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De Vo lksraadover het

slagkruiserplan

Uitbreiding
element

van het inheemsche
bij de personeels-

voorziening gewenscht
TIIET EEN voortvarendheid, welke op-

Directuur: E. DE LANG
Su: C. M. SCHIET.

schen vijand, vestiging van een metaalindustrie

Inlndieed.
Ds dtvergeeeende inzichten en wenschen van
de voornaamste sprekers kramen echter in twee
punten bijeen: men bracht hulde aan de Nederland»he regeering en de llederlandsche volkskracht met groote waardeering denken wij in
dit opzicht aan het betoog van den heer Loeria
llataatmadja, die namens den llegentenbond
sprak
om daarnaast uitbreiding te bepleiten
van het inheemsche element bij de personeels»
voorziening. De heer Musset*, die de ambtenaren van het binnenlandse!» bestuur vertegenwoordigt, drong daarbij met anderen tevens
aan op het in dienst nemen van Ihdo-lThinee»
zen en Indo-Arabieren. Een betoog dat met instemming werd begroet
Hier komt een positief resultaat van de behandeling in den Voïksraad naar voren, waarvoor aandacht van de regeering mag worden
gevraagd. Hls men er de actieve belangstelling
van de inheemsche bevolking wil wekken voor
de verwezenlijking van een plan, waarvoor ook
van haar otters zullen worden gevraagd, dan is
het gewenscht haar een rechtmatig aandeel te
geven in de verwerkelijking, anders dan van
nnancleelen aard, nl in het bemannen van de
vloot De billijkheid van dezen wensen wordt
in breeden kring in «dis gevoeld.
Het lijkt ons, ook om^s^hólogische redenen,
gewenscht dat de regeering daarmee rekening
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*"■*' rechte waardeering en hulde ver»
dient, heeft de Voïksraad het slagkruiser»
plan in eersten termijn behandeld. Het
college toonde daarmee in vlotheid van
werken voor een volwaardig parlement
niet onder te doen. De behandeling heeft
slechts een dag geduurd; in den betrekkelijk korten tijd van naar schatting negen
a tien uren
drie a vier morgenuren en
zes avonduren: in de warme middagen
vergadert de Voïksraad meestal niet
nebben niet minder dan dertig sprekers
het woord gevoerd: precies dé helft van houdt
se leden, de voorzitter niet meegerekend,
veel meer dan de helft van hen, die hij dé
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behandeling aanwezig waren.

vit dit ongewoon groote aantal spiekers kan
men de belangstelling van den Voïksraad voor
dit. onderwerp afmeten. Het maakt : meteen
duidelijk; hoe onjuist indertijd de suggestie was,
den Voïksraad ten deze te passeeren en het ontwerp direct m het parlement té brengen.
Doch tevens Is ook in dit geval het groote
Aantal een graadmeter voor dé belangrijkheid
van de verschillende redevoeringen^ niemand
kan in redelijkheid verwachten, dat de kwal!»
teit de kwantiteit zal evenaren^ Dit ware een
bovéhménschelijke prestatie.
Omtrent één spreker acht de verslaggever het
zelfs voldoende alléén zijn naam te vermelden.
"Deze is blijkbaar belangrijker'déir.hetgeen hij
beweert, haar de appreciatie van den verslag«ever. Het is de" onvermijdelijke heer Hoep, in
den VoOsmad benoemd, omdat er geen partij
was om hem in dat college te kiezen. De'partij,
welke hij eertijds vertegenwoordigde; ;de Vol.
l2con. Vondi is reeds lang tér ziele: MaWl^FiarW.
l«>c«êh zijn er méér in den Voïksraad. 2ij,vertege»w«»di^^ een gewest, of bepaalde belangen. De heer lloêp doet het een noch bet ander.
Laten wij aannemen dat hij geen bepaalde belangen, doch het algemeen belang tracht te
dienen. Vast staat, dat hu in deze vergadering
een uitzonderlijke figuur is; het levend bewijs
Van het ongelijk eigenen; die beweren, dat
«ns bestuur in Indië geen eerbied voor de tra-
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TELEGRAAFVERKEER
VINNEN NIEUWE
PERKEN
Alleen nog priv

é-codesna

gekregen machtiging

Onverstaanbare telegrammen
alleen met „vertaling"
Gesprekken slechts in bepaalde talen
In de, midden December 1929, bekend - gemaakte beperkingen van het telegraalverkeer
zijl eenige wijzigingen aangebracht Telegrammen in verstaan-are taal m eten gesteld zijn in
het Nederlandsen. Fransen, Duitsch of .Engelsen. Lh het verkeer met Hed.-IhdiB is ook
maleisen toegestaan, lh het verkeer met Italië
en zijn koloniën Italiaanseb en in het verkeer
met Spanje, zijn koloniën en 2uid-Hmerika
Lpaanseh. Het gebruik van andere talen is niet
meer toegelaten.
Wat de telegrammen in code betreft,
blijven debepalingen betreffende handelseoden onveranderd. Voor het gebruik van
privé-codes zijn de volgende.nieuwe bepalingen vastgesteld Deze telegrammen
moeten als eerste woord van den inhoud
het woord „privé" dragen, aangevuld met
een nummer: mdien meer dan een privécode In gebruik i? in elk telegram mag
niet meer dan één privé-code worden ge»
bruikt
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NOG GEEN HERSTEL VAN
DE MILITAIRE VERLOVEN
Onjuiste geruchten doen
de ronde

"j

-

OP NOORWEGEN
en

landing

Van herstel van militaire verloven is
afslaan
voorloopig nog geen sprake, naar wij vernemen. Weliswaar lonpen er geruchten,
Een gewaagde Duitsche
dat aan het einde van de week met het
onderneming
verleenen van verloven weer een aanvang
(Van onzen maritiemen medewerker)
zou worden gemaakt, doch deze geruchten
zijn vooralsnog volkomen zonder grond.
T\ENEMAKKEN en Noorwegen, alsmede
Ook is het niet zoo,' dat men reeds bezig
Zweden zijn gelegen aan de nauwe
is de administratieve maatregelen te tref- *-*
zeestraten, welke toegang geven tot de
fen, die noodig zijn, wanneer de verloven
Oostzee aan de eene en tol de wereldzeeën
weer hersteld zijn. vit geschiedt pas, aan de andere zijde. De heheersohers van
deelde men ons mede, nadat de tijdelijke deze toegangswegen kunnen een groöten
schorsing is opgeheven. In België is, naar invloed uitoefenen op het
verkeer in of uit
men weet, reeds weer in beperkte mate
de achterliggende zee en dikwijls is om het
verlof toegestaan. .
bezit .al strijd, gevoerd.
Ook onze . vaderlandsche geschiedenis
strijd om het meesterspreekt
LUCHTVAARTCONTROLE schap van een
in deze wateren oH. door de forceeDOOR DE GEALLIEERDEN ring van
de nauwten door Witte de Mith
op zijn tocht naar Vanzig in 1640 en de
tochten van Van wassenaer van Obdam en
K.L.M.
neemt de kwestie
De Iluvter naar de Lont in de jaren 1658-

niet

in studie
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Radiorede van den Gonv.-Gen.
BATAVIA. Vanavond om half negen Javaanscheu tijd zal de Gouverneur-Generaal uit het paleis te Buitenzorg een korte
toespraak houden via de NIBOM over alle
Vostersehe en Vestersohe zenders, terwijl
de modulatie ook over de vereenigings»
zenders door de NIROM zal weiden door»
gegeven.
s^neta).
(Bij het afdrukken van dit blad is de rede
reeds uitgesproken.)
komen, dat Vuitschland hiervan te veel heeft
verwacht, terwijl Engeland daarentegen wreed
is wakker geschud uit den droom, volkomen
in het beat te zijn van de heerschappij ter
zee. Zeer terecht betoogt het D.N.8., «lat de
Duitsehe luchtmacht bij de inbezitneming van
Noorwegen „geschiedenis heeft gemaakt" Dit
succes is echter mogelijk geweest door het verraad op vele plaatsen, hetgeen ook een Zwarte
bladzijde zal blijven in deze acne.
Was tot heden voor eén overzeesche actie de
heerschappij ter zee noodzakelijk, het blijkt
nu, zooais verwacht werd, dat de heerschappij
in de lucht voor een welslagen ook belangrijk is. Daar Duitschland de eerste mist en de
tweede slechts gedeeltelijk bezit, zullen bij een
krachtdadige verdediging door Noorwegen de
Duitschers in dat land moeilijk stand kunnen
houden. Het is 'opmerkelijk, dat de oude Noor»
sche schepen, die niet het slachtoffer werden
van verraad of misleiding, zooveel afbreuk
konden doen aan de moderne Duitsche vloot
Het Noorsche volk, door overrompeling aanvankelijk ontmoedigd, wordt zich zelf weer en
gaat zich verweren. De «BUtzkrieg" schijnt
hierbij tot stilstand te komen. De geringe
Duitsche troepen kunnen zonder het plaatselijk bezit van de heerschappij ter zee niet worden voorzien van het noodige zware geschut,
dat noodgedwongen per schip moet worden

