEN
TUIG,
DAT WERD NEERGESCHOTEN IN NIEMANDSLAND
DE BEMANNING KWAM OM HET LEVEN.

[

ELEGANT
TOILE

HET VAANDEL — van den Franschen
torpedojager
„Simoun".
hetwelk begiftigd is met het
oorlogskruis.

EENELEGANT
EENELEGA
EEN
VOORJAARSRSTOILETJE..

boeren
hebben
VOORJAAR!
De
het
druk
met
ploegen,
VOORJAAR!
— De
boeren
hebben het
weer druk
met
zaaien en éggen. Ook in den grooten IJpolder onder de rook van
Amsterdam, is het een en al bedrijvigheid. Nadat de haver in de
zaaimachme is gestort, strooit deze het zaad over de akkers.
—

weer

EEN
EEN

KONIJNEN-LIEFHEBBER
IN
ROME
CONSTRUEERDE
KONIJNEN-LIEFHEBBER
IN
ROME
EEN TOESTEL, WAARUIT VIER MOEDERLOOZE
KONIJNTJES GEVOED WORDEN.
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ZICH
MET
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VERMAKEN ZICH
MET

BOKKENWAGENWEDSTRIJD OP HET STRAND,
„ERGENS' IN ENGELAND,

EEN