Haar aanleiding van de berichten, dat
In 1837 werd vooral op aandringen van
Met ingang van 1 Mei s»s. mogen alleen privébij verdrag voorgoed een einde geAmerika
lüngelsche
regeeringen
en
de
l?ransche
«odes
worden
maakt
aan
de tollen, die onafgebroken vier
bijzondere
gebruikt,
een
indien
VXLIcHHN <Havas>: De «Osservatore «omaatregelen overwegen om de contraband, eeuwen lang de vaart naar en van de Oostzee
machtiging daartoe kan worden overgelegd.
mano" schrijft o«. het volgende óver de pode-controle op goedéren, die voor Vuitsch- meer of minder hadden bemoeilijkt Denesitie, van Nederland in het lluropeesche
machtigingen
Deze
moéten,
overlegging
onder
marken ontving bij dit verdrag een som als
conflict:
4
van een exemplaar der te gebruiken code (s), land bestemd zijn, ook tot het luchtruim schadeloosstelling voor het derven der tolgelden aangevoerd.
Voor den staat van beleg in hét gehéele
dat, indien de machtiging wordt verleend, tér uit te strekken (men zie ons Ochtenden verbond zich, de vrije doorvaart voor de
Duitschland heeft reeds ondervonden, dat
raadpleging wordt achtergehouden, wórden aanland af te kondigen, heeft Nederland een
blad) kan worden medegedeeld, dat hier koopvaardijschepen der verdragsluitende naties het gemakkelijker
buitengewonen maatregel genomen, welke
is. onbemerkt bezit te
gevraagd bij den directeur van het telegraaf»,
te garandeeren en tevens zorg te dragen voor
resp. het P.T. of hét V.T.T.-kantoor waaronder omtrent hij de KLM geen officieel bericht een goedeverlichting, bebakening en bèloodsing nemen van de Noorsche havens, dan met dé
het zelfs niet noodig heeft geacht in dé
ledige transportschepen naar huis terug te
meest eritleke situatie van' den vorigen
de woonplaats van den aanvrager ressorteert
is binnengekomen. Niettemin heeft die Mij in deze vaarwateren. Omtrent den toegang van keeren.
De verrassing is voorbij en oude wet»
oorlog. Dat bewijst, dat de neutrale lanmachtiging
betaling
Aan deze
van een
kan de
oorlogsschepen werd niets bepaald, doch zoowel
de kwestie in studie genomen.
jaarlijkschen abonnementsprijs worden verbonden, na de bezetting van Denemarken
tijdens den Xrimoorlog als tijdens de oorlogen ten doen zich gelden.
en Noorwegen, d.wH> van twee landen,
Zooals onze correspondent te Londen heeft van 1870 en 1904 hadden dé oeverstaten er niet
den.
De maritieme krachtsinspanning van den
welker-politieke houding volkomen in
uiteengezet, zou de Britsche regeering moge» aan gedacht den toegang tot de Oostzee voor aanvaller blijkt in de geschiedenis oneven»
De bestaande voorschriften voor radioteleovereenstemming was met de rechten en
grammen blijven ongewijzigd gehandhaafd.
lijkheden' bestudeeren om aan de smokkelarij
oorlogsschepen te verbieden, zoodat de vrije redig groot te moeten zijn, vergeleken met de
plichten der neutraliteit, hun - onafhan»
van contrabande via Lissabon een einde te passage als een gewoonterecht aangemerkt kon maritieme kracht van den verdediger. Enkele
De afzenders van niet in verstaanbare maken; waarbij dan gezégd wordt, dat de KLMkebMieid rechtstreeks bedreigd achten.
worden. Zoowel in 1914 als nu werd de Oostzee voorbeelden uit de geschiedenis geven hier»
moeilijkheden
zorgen
Maar de
eb
van
taal gestelde telegrammen, of de ge- vliegtuigen, die tot nog toe niet gecontroleerd als een deel der vrije zeeën beschouwd.
van een duidelijk beeld.
werden, daar deze controle geschiedde bij de
Bij de landing van de Nngelschen en Bussen
Nederland blijven niet tot het MoederDuitschland
den
vorigen
oorlog
heeft
in
adresseerden van zulke uit het buiten- Clippers op- de Bermuda's, nu dit laatste niet pressie uitgeoefend op
land beperkt Kr bestaat ook het vraagNoord-Holland 1799 werden de eerste 12000
in
«n Zweden,
stuk van Nederlandsch-Indië, waarvan
land komende telegrammen zijn op meer hét geval is, aan controle moeten worden om door het dooven Denemarken
van kustlichten en het man overgevoerd in 190 transportschepen, 11
de veiligheid en Onafhankelijkheid nauw
leggen van mijnen dedoorvaart té bemoeilijken. loggers én 50 platboomvaartuigen. De beschereerste aanvraag verplicht, een verkla- onderworpen.
zijn met de veiligheid en on..'
verbonden
luchtvaartkringen
In
staat
voor
men,
zoover
heeft aan den eisch voldaan in mende oorlogsvloot bestond uit 26 liniesche»
d^hé!heett/.^^ v^---^H*^;> /■-.'" ;„-;.:-v.-W- .■ M>l»kél2ld»eld'van Nédé^and:'
ring (lees: verJHllng) in vtzi^Wtnbtzr^ -wij konden nagaan, nogal sceptisch tegenover Denemarken
tegenstelling met Zweden; dat meer ruggegraat pen, 13 fregatten, 16 brikken en 22 kleinere
Juist om haar uitzonderlijkheid stonden wij Het blad wijst ér ten slotte op, dat de Vertaal over te leggen. Bij aanbieding van deze controle. Waar wil men die uitoefenen? toonde én antwoordde, dat dit alleen zou gé- 'schepen. Verder was er nog eer» observatie'
even stil-bij
figuur van den heer Hoep,- dié
schieden, wanneer Zweden zulks hóodig eskader bij de Fransche kust en Walcheren,
blijkbaar bij dA'onoMwM niét véél belangrijks eenigde staten, Japan en Engeland bij deze telegrammen moet de volledige naam eh De. Portugeesche autoriteiten zullen ongetwijzijn
respectieve
kwestie
betrokken
het
én
feld
hébben
tegen
bezwaren
controle
in
Lissaoordeelde. Tóen later dé Zwéédsché scheepvaart en tenslotte éen blokkade-eskader voor den
in het midden had te brengen. Of ligt hét wélstandpunt bestudeeren van de regeeringen in het adres van den afzender worden opterwijl
bon,
de
Britsche
regeering
zelf
er
weiHelder. De Bataafsche vloot bestond slechts
op
licht hieraan, dat hij de hekkensluiter van het Tokio, Washington en
Duitschland last ondervond
de aanvallen uit
loonden.
gegeven. Leiegrammen worden alleen nig voor voelt het risico te nemen neutrale pas» van Engelsche onderzeebooten,vanwerd
7 linieschepen en 11 kleinere vaartuigen,
debat was? Het verslag wekt nL. zeer sterk den
op
een
de
sagiersvliegtuigen
op
gewone
wijze
tot
dalen
zooals den Engélschen bekend was. niét
die,
indruk, in perspectief geschreven te zijn: de
toegelaten, voor zoover de inhoud door te dwingen. Hét is dus niet duidelijk, welke door Zweden zelf gekozen oogenblik bet binnen- wenschten
te vechten.
dringen van Engelsche onderzeebooten onmogesprekers, die het eerst aan bod waren, krijgen,
toestand van I.visa Letraszini de beroemhet militaire gezag niet in strijd wordt mogelijkheden de Britsche regeering, die vol» lijk gemaakt door 'het leggen van mijnen. Het Voor een andere landing op onze kust, name»
behalve de vermelding van hun haam, een vrij deDe
zangeres, die gelijk we hebben medegedeeld
geacht met de belangen van den staat of gens haar zeggen methoden in studie hééft, afsluiten van dé nauwten mét mijnen heeft voor lijk in 1809 op Walcheren, bestond de landings»
uitvoerig overzicht van wat zij beweerden. door een beroerte
was
is
getroffen,
weer
slechziet om een doeltreffende controle op den Duitschland hét groot' nadeel gehad,
De samenvatting wordt echter naar het einde ter geworden.
dat een vloot uit 400 transportschepen, welke 38.000 man
hetergste.
de
orde.
openbare
Men
vreest
op Lissabon uit te oefenen.
IILM-dienst
uitval via het Lkagérrak of een terugtocht door overbracht De beschermde oorlogsvloot bestond
hoe langer hoe beknopter, totdat zij in een
dit gat onmogelijk werd gemaakt
uit 42 linieschepen, 24 fregatten en 179 kleinere
puntje, «én naam en anders mets, eindigt
geen
vaartuigen: De Vataafsche vloot bestond uit 9
Het
is
wonder,
dat
ook
oorlog
in dezen
Inuien het verslag een getrouw beeld van de
gedeeltelijk in dienst op de
de
Noordelijke
landen
besproken,
details
hadden
de
Engeland
besprekingen geeft
belangstelling
moet
van
de linieschepen, slechts
voorbehoud dat men
nadering der vijandelijke
oorlogvoerenden
bij
Schelde,
en
trok
Engeland
hebben.
zag met
moet maken, ook al zou men. de bekwaamheid
in de 2uidchiheesche zee met de Frahsche leéde oogen
onmiddellijk
terug.
het
vloot
lek
in
de
via
blokkade,
van den verslaggever kennende, aan de juistvloot samenwerken. Daarover zal dus ge» Noorsche territoriale wateren en schond de
op
Tenslotte nog een voorbeeld uit den laatsten
heid van de weergave niet twijfelen
dan ont»
grove wijze de neutraliteit van Noorwegen, oorlog van een geslaagde landing, nl de on»
confereerd moeten worden.
komt men niét aan den indruk dat het debat
door «p drie plaatsen mijnen te leggen in de derneming tegen Oesel in October 1917, waar»
weinig verrassends heeft gebracht en dat, achAl deze onderwerpen zijn zeer actueel en urterritoriale watéren van dit land.
bij 23.000 man en 5000 paarden werden over»
teraf bezien, het fórmeele belang van het in»
gent Zooais gezegd, zal daarom zeer binnenDuitschland, dankbaar voor.de geboden gegebracht in 19 groote schepen onder dekking
schakelen van den Voïksraad sterker blijkt dan
kort contact tusschen Londen en Parijs ver» legenheid, besloot van deze schending gebruik van
11 dreadnaughts. 8 lichte kruisers. 47 tor»
de materieele winst Wat niet wegneemt, dat
wacht kunnen worden.
te maken door niet alleen bezit te nemen van pedobooten, 6 onderzeebooten, 60 motorbootén,
wij deze erkenning blijven toejuichen, al was
Noorwegen, dat verzuimd had zich daadwer3 divisies mijnenvegers en trailers. De Russivan
en
het zuiver om de erkenning alleen. De positiekelijk
té
verzetten
sche
tegen
de
vloot bestond slechts uit 3 oudere slag»
van den Voïksraad maakt haar noodzakelijk.
heutraliteitsschen»
SIMONS
ding, doch tevens door Denemarken te over»
schepen, 2 lichte kruisers, eenige jagers en 8
In dezen tijd meer dan ooit, en vooral daar.het
rompelen, onder het motto dat het deze landen ondérzéebooten. De Russische vloot had beweeen onderwerp betreft, dat van een zoo eminent
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Italiës houding de ontwikkeling
in het Verre Oosten

SIMON DIENT ZIJN BEGROOTING IN

*""

Het is een verheugend verschijnsel, dat het
diepe besef van dit laatste uit het debat haar
voren springt en het als hét ware domineert
Met uitzondering van denmeest lihkschen natie»
nalist den eenling mr Yamin, dié het behoud
van Indië slechts als een Nederlandsen belang
ziet, waarbij de Inheemschen niet zijn ge»
ïnteresseerd, toonen de nationalisten in zoo»
verre werkelijkheidsbesef, dat zij de noodzaak
Van de versterking der Indische defensie er»
kennen, al kunnen zij niét nalaten de politiek,
welke de heer Yamin tot een principe bij de
behandeling van dit onpolitieke onderwerp
maakt, er bij te betrekken. Zij stellen een rui»
mere zeggenschap in alle aangelegenheden de»
lands als een voorwaarde voor hun mede»
werking.
De regeering voert in dit opzicht, zooais
men weet de politiek van de strakke lijn. In
voorwaarden, die buiten het bestek van het
eigenlijke ontwerp vallen, zal zij niet treden.
De Indische regeering heeft in deze aan»
gelegenheid de bijzondere rol van de onaandoenlijke derde. Zij is slechts middelaarster,
het betreft hier immers zuiver een zaak tusschen het Opperbestuur én den Voïksraad, al
zal Buitenzorg bij de voorbereiding vermoede»
lijk wei zijn erkend. Men mag aannemen, dat
het ontwerp de volle sympathie der Indische
Regeering heeft en het is haar gemachtigd»,
die het in den Voïksraad moet verdedigen,
doch het ontwerp is niet van haar.
Er zijn verschillende wenschen geuit De
eerste spreker, de veteraan H. H. Kan, was
één dergenen, die versterking van het leger
bepleitte en daarvoor financieeien bijstand van
Nederland vroeg. Begrijpelijk, want Indlé heeft
tot dusver de kosten voor het leger gedragen,
doch deze worden in den laatste» tijd, vooral
door de motoriseering, wel zeer stérk opgevoerd. Hij drong ook aan op aanbesteding van
een deel van den aanbouw der slagkruisers
bij buitenlandsche werven.
Afgezien van andere bezwaren, lijkt ons de
verwezenlijking van dezen wensen reed» om
parctischen aard onmogelijk. De buitenlandsche
werven zouden in een neutraal land moeten liggen: voor de landen die in Europa daarvoor in
aanmerking komen, is neutralietl een zeer be»
trekkelijk begrip; zij kan bij wijze van spreken,
eiken dag veranderen in een partij-kiezen. lets
anders is het het betrekken uit het buitenland
van het voor den bouw henoodlgde materiaal.
Verder betreffen de wenschen bepaalde maatregelen ter overbrugging van den overgang»»
tijd, staalsmoblllsaUe tegen den binnenland»

:

Nieuwe bijeenkomst van den
Geallieerden oorlogsraad verwacht
Bespreking

belang is voor Indië.

-

Onze correspondent te Londen meldt:
De Times en andere Londensche kranten,
vestigen de aandacht van hun lezers op de si»
tuatie op den Balkan, omdat Duitschland volgens hier ontvangen berichten weer zeer actief
i, geworden in Zuid-Oost-Europa. Volgens de
Times is Vultschland ongerust over de mogelijke gevolgen van de conferentie van Britsche
ambassadeurs in Zuid-Oost-Europa korten tijd
geleden hier In Londen met Lord Halifax gehouden. Het ontbieden van den Duitschen ambassadeur, té Rome naar Berlijn wordt hier geacht in verband te staan met nieuwe Duitsche
plannen, waarbij natuurlijk Italië betrokken

BEGROOTING
NADERT DE 3 MILLIARD
De helft zal bestreden worden
uit belastingen

wisselen over het Verre Oosten. Volgens
hier ontvangen berichten zijn de vlootmaUit Londen meldt Reuter: Sir sohn Sinoeuvres van de Ver. Staten in den Groo» mon, de kanselier van de schatkist, dient
ten Oceaan gevolgd door japansche en vandaag zijn eerste volledige oorlogsbegrooting in, omvattende in de eerste plaats
Russische manoeuvres.
Uit buitenlandsche bron worden hier ook een uiteenzetting van de fiscale uitwerberichten gepubliceerd over activiteit van king van den oorlog en in de tweede
de Lritsche vloot in de buurt van de Phi- plaats een verklaring over de middelen,
lippijnen. Deze berichten zouden in ver» waarbij Simon het astronomische bedrag
band kunnen staan met de reeds eerder hoopt te dekken, dat wellicht de drie mil»
vermelde waakzaamheid der Geallieerden liard pond sterling benadert, voor de namóet worden.
Zooais gezegd, gelooft men hier nog steeds om geen al te groöten aanvoer van grondtionale uitgaven in het jaar beginnende
niet aan directe deelneming door Italië aan den
op S April.
oorlog, maar de mogelijkheid van Italiaansche stoffen uit Nederlandsen Indië naar Wlaactiviteit op den Balkan wordt niet uitgesloten diwostok toe te staan, omdat die grondDe politiek van Simon zal zijn de eene
geacht
stoffen ten voordeele van Duitschland zouhelft hiervan te verkrijgen uit de belasEenige «lagen geleden maakte ik reeds den kunnen komen. Hierbij is ook de Franmelding van geruchten, dat Italië' afslui- sche vloot betrokken, die immers haar tingen en de andere helft door middel van
leeningen.
ting van de Adriatische Zee door mijnen» bases in Fransen Ihdochina heeft.
Een der voornaamste bronnen van inkomsten
velden zou overwegen, waardoor het een
Er moet echter niet vergeten worden, dat de 1» de belasting op de inkomsten van personen
vrijer hand zou krijgen tegenover JoegoTimes kortgeleden aandacht ging «henken aan en ondernemingen. De regeling hierbij is zoo»
het getwist tusschen Japan en de Ver. Staten danig, dat gezinnen met een laag inkomen in
slavië. Net «preekt vanzelf, dat de Gealover de positie van Nederlandsen IhdlS, Indien het geval kunnen komen te verkeeren, dat zij
lieerden op zulk een coup van Italië uiterst het bij den oorlog betrokken
zou worden. Bij ln het geheel geen inkomstenbelasting behoekrachtig zouden reageeren, al schijnt het dat hoofdstuk is nu een speldje gestoken, maar ven te betalen, doch dat personen met een uit»
nog niet zéker te zijn hoever zij precies het spreekt vanzelf, dat Engeland welks groot» zonderlijk hoog inkomen belast kunnen worste basis in het Verre Oosten te Singapore is den voor meer dan de helft van
hun totale inzullen gaan. Hiervoor is nieuw Fransch- gevestigd, den toestand met Argusoogen
blijft komen.
gadeslaan.
Britsch overleg noodig en men kan er op
Andere belangrijke bronnen van inkomsten
rekenen zeer binnenkort van contact tus- bijBovendien is Frankrijk nog op andere wijze zijn de indirecte belastingen op den invoer en
deze zone van politieke kruldjes-roer-me» op bepaalde
als tabak, alcoschen Londen en Parijs te hoeren.
niet betrokken. De Japanner» zijn zeer actief hol, benzine, verbruiksartlkelen
suiker,
thee,
voorts,
be»
Bovendien zal Engeland aan zijn Franschen langs de grens tusschen Fransch-Indochina en paalde rechten en heffingen, o.a. alsmede
de speciale
waar
zij
China zelf.
de verbinding trachten af belasting, welke Simon in September
bondgenoot rapport willen uitbrengen over hetheeft in»
geen de conferentie van Lord Halita» met de te snijden. De Fransenen kunnen niet onvergesteld, bedragende 60 procent op buitensporige
Britsen» ambassadeur, uit Zuid-Oost-Europa
heeft besloten.
Er zijn nog ettelijke andere punten van be»
spreking op de agenda. De strijd In Noorwegen
zal uitvoerig worden besproken en de positie
van Zweden. Finland en Rusland niet worden
vergeten.

Rusland zal trouwens nogmaals ter sprake
komen in verband met den Balkan. Turkije en
het naburig Oosten.
Maar er is meer. Engeland en Frankrijk
hebban alle reden ook van gedachten te

schillig zijn voor dezen Japanschen druk in
Zuidelijke richting.

Pngeland heeft een merkwaardige
zwijgzaamheid in acht genomen ten tijde
van de woordenwisseling tusschen Tokio

en Washington over Nederlandsen Indië

en alleen de Times heeft getoond, dat En»
geland er zich niet bulten wilde houden.
De reden hiervan zal wel zijn geweest,
dat Londen en Parijs de zaak nog niet in

winsten in zaken vergeleken met de winsten
van voor den oorlog.

Churchillspreekt

niet

Uit Londen: Door drukke werkzaamheden
wa» Churchill heden verhinderd het noenmaal
ter gelegenheid van Saint Oeorges-day bij te
wonen, waar hij een radiorede zou uitspreken.
Uit Londen: De plaat» van Churchill aan het
noenmaal ter gelegenheid van Saint Oéorge»
D»y werd ingenomen door vuflCooper, den
vroeger»» «enten lord van de admiraliteit

in bescherming nam tegen Engeland en Frankrijk.
In deze twéé handelingen van de tegenstanders komt duidelijk het verschil tusschen de
maritieme visie van Engeland en de continentale visie van Duitschland uit Engeland meent
door het versperren van de neutrale wateren
den tegenstander te kunnen dwingen naar de
open zee, welke door Engeland wordt be»
heerscht Duitschland bezet het land en meent
zich den toevoer van de noodzakelijke ertsen
op deze wijze te kunnen verzekeren.
De .Mitzkrieg" met zooveel succes toegepast in Polen, dat rechtstreeks over land i»
te bereiken, had eveneens succes in het rechtstreeks van Duitschland uit te bereiken De»
nemarken. Dit laatste land beschouwde de verdediging als nutteloos en werd in één dag door
Duitschland per telefoon veroverd.
Minder vlot ging het.in Noorwegen, dat door
water van Duitschland is gescheiden. De eerste
opzet lukte volkomen. Zoowel Engeland als
Noorwegen werden volkomen overrompeld, hetgeen wijst op organisatietalent aan Duitsche
zijde en een falen van den Engelschen Inlichtingendienst Met verbluffende snelheid werden
de voornaamste strategische punten bezet
Met de uitvoering van het plan tot het bezetten van Denemarken en Noorwegen moet
reeds een aanvang zijn gemaakt, voordat de
Engelsche de mijnen hadden gelegd en toch
openbaarde zich de bezetting eerst, nadat de
Engelschen de mijnen hadden gelegd^ waardoor
dit al» een antwoord kon worden vermeld.
Het mljnenleggen der Engelschen paste in
de Duitsche afwikkeling van den gang van zaken, zoodat m. i. kan worden aangenomen, dat
de Duitsche Inlichtingendienst wel op de hoogte
was van de plannen der Engelschen. Mocht het
een oogenblik den schijn hebben gewekt, dat
Engeland het initiatief In handen had genomen, in werkelijkheid Is dit vermoedelijk niet
het geval geweest
Veel Is nog onduidelijk in de Noorsche zaak.
De berichten van de beiligerenten zijn volkomen tegenstrijdig. Het staat evenwel vast dat
de verovering van Noorwegen en Denemarken
I» geschied volkomen ln strijd met de opvat»
tingen, welke tot nu toe door deskundigen

werden gehuldigd. Een oud-leerling van de
Hoogere «rljgsschool gaf dit zoo sprekend aan
door te zeggen: „Als wij dit plan op den cuesus hadden ontwikkeld, waren wij met een
dikke onvoldoende beloond."
De toekomst zal leeren, wat de belooning
van vuitschland zal zijn en of het niet te veel
heeft vertrouwd op de mogelijkheden van het
luchtwapen, dat Inderdaad een groote rol in
dit avontuur heelt vervuld. Het wil mij voor»

zen weinig actief te zijn en was door de revo-

lutie bovendien reeds sterk ondermijnd.
De ervaring leert dat als een èxpeditionaire
macht over zee moet worden vervoerd en later

worden aangevuld, zelfs tegenover een zwakken
tegenstander een zeer groote macht wordt ver»
eischt In den modernen tijd komt hierbij voor»
al nog de bescherming tegen vliegtulgaanvallen.
Als eisch voor een geslaagde landing wordt
dikwijls gesteld het beschikbaar zijn van een
hulpbasis, nabij het punt waar de landingen
onder tegenstand moeten plaats hebhen. De
keuze van Engeland schijnt hiervoor gevallen
te zijn op eenige eilanden van de Lofodden,
die zoowel tot basis voor bet expeditieleger nis
tot luchtvaartbasis werden ingericht
Wanneer de kust wordt verdedigd, is de keuze
van landingsplaatsen moeilijk. Dikwijls zullen
de maritieme eisenen en dé eischen van de
landingstroepen uiteenloopen. De militaire
eischen voor het verdere verloop van de landing zijn niet altijd in overeenstemming met de
technische eischen, die door de Marine aan een
landingsplaats worden gesteldCorbett zegt hierover, dat het belang van
het leger altijd zal zijn zoo mogelijk zonder
tegenstand te landen en zoo dicht mogelijk bij
het object dat genomen moet worden. De
maritieme wenschen zullen hiermede in strijd
zijn, want de Marine zal willen landen op be»
heerlijken afstand van de vijandelijke basis,
om minder kans te hebben op de werking van
de maritieme verdedigingsmiddelen en lucht»
aanvallen. Al naarmate de grootte van het ge»
vaar ter zee, zal meer of minder rekening kun»
nen worden gehouden met den wensen van
het landingsleger. De keuze van de landing»»
plaatsen der Engelschen moet in dit licht wor»
den beschouwd.
De landingen op de havens en vliegvelden
van het totaal onvoorbereide Noorwegen wa»
ren veel eenvoudiger dan de landingen, welke
Engeland nu moet ondernemen, terwijl de
voornaamste havens in Duitsche handen zijn
en de verdediging uitstekend zal zijn georganiseerd. De Engelsche schonen zuilen boven»
dien zoowel van onder water als uit de
lucht worden bestookt De Duitsche luchtvloot
heeft niet kunnen voorkomen, dat de Engel»
schen ln Noorwegen vasten voet aan wal heb»
ben gekregen, hoewel de Noorsche vliegvelden
uitgezochte ultvalspoorten zijn voor vliegtuigen, die de Engelsche vloot voor de Noorsche
kust kunnen bestoken. Volgens het Britsche
Departement van Oorlog hebben evenwel den

eenen dag na den anderen transportschepen
duizenden Engelsche en Fransche soldaten, zoo»
mede zware artillerie, tanks en verdere uit»
(Zia vervolg pag. Af).
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DE JEUGDHERBERG

De Minister stelt opnieuw voor

Wijziging
collegegeldregeling

Een

internationeteJeugdherbergtentoonstel inegn
Nederlandschestand

Beide ontworpen en vervaardigd
door de Academie voor Beeldende
Kunsten te
Den Haag

niet door verhooging van

collegegeld

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede
Kamer nopens het wetsontwerp tot wijziging en
aanvulling der Hooger Onderwijswet (regeling
van de collegegelden) zegt de minister, dat aan
sommige leden moet worden toegegeven, dat
ook bij herstel van het oude beginsel mogelijk
zal blijven, dat de studenten in sommige studie»
richtingen examens afleggen zonder voortdurend aan een universiteit ingeschreven te zijn
geweest

Het bezwaar van het geldende systeem van
betaling is echter, dat het de studenten als
het ware uitlokt zich zoo weinig mogelijk
te laten inschrijven. Aanvaarding van het
aanhangig ontwerp van wet nadat daarin
de hieronder toegelichte wijzigingen zijn
aangebracht zal tot gevolg kunnen
hebben, dat de studenten in alle studierichtingen veel minder aanleiding zullen
hebben zich gedurende enkele jaren aan
de inschrijving te onttrekken.
Net ontwerp in zijn oorspronkelijke redactie
«tuitte bij zeer vele leden op bezwaren, omdat
werd voorgesteld het aantal jaren, gedurende
welke betaald zou moeten worden, vast te
stellen op vijf en tegelijkertijd het collegegeld
te verhoogen van f3OO tot f350. De minister
heeft getracht aan deze bezwaren tegemoet te
komen zonder belangrijke offers van 'sRijks
schatkist te moeten vragen. Hij heeft zich met
het oog hierop opnieuw tot het Centraal Bureau
voor de Statistiek gewend, thans met het verzoek te willen nagaan hoevele malen de
studenten, die hun studie in 1933 hebhen aangevangen, zich gemiddeld hebben laten in»
schrijven. Deze studenten vielen immers gedurende hun geheelen studietijd onder dé thans
geldende regeling, zoodat kan worden aangenomen, dat zij zich niet vaker hebben laten
inschrijven dan voor de voltooiing van hun
studie strikt noodzakelijk was. Hetresultaat van
dit onderzoek is:
2,833

4.308
4.41?

Op de Triënnale te Milaan, die een dezer
dagen geopend werd, is HederlaLl o»», vertegenwoordigd in een groots tentoonstelling
van de Internationale Arbeidsgemeenschap
voor Jeugdherbergen.
De Triënnale is de eenige internationale ten»
toonstelling, die dezen zomer in Italië georgal niseerd wordt een tentoonstelling van architectuur en decoratieve kunst Een deel van
deze tentoonstelling is gewijd aan de jeugd»
herbergen. Het l» haast vanzelfsprekend, dat
hier de jeugdherbergen vertegenwoordigd zijn
uit architectonisch oogpunt Een jeugdherberg
immer» l» voor den architect een speciale aan»
tapijt
Moquette
trekkelijkheid door de buitengewone eischen.
Zware kwaliteit effen
die aan een dergelijk bouwwerk gesteld
0.70 breed f625 p.M.
worden.
fy.2sp.M.
1.00
Voor de Internationale Arbeidsgemeenschap
voor Jeugdherbergen, waarvan het secretariaat
te Amsterdam gevestigd Is. was dit uitgangspunt van minder belang dan het resultaat dat
men door middel van deze expositie hoopt te
bereiken, nl het doen ontstaan van jeugd»
herbergen in .Italië, waarvoor de Italiaansche
autoriteiten hun medewerking hebben toegezegd. De Academie voor Beeldende Kunsten
Godgeleerdheid .'
4 te Den Haag belastte zich met bet ontwerpen
en vervaardigen van de inzending. De ontwerWiskunde én Letteren
5 pers
zijn Henk Nieuwenburg en Qharles JongeLetteren en Wijsbegeerte
5 jans. die'met medewerking van vele leerlingen
5 van de Academie dezen stand uitvoerden. .
Geneeskunde
Tandheelkunde
De bedoeling van den stand hebben dé ont»
5
als volgt opgevat: hét demonstréerén
werpers
Veeartsenijkunde
5 van de cultureele
en paedagogische waarden
Technische wetenschappen
5 van het trekken en de taak. die het jeugdherhergwerk bekleedt Getracht is dus de alHij meent, dat het de voorkeur verdient gemeené voor de vorming als mehsch weldaeen dergelijk schema niet in de wet zelf dige werking van het jeugdherbergwerk. uit
te beelden, waarbij sociale deugden als geop te nemen, daar in dit geval telkens een meenschapszin.
zelfstandigheid, zelfwerkzaamwetswijziging noodig zou zijn, wanneer een held. liefde voor de natuur, belangstelling voor
voren gebracht zijn. Bovennieuwe studierichting zou opkomen of zich land en volk naar
gelaten
voor de verschillende
dien ls ruimte
verandering
den normalen

VOORKOMT ERGERNIS
MotvriJ

.

Big»

...,

een
in
duur der
een
studie in
der faculteiten zou voordoen.

De minister houdt -Jen er dan ook van overtuigd, dat de universitaire samenleving met den
algemeénen opzet van het gewijzigd wetsontwerp «al instemmen.

4,916

faculteit der letteren en wijsbegeerte
De minister vreest niet dat het aannemen
4.535
faculteit der geneeskunde ...^
5,061
van
het gewijzigd ontwerp tot vermeerdering
;
tandheelkunde
■. 5.079
faculteit der veeartsenijkunde
het aantal studenten zal leiden. Van vervan
5.10
technische wetenschappen
5,119
laging of verhooging van belang der in totaal
Gegevens van de rijksuniversiteiten te leiden «n
Utrecht toonen aan. dat men zich in de vereenigde verschuldigde collegegelden is immers geen
faculteiten der reenten en letteren voor de studie sprake. Het doel. dat met de indiening wordt
van het Nederlandsen-Indisch recht gemiddeld3,083
en voor die van de indologie gemiddeld 5559 maal nagestreefd, is veeleer de studenten in de geheelt laten inschrijven.
legenheid te stellen tegen betaling van hetzelfHandhaving van het voorstel, «m het aantal
de bedrag meer van het universitaire onder»
laren, waarover collegegelden verschuldigd richt en van de universitaire inrichtingen en
■uilen zijn, vast te stellen op vijf, zou be- hulpmiddelen gebruik té maken.
.:";:.' .
teekenen, dat aan de bestaande bezwaren vóór
De minister vereenigt zich geheel met de mee»
de studierichtingen, waarin de studenten, ning van zeer vele leden, dat niet naar een be»
blijkens bovenstaande gegevens, met inschrijving perking van het aantal studenten gestreefd mag
gedurende drie «f vier jaren kannen volstaan, worden door verhooging van het collegegeld.
Hij moet zich echter tot zijn leedwezen, verniet zou worden tegemoet gekomen. Een vooreenigen met het oordeel van vele andere leden,
«tel om bet aantal malen, dat betaald moet dat het invoeren van een regeling, waarbij met
worden, te bepalen op vier, zou medebrengen, de draagkracht der ouders rekening wordt gedat tot een verhooging van bet collegegeld tot houden, onmogelijk is op grond van de omstandigheid, dat vele, zoo niet de meeste, studenten
r 39624 zou moeten worden overgegaan om meerderjarig
zijn.
hetzelfde financieeie resultaat als onder de
Het bedrag, waarmede de vermoedelijke op»
tegenwoordige regeling te verkrijgen. Een zoo
brengst der collegegelden zal worden verminsterke verhooging acht de minister niet aanderd, wanneer het stelsel van vrijstelling na
vaardbaar.
vijf jaren wordt aanvaard, maar. het huidige be»
Hij is dan ook van oordeel, dat de bestaande drag van f3OO gehandhaafd blijft bedraagt
moeilijkheden alleen op bevredigende wijze f250.000.
kunnen worden opgelost door een regeling,
waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in studieduur, welke zich in de onder»
BAD BOUIIN.O. „D, Zet op dt HM".
scheidene studierichtingen voordoen. Dat ook
gahaal garartaoraard, aparta «an»ar»aUa»aal
Bad'
aan deze oplossing bezwaren verbonden zijn.
aa Kal, nu 130 Kadda», 1» KA. «a-dattarraln, «a
ontveinst hij zich niet Hij spreekt echter de
mlddrn «aa bami, an halda. Mooi» Sa«»pad»n. Hotel*
hoop uit dat de leden, die zich in het algemeen
g»-«a m»«»»»»aW, ««aolaaa» (4 ba), »»»a,d
galfbad af plnkrtaran 20» C
■Wal, ra*,
tegen een verschillende regeling der collegeflomar, «maf 5.-, p*. p.d. Vanaf 1 Mal daaalTk,
gelden voor de onderscheidene studierichtingen
oniMt. Vrwtjt pfotßßditc*
hebben uitgesproken, tegen de thans gedane
geen
voorstellen
overwegende bezwaren zullen
hébben, aangezien deze 'n belangrijken stap in
de door hen voorgestane richting beteekénen.
Thans ziet menig student aan de Technische
Hoogeschool zich genoodzaakt zich zeven of
meer keeren te laten inschrijven. Wordt het
ontwerp wet dan wordt het maximum aantal
inschrijvingen voor alle studierichtingen teruggebracht tot vijf.

’

Rechtsgeleerdheid
a. Nederlandsch-Indisch recht

b. Indológie

3
3
5

12.000 personen namen
er reeds aan deel
GEEN- CONCURRENTIE AAN
VRIJE ARBEIDSMARKT

Uitstekende geest onder de deelnemers
Het was de vorige maand negen jaar
geleden, dat de Gemeente Vakcursussen
voor werkloozen werden opgericht. Aanvankelijk zouden deze uitsluitend dienen
om de vakbekwaamheid der werkloozen
tot 24 jaar te onderhouden en uit te breiden. De aanvankelijke bestemming was
dus alleen voor jeugdige werkloozen, omdat dezen in het begin van de crisis weinig of geen werkgelegenheid vonden. Zij
hadden korten tijd de Vakschool verlaten
of waren korten tijd in de bedrijven werkzaam geweest. De kans bestond dus, dat de
verworven vakkennis spoedig te joor zou
gaan, indien niets werd gedaan, om deze te
onderhouden. Op de cursussen werden
slechts die personen geplaatst, die het vak

reeds hadden beoefend, zoodat van omscholing of te werkstelling van ongeschoolden geen sprake was. Negen jaar geleden
was deze opzet juist, doch de lange duur
van de werkloosheid en de technische ver»
anderingen in het bedrijfsleven stelden
nieuwe «lachen aan de cursussen, waaraan
zoowel mogelijk tegemoet werd gekomen,

Oude bunrtnamen
van Wassenaar en Znydwek
van veer V.V.V.
Op ultnoodlglng van de Wassenaaraehe Ver»
eeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer sprak in Kasteel Oud Wassenaar
mr B. Bvlama. rijksarchivaris, over oude buurtnamen In Wassenaar en XuFdwljck. De voorzitter, de heer G. L. O. Zeedijk, bracht voort»
dank aan de eigenaren van buitenplaatsen voor
hun bereidwilligheid om ook dit jaar weer hun
bezittingen voor de leden van W.V.V. open te
-s»riM»!
Mr Bijlsma ving zijn lezing aan met een kort
overzicht van hetgeen hij vorige malen ver»
telde, zulks ter oriëntatie van wat zou volgen.
Hieraan knoopte spr. vast de ondervinding, die
hij had opgedaan bij de restauratie van de
Dorpskerk. waarin zich ook een graf bevindt
van de familie Santhorst Spr. vertelde voorts,
dat hij had ontdekt dat het hul» in de Schoolstraat waarvan bij de afbraak was gebleken
dat het een oud huis was, aan het geslacht
Baaphorst had behoord en in de 17e eeuw was
aangekocht door de Hed, Herv. gemeente.
Bijksdorp en Waalsdorp waren indertijd
kleine buurtjes. Bijksdorp bestond uit vier woningen, wat volgt uit een goederenlijst van de
St Maartenskerk te Utrecht De namen zijn
vermoedelijk van de bewoners afkomstig.
Spr. besprak voorts de situatie van Baap»
horstduin, Blankenburgerduin. Boekhorstduin.
de buurten Hillenaar. Veenzijde en Berkheide,
het laatste een leen van den Graaf van Holland
aan de familie Van Cralingen.
Het Wassenaarsch dubbelmannenkwartet ver»
leende aan den avond medewerking.
Laning net

.

Ontslag gemeenteambtenaren en werklieden teVoorburg op 55-jarigenleeftijd
Eenendersoekte

gaande.

Bij de gemeentebegrootmg voor 1940 hebben
B. en W. van Voorburg aangekondigd, dat zij
voornemens waren aan de gemeentevroedvrouw
wegens het bereiken van den leeftijd, welke
wordt vereischt om in aanmerking te komen
voor z-g. vervroegd ouderdomspensioen, met ingang van 1 Januari 1940 eervol ontslag te verleenen, Belanghebbende heeft naar aanleiding
daarvan een adres aan den Baad gericht waarin
wordt verzocht bedoeld ontslag op te schorten,
hetgeen er toe heeft geleld, dat B. en W. deze
zaak opnieuw in overweging hebben genomen.
Ook het advies van de commissie van financiën,
welke de vervroegde pensioneering in het al»
gemeen aan de orde had gesteld, heeft hieraan
medegewerkt

Thans berichten B. en W. aan den Baad, dat
zn deze' zaak tot de begrooting voor 1941 willen
uitstellen, teneinde te kunnen nagaan of er voldoende termen aanwezig zijn om de functie van
vroedvrouw definitief op te heffen en bovendien om na te gaan Of als regel gebruik moet
worden gemaakt van de bevoegdheid, neergelegd in de personeelsreglementen, om ambtenaren en werklieden, die in aanmerking komen
voor z.g. vervroegd ouderdomspensioen (hieronder vallen b.v. agenten van politie en stoker»
van de gasfabriek) niét langer in hun functie
te handhaven. Wordt deze vraag bevestigend
beantwoord,/ dan zal op dien grond ook de
vroedvrouw worden ontslagen, doch bij ontkennende beantwoording zal ook van de bevoegdheld ten aanzien van de vroedvrouw geen gebruik worden gemaakt

■

stuur van net Nationale Fonds voor Bijzondere
Nooden bijgewoond.
EIMMABLOEMCOLLECTETE WASSENAAR.
De EmmabloemcoUecte te Wassenaar heeft
landen om aan te toonen hoé deze gedachte in, f 550 opgebracht
dé praktijk is uitgewerkt De geheele tentoon»'
-telling is ondergebracht in eén zaal. Binnen»
tredend wordt de aandacht van den bezoeker
JAARVERGADERING VAN HET GROENE
allereerst opgeiiischt voor dé uitbeelding van .",
KRUIS AFDEELING DEN HAAG
de algemeéné jéugdherberggedachte op een
Vrijdag 26 April houdt de afdeeling Den Haag
groote omgebogen wand, die tenslotte uitloopt^ van de 2uidhollandsche Vereeniging „Het
in een tafelvormig ovaal, waar een maquette
Groene Kruis" haar algemeene vergadering in
van een model-jeugdherberg het culminatie' Pulchri Studio.
punt vormt Dé bezoeker wordt achtereen- ■"
Dit het jaarverslag blijkt dat de bijzondere
volgens geleld langs éen hérbergkeuken, een
tijdsomstandigheden geen nadeeligen invloed op
waschlokaal en een dagverblijf, waar een doorde ontwikkeling van de vereeniging hébben
zichtige wand het vrije en ruime van het daggehad. Het ledenaantal is stijgend. Het bedroeg
verblijf in een jeugdherberg suggereert '
*; op 1 Januari 2049 tegen 1998 op 1 Januari 1939.
De nationale, organisaties brachten elk een De vereeniging werd in het verslagjaar door
de rijkscommissie voor kraamhulp erkend en
kleine stand in deze tentoonstelling onder,
bevoegd verklaard tot de opleiding van bakers.
waarbij ook Nederland vertegenwoordigd is.
Deze laatste stand werd eveneens verzorgd Daar nog over een onvoldoend aantal gediplodoor de academie voor Beeldende Kunsten in
meerde bakers beschikt wordt kon niet aan
Den Haag en geeft een idee van de wijze,
alle aanvragen worden voldaan, zoodat nog 10
waarop Nederland het jeügdherbergidee tot bakers uit Rotterdam alhier haar hulp ver»
uiting bracht
leenden.

Negen jaar Gemeentel. Vakcursussen

Geen invloed op keuze van studievak.
Uit de gegevens van het Centraal Bureauvoor
de Statistiek blijkt niet dat het aantal malen,
dat de studenten zich moeten laten inschrijven
en dat onder het geldende systeem sterk uiteen»
loopt belangrijken invloed op de keuze van het
studievak zou oefenen.
Zonder overigens vooruit te loopen op den
Inhoud van het in het gewijzigd artikel VI be»
doeld K. 8., laat de minister bij wijze van
voorbeeld volgen, hoe de aantallen jaren, waar»
over betaling verschuldigd zal zijn, zouden kun»
non worden bepaald:
jaren

AVONDBLAD A

PRINSES JDLIANA BIJ HET NATIONAAL
FONDS VOOB BIJZONDERE NOODEN
Prinses Jullana heeft hedenochtend de weke»;
Iljkschë vergadering van het dageUjkscb be-

..
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Residentienteuws

OP DE TRIENNALE TE MILAAN

Stndiedu rals grondslag
van berekening
LIEVER GEEN
MAXIMAVAN
DUUR DU DE WET
Beperking van studenten-aantal

gemiddeld aantal jaren per student:
faculteit der rechtsgeleerdheid
faculteit der godsgeleerdheid
vereenigde faculteiten der wiskunde en let. teren
faculteit der wis- en natuurkunde

—

zoowel in het belang van de arbeiders als
in dat van de gemeenschap.
De richting van ontwikkeling der vak»
cursussen werd dus geheel bepaald door de
maatschappelijke omstandigheden. Er werd niet
van te voren een bepaalde werkwijze uitgekozen, het leven bepaalde zelf den aard en den
duur van het werk. Reeds in' 1931 verdwenen
bijvoorbeeld de speciale autogeen-lasschers in
de verwarmingsindustrie en begon men aan den
verwarmingsmonteur den eisch te stellen, dat
deze ook moest kunnen lgsschen.
De monteurs, die werkloos werden, wisten dit
en zochten tijdens hun werkloosheid dit onder»
deel van het vak te leeren. Spoedig werd aan
de vakcursussen een afdeeling verbonden voor
autogeen-lasschen en reeds hebben 500 personen
van deze cursussen gebruik gemaakt waardoor
velen weer in het bedrijfsleven konden worden
opgenomen. Het autogeen-lasschen breidde zich
bovendien nog tot verscheidene andere vakken
uit. hetzelfde verschijnsel heeft zich voor»
gedaan met andere vakken, zooals electrlschlasschen, automobiel-montage, machine-bank»
werken, electro-techniek, schilderen, enz., die
alle op de cursussen worden onderricht, en
waarbij het onderwijs steeds gericht is op de
eischen, welke de practijk stelt
In de negen jaar van bet bestaan van de vakcursussen sijn deze bezocht door circa 12.000
verschillende personen. De laatste jaren en in
het bijzonder het ' allerlaatste jaar, neemt het
aantal jeugdige cursisten af, terwijl juist bij de
onderen een toeneming valt te eonstateeren. Dit
«temt volkomen overeen met den toestand, zoo»
al» deze sten demonstreert aan de Gemeentelijke
Arbeidsbeurs. Naar aanleiding van een onderhond met den directeur van die beur» schreven
wtj dan ook reed» geruime» tijd geleden, dat
Den Haag nagenoeg geen jeugdwerkloosheid
meer kent.
In Maart 1840 bedroeg het aantal bij de beur»
Ingeschrevenwerkloozen beneden 1» jaar slecht»

288, tegen 17.434 ouder dan 18 jaar. Hieruit blijkt
duidelijk hoezeer de jeugd in de bedrijven gewenscht is en hoe deze aan oudere personen de
gelegenheid tot het verkrijgen van werk onthouden. Dit is een economisch verschijnsel, dat

geheel wordt beheerscht door den loonfactor,
met het noodlottige gevolg, dat ouders arbeiders
afvloeien en na enkele jaren niet meer mee
kunnen.
Zij, die van goeden wil zijn en de hoop op
werk nog niet hebben opgegeven, melden zich
vrijwillig aan bij de vakcursussen, totdat ook
zij den moed opgeven.
Ais straks weer de behoefte ook aan deze
arbeidskrachten ontstaat, heeft de maatschappij
hierover niet de beschikking, omdat zij de
routine en de bekwaamheid missen. Indien de
overheid een regeling kon treffen, waardoor de
verhouding van jonge en oude arbeidskrachten
in de bedrijven werd bepaald, aldus Is de wensch
van insiders, zouden deze moeilijkbeden zich in
de toekomst minder voordoen. Zoolang een
dergelijke regeling niet bestaat, zal een oplossing gezocht moeten worden in al of niet ver»
plichte vakcursussen voor werkloozen. In dit
opzicht verrichten deze vakcursussen dus een
sociale functie van een zeer eminent belang.

Invloed van de mobilisatie.
Voor bet uitbreken van de mobilisatie werden
de vakcursussen geregeld bezocht door circa

1000 werkloozen, daarna verminderde dit aantal
tot ongeveer 600, hetgeen voor een stad als de
onze weinig mag worden genoemd. Het aantal
werkuren per week bedroeg gemiddeld van
18 tot 20.
Wil men werk van blijvende waarde voor de
werkloozen verrichten, dan zal dit aantal werkuren niet of weinig mogen verminderen, terwijl
ook de tijdsduur niet mag worden beperkt Een
goed vakman l» niet zoo «poenig volleerd en
hoe grooter zijn vakbekwaamheid, hoe grooter
zijn kans van slagen ln de maatschappij.
Het werk op de vakcursussen heeft zich steeds
bepaald tot het aanleeren van het gebruik van
gereedschappen, werktuigen en materialen door
middel van stelselmatige oefeningen, het maken
van werkteekenlngen, waardoor het mogelijk
wordt dat de practlsche werkzaamheden naar
een teekenlng worden uitgevoerd, en het uit»
voeren van werkobjecten. waarbij de arbeid zoo
nauw mogelijk overeenkomt met dien van hst
bedrijfsleven.

Dubbele botsing

tusschen Een mogelijke verklaring

personenanto en twee
motoren

militaire

Maandagmiddag is op den Bezulo^em^outsehe»
weg ter hoogte van het Kleine Leo «en ui»
Berkel afkomstige personenauto in botsing ge»
komen met een militairen motor met zijspan,
bestuurd door den sergeant D. B^. doordat «-?«?
laatste, terwijl hij een bocht nam. de mach»
over het «tuur van het motorrijwiel verloor.
De in de auto zittende 12»jarige jongen A. L. te
Berkel woonachtig kreeg daardoor een verwon»
ding aan het linker oog en werd door den Ge»
neeskundigen dienst overgebracht naar het
««glijdersgesticht aan de Laan van Meerder»
voort waar hij ter verpleging is opgenomen.
Het motorrijwiel kreeg materieele schade, ter»
wijl een tweede militair motorrijwiel, dat achter het eerste reed. over den kop sloeg. De
militaire bestuurders van belde motorrijwielen
kregen onbeduidend letsel. De auto. welker
voorruit was vernield en radlateur werd ingedrukt is door een kraanwagen der politie naar
het hoofdbureau gesleept

De

van de
sohev. 15 „Bep"
bemanning

Nader vernemen wij. dat de bemanning van
de Schev. 15 ,H«p". die ln het verboden
Duitsche gebied is gezonken, uit de volgende
personen bestaat: N. Pronk, schipper: M. Pronk,
stuurman: A. Korving. Ie monteur en P. de
Jong. 2e monteur. Voorts de matrozen L.
Spaans, Z. Spaansch en L. de Jong. benevens
een jongmaatje P. de.Jong. Alle personen zijn
uit Scheveningen afkomstig. Men verwacht te
Scheveningen. dat de bemanning over een paar
dagen wel naar huls zal terugkeerén.
HIJHAD EEN
MOTORGEKOCHT EN
WAS OP WEG GEGAAN.
Motoragenten hielden gisteren omstreek»
half elf op den Bezuldenhoutscheweg een 19»
jarig jongmensch uit Urnuiden Oost aan, die
aldaar een motor bereed, doch niét in het 'bezit was van de vereischte papieren. Aanvankelijk werd aan diefstal gedacht doch de jon»
geling verklaarde den motor in Haarlem, gekocht te hebben en dé Haarlemsche politie
bevestigde dit Daar de Umulder minderjarig
was, werden zijn ouders op de hoogte gebracht
en hijzelf door de politie op transport naar
zijn woonplaats gesteld, waarmee het uitstapje
was afgeloopeh.

DE ONTSPORING VAN DE BLAUWE TEAM.
Zooais wij reeds gemeld hebben is omstreek»
half drie gistermiddag de Blauwe Tram op^den
Scnenkweg ter hoogte van de Cornell» Speel»
manstraat. dié in de richting Scheveningen
reed, door onbekende oorzaak ontspoord. Circa
twee uur is het tramverkeer over enkel spoor

voor net warme weer
Onze weerkundig» medewerker «-nrljtk
De plotselinge stijging van dé temrw-ewur.
aan het einde der vorige week begonnen, t»

een even

groote

verraWslnU

geweest al» net

da» daaraan voorafging. Wij heb»
ben zoo n lange periode van te koud weer
achter den rug. dat het moeilijk «a» te nemen
is. dat de oorzaak hiervan plotseling zou op»
gehouden hebben te werken. Men kan natuur»
lijk zeggen, dat het warmer geworden l, doordat het weer nu wordt beheerscht door «en
gebied van hoogen druk. dat hierbij de wind
Oostelijk Is geworden en daardoor droge lucht
aanvoert als gevolg waarvan er geen bewolking meer l», die de zonnestraling tegenhoudt
en dat hierdoor de thermometer overdag
flink kan stijgen, maar dat is geen voldoende
verklaring. Indien het tijdperk van. te koud
weer werkelijk geëindigd zou zijn. moet er
meer gebeurd zijn dan énkel een verandering
in den aanvoer van lucht en in den bewol»
stormweer,

kingstoestand.
Met twee andere omstandigheden moeten wij
intussehen rekening houden, In de eerste
plaats valt op te merken, dat de veeltalige
gemiddelde temperatuur van eiken dag in
dezen tijd van het jaar vrij sterk stijgt De
veeljarlge gemiddelde temperatuur (normale
temperatuur) van 1? April bedraagt 8.3 graden
O. en loopt geleidelijk op tot 110 gr. op 34
April, zoodat wij reed» om deze reden kunnen
verwachten, dat het juist om dezen tijd war»
mer weer wordt

Een andere omstandigheid is, dat er op
warme lentedagen dikwijl» zg. Föhnwerking
in de atmosfeer zit, d.w>«. de heersohende
wind is een uit grootere hoogten geleidelijk
afdalende luchtstroom, die bij het heerdalen
samendrukt en daardoor warmer wordt Waar»
schijnlijk hebben wij hiermede man» te doen,
hetgeen bovendien zou blijken uit de groot»
helderheid en droogte van de lucht en ook uit
de eigenaardig gevormde «chollenvormige wol»

ken, die Zaterdag en Zondag te zien waren.
Een dergelijke Fohntoestand komt hier te
lande voor bij Oostelijke winden, in sterke
mate bij ZO-wlnden. Voor zooverre is na te
gaan is de heerschende luehtdrukverdeeling in
Europa thans gunstig voor een zoodanigen toe»

«tand.
Overigen» zullen wij moeten afwachten of
dit warme weer aanhoudt, hetgeen thans niet
(Nadruk verbodend
te voorspellen la.

geleld.

AANHANGWAGEN LIET LOS.
Een kermlsauto uit Breda met een aanhangwagen reed gistermiddag om half ze» op den

Rijswijkscheweg. Ter hoogte van perceel 220
brak de koppeling, die de beide wagen» ver»
hond, waardoor de aanhangwagen tegen een
verkeerszuil terechtkwam, die omver gereden
werd. De wagen kreeg geen schade.

ONGELUK OP HOOKEYVLD.
De 24-jarlge v. T. uit Den Haag kwam op het
hockevtérrein van Togo, aan i den Buurtweg te.
Wassenaar, te vallen en ontwrichtte zijn linker
elleboog. Na het verleeneh van dé eerste hulp
is hij overgebracht naar het ziekenhuis aan den
Zuidwal te Den Haag.

Kapelaan E. Stolwijkvan de St Jacobus
Parochie te Delft benoemd

-

De heer E. Stolwijk. kapelaan^ der. St
Jacobusparochie alhier is benoemd tot directeur der Congregatie ' der Eerw. Zuster»
Augustinessen van Delft en tot Rector van het
St Mppol^tusgestlcht
De nieuwe directeur is op 3 Maart 1902 in de
Lle, ln de buurt, van Haarlem, geboren. PriesPOPULAIRE VOORSTELLING VAN „DER ter werd bij ln 1826 en kort daarna kapelaan te
Na ©enigen tijd werkzaam te zijn
GRAF VON LUXEMBURG". Warmond.'
geweest In de parochie te Middelburg vertrok
Op Zondagavond 28 April geeft de Fritz bij ln 1932 naar Den Haag waar hij ais kapelaan
Hirsch Operette een enkele populaire voor- van deSt JacobusParochie werd benoemd. Ge»
stelling van Lehars „Der Graf von Luxemburg", durende acht jaren heeft bij in de Residentie
In het Geb voor K. en W. alhier.
veel vruchtbaren arbeid verricht o.a. Be»
Ook bij deze populaire voorstelling treden ln stuurde hij de meisjescongregaties in de
de hoofdrollen op de dames. Hilde Harmat, parochie van de Parkstraat en was hij geesGretl Tuchler. Julia Rlllo. Madv Meth en de telijk adviseur van den HK. Kappersbedienden'
heeren: Fritz Hirsch, Paul Harden, Egon Kar» bond „St oosmos." Voorts was hij nog adviseur
ter, Albert Mav. Walter Triebel, Leo Relcher en van dé afdeeiing den Haag van den UK. Bond
Manfred Laske. De vioolsoli worden op het voor sléchthoorénden „St Llduina," Het clubtooneél vertolkt door Alma Rosé. Hét versterkhuis voor doofstommen waar hij directeur van
te orkest staat onder leiding van Hans Lichten» was zal door zijn heengaan een groot verlie»
steln.
lijden.
■

.

BRUG PAVILJOENSGRACHT AFGESLOTEN
Ingaande heden is de brug Paviljoensgracht
voor alle rijverkeer afgesloten wegen» werkzaamheden aan de brug.

Zoo is door leerlingen van dé cursussen de

Binckhorst geheel gerestaureerd, terwijl voort»
werden gebouwd een jeugdhuis, een padvindershuls, jeugdgebouwen gerestaureerd, honderden
banken gemaakt voor plantsoenen, meubUalr
voor raadhuizen en andere gebouwen, de In»
richting van sport» en speelterreinen verzorgd,

etc. Nog dezer dagen is men gereed gekomen
met den bouw van een laboratoriumwagen voor
insectenonderzoek, die op de Hooge Veluwe in
gebruik komt Men is thans nog bezig met de
vervaardiging uit de hand van een zeer groote
maquette van het Binnenhof en het Buitenhof
en de naaste omgeving daarvan. Deze maquette
krijgt een vaste plaats in het Gemeentelijk
museum en zal over circa drie maanden gereed
zijn. Voorts is men bezig met de banken en
pergola's voor het Zuiderpark en de voorbereiding van een openluchttheater in het Zuiderpark met 1800 zitplaatsen. Er is thans een
speciale afdeeling voor zweefvliegtuigbouw,
waar een toestel voor den Nederlaudschen
Arbeiders Sportbond op stapel staat dat reeds
aardig ver is gevorderd Dan wordt er gewerkt
aan hekwerken voor het Zuiderpark en het
Park Marlot De teekenzaal Is voortdurend be»
drijvig met het voorbereiden van nieuwe
werken, terwijl men binnenkort begint aan ds
inrichting van een nieuw kleuterhui» voor
Scheveningen.
Deze werkzaamheden, die niet werden ont»
trokken aan de vrije arbeidsmarkt, zijn ateed»
van groote waarde geweest omdat zij zoo dicht
overeenkwamen met het normale werk ln het
bedrijfsleven en omdat de resultaten van dien
arbeid voor anderen van beteekenis waren.
Hoe meer deze factoren den arbeid van werk»
ioozen beheerschen, des te grooter l» de be»
langstelling, die de werkloozen voor dezen
arbeid aan den dag leggen. Zij hebben dan het
gevoel, dat zij, ondank» hun werkloosheid, toch
aan het maatschappelijk leven deelnemen »n zij
bemerken teven», dat hun vakbekwaamheid
hiermede is gebaat Dat onder deze omstandigheden de geest onder de deelnemer» aan de
cursussen steeds goed Is geweest behoeft dan
ook geen nadere verklaring Zij, die werken
wilden, vonden steeds den arbeid, welke voor
hen van belang was en verkregen bovendien de
bevrediging waaraan zij behoefte hadden.

HET STRAND IS MORGEN WEER
ONVEILIG
Het strand te Scheveningen in onveilig tué»
schen de strandpalen 81 en 94, op Woensdag 24
April van 950 tot 1» uur. wegens schietproeven
met geschut De aandacht wordt er op gevestigd,
dat het strand eerst dan weder toegankelijk is,
nadat de roode vlaggen, welke de onveilige
strook aanduiden, zijn ingehaald.

VOOR EEN STERKE OPENBARE SCHOOL
In samenwerking, met het Haagsche Prop»-ganda Comité voor de Openbare School zullen
de oudercommlssles der O. L. scholen Pluvier»
straat A. en B. en da Tesselschestraat een ver»
gadering beleggen op Maandagavond in school»
gebouw Tesselschestraat 63. De heer J. B. Sch»u>
wink zal spreken over: „Voor Nederland blijft
bet symbool, een. sterke Openbare School!" Na
afloop zal een film „Met de KLZI. naar Indlil"
worden vertoond.
UIT ONZEN LEZERSKRING
Soldaten-tuinders
Een lezer beklaagt er zich over, dat er sol»
daten zijn, die bijverdienste zoeken en daar»
door burgers van werk bérooven. Zoo zijn er

-

tuinder» onder de soldaten, die aanbieden
stads» en voorstadstuintje» te onderhouden
tegen prijzen, waarvoor een hurgervakman het
niet doen kan.
Zijn daar geen maatregelen tegen te nemen?
vraagt hij.

KINDERMATINEE TEN BATE VAN DE
KINDERLEESZAAL
Ten bate van de kinderleeszaal Olen»ostraa.
zal Zaterdagmiddag in .Excelsior", Zeestraat
67b, «en kindermatinee worden gegeven. Het
programma vermeldt 0.a.: kinderzang 0.1.v. mei.
Allda Andrlessen, een spel uit de leeszaal»
wereld: „De gesloten deur en de levende
boeken" en een zangspel „Piet de Smeerpoew
door leerlingen van de Atjehschool.
HET VRAAGSTUK VAN DE LEIDING
IN DE SCHOOL
Op de vergadering van de Unie van CbR
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland. afdeeling Den Haag. die op Zaterdag
27 April In De Nieuwe Doelen. Plein 6. wordt
gehouden zal de heer T. O. Bos uit Utrecht
spreken over „Het vraagstuk van de leiding
in de school".

ML VADERLAND

DE OVERVAL
OPNOORWEGEN

Beurs van Nieuw York
Louis lloetw en

Vliegtuigen kunnen een landing
niet afslaan
Een gewaagde Duitsche
onderneming

(Vervolg van de eerste bladzijde)
rustingen vla den zeeweg, over een afstand
van 650 km, naar de havens van Noorwegen
gebracht zouder dat eenig Incident zich voordeed.
Ne overheersching der Noordzee door midde! van de Duitsche luchtmacht waarop de
Vuitschers zich beriepen, is onjuist gebleken.
Hoewel de officieele Engelsche en Fransche
berichten nog altijd de grootste stilzwijgendbeid in acht nemen, krijgt men uit Duitsche
en Noorsche berichten en uit hetgeen via Zweden bekend wordt langzamerhand wel eén
iets beter beeld van den strijd. Vast staat dat
er geallieerde troepen zijn geland op verschillende punten van de Noorsche kust
Hieruit valt een belangrijke conclusie te
trekken voor de verdediging van ons Indié. NL
dat niet teveel waarde mag worden gehecht
aan Het luchtwapen voor de beheersching van
de zee, doch dat het schip nog altijd de zee
beheerscht
Daar Engeland de heerschappij ter zee be»
zit zal de aanvankelijke weerstand der Noren
spoedig krachtdadig kunnen worden onder»
steund. Engeland zal niet nalaten dit te doen,
nu het merkt dat Duitschland er een hoofd»
actie van maakt hetgeen duidelijk blijkt uit
den inzet van véle Duitsche vlooteenbeden en
het tijdelijk stopzetten van de actie met onder»
zeebooten tegen de scheepvaart op Engeland.
Hét heeft er veel van, of Mussolini ' deze les
ook ter harte heeft genomen en voorlooplg
doorgaat met toe te zien.
aaa

Engeland is de ondersteuning in het Noorden begonnen, ver van de Duitsche vliegvelden,
terwijl het er alles op zet de Noorsche vliegvelden te vernietigen. Dichter bij de Duitsche
vliegvelden heeft Engeland de zeé ontoegankelijk gemaakt door hét leggen van mijnen.
Het hangt van de hoeveelheid mijnen af,, of
de zee inderdaad voor den Dultschen aanvoer
is afgesloten en of Engeland in staat zal zijn,
het opruimen van de mijnen krachtdadig tegen
te gaan.
Vele
die een belangrijke rol in
dezen strijd om Noorwégen vervullen, zijn té
onbekend om een veronderstelling té mogen
doen. Het wil mij echter r voorkomen, dat
Duitschland bij den opzet van het vermetele
plan er op heeft gerekend, dat de overrompel
ling van Noorwegen in de eerste dagen zou
zijn voltooid. Nu dit niet het geval is en fronten van tegenstand in Noorwegen worden gevormd, waardoor dé Duitschers op verschil»
lende punten tamelijk geïsoleerd komen te
zitten, acht ik het niét onmogelijk, dat Duitschland den toevoer van de noodige réserves zal
missen en tenslotte zal moeten wijken voor éen
overmacht en ér spijt van. zal hebben, het
hoofd buiten de deur te hebben gestoken.
De vraag rijst of Engeland voldoende troepen in Noorwegen zal beschikbaar stellen.
Mocht dit het geval zijn, dan ziet het er voor
Zweden donker uit daar Duitschland dan wel
eens gebruik zou kunnen maken van de Oost»
zee (waar het wA, de héNschapplj ; bezit) én
Zweden, 'om langs dezen wég Engeland" in zee
terug te dringen. Dat Zweden dit gevaar in-'
ziet; blijkt wel uit de door dit land getroffen
maatregelen en de verklaring van de Zweed»
sche Regeering. dat het geen schending van
de neutraliteit zal dulden.
Het blijft evenwel nog een vraag, of RUsland
dit zal toestaan. Het zal niét kunhen toestaan,
dat Duitschland bezit neemt van de landen
rondom de toegangen tot dé Oostzee, ook al
verklaart Duitschland, dat de bezetting slechts
tijdelijk zal zijn. Het zouden groote troeven
kunnen zijn bij een latere ontwikkeling van
den strijd, wanneer Rusland wil meespreken
bij de mogelijke verdeeling van den buit
FOTOTENTOONSTELLING VAN DE
NEUTRALE SCHOOLVEREENIGING.
De Neutrale Schoolvereeniging, 2e Schuvt»
Itraat 324, heeft een fototentoonstelling ge»
organiseerd van het werk van de leerlingen
on belangstellende ouders. Deze tentoonstelling
is geopend tot 26 April. Op den laatsten avond.
Vrijdag 26 April, zal de heer Paul Scbuitema.
leeraar aan de Academie voor. Beeldende
Kunsten, spreken over „Mogelijkheden van
fotografeeren".

.

VERBOD VAN LINKS AFSLAAN OP DEN
LEIDSCHEN WEG.
De minister van Waterstaat heeft «aar de
K. N. A. C. meldt met ingang van 1 Juni op
den Leidschen weg (gedeelte van den Rijksweg
Den Haag—Haagsche Schouw) onder de gemeente Wassenaar tusschen km 5.150 en km
8.950 het links afslaan verboden voor het verkeer komende uit Den Haag en gaande in de
richting Haagsche Schouw voor de volgende
Wegen: Kerkeboschlaan, van der Oudermeulenlaan. Houtlaan, Rust en Vreugdlaan, Pauwlaan
en de beide takken van de Zuidelijke Raadhuislaan of de Noordelijke Raadhuislaan. '

-
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40% 40
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10% 10%
AMERIKAANSODE GOEDERENMARKT.
Openingskoersen medegedeeld door Louis Korijn
alhier. ',
Kieuw Vork. 23 April:
Katoen: Me» 10.79. Juli 10.53.
Suiker <nw. contr.) Mei 1.48. Juli 1.48%.
Cacao: Mei 5.85, Juli 5.82.
Rubber: Mei 18.08-26. Juli 18.75. Deo. 1821.
BEURS VAN AMSTERDAM
Ilabeurskoersen van heden, 23 April. 4 uur:

en

207%—%
9%—
23%
«o%

Kon. Olie
Marine
Anaconda Copper
«ethlehein Steel
17. S.

45%—46%

Steel

Rubber te Londen.
LONDEN. 23 April. Rubber (16 uur). Ribbed Smoked Sheet Stemming prijLhoudend. Loco 11 bet en
waard: Mei 11 bet. en waard; Juni 11 waard:
Juli-Sept. 111/16 bet en waard: Oet-vec. 11 bet
en koop.
UITLOTINGEN.
Loten Kanton Frelburg van 1992.
292 379 1614 1831 1970 190» 2031 2768 2931
3188 3229 3306 3456 3502 3570 3991 4069 4313
4779 5068 5601 5737 6129 6373 6610 6452 6679
8226 8405 8456 8573 8769 9043 9255 9455 9482
rremietrekldng 15 «ei -H.

3111
4314
6874

9693

HET ZEDENDELICT TE RIJSWIJK.
Eénigen tijd geleden zijn. zooais gemeld, te
Rijswijk én 's Gravehhage gearresteerd de heer
T. de M. en mr S, die zich aan ontucht met
minderjarigen zouden hebben schuldig gemaakt
In deze zaak werden eveneens aangehouden een
Scheveningsche pensionhoudster, die inmiddels
op vrije voeten is gesteld, en de Duitsche«lrice
j. De rechter-commissaris heeft thans de voorloopige hechtenis van deze vrouw met 5 dagen
verlengd. De rechtbank in raadkamer verlengde
de hechtenis van den heer T. de M- met
30 dagen.
De zaak van mr S, die reserve-officier is, zal
railitairrechtelijk behandeld worden.
Als verdediger van T. de.M. treedt op mr J.
H. Rolandus Hagedoom,
DE HEER W. KAKEBREKE TE GOES
OVERLEDEN.
Gisteren is té Goes op tN-jarigen leeftijd over»
W. Kakebeeke, die tijdens zijn
leden de heer
léven éen groot aandeel heeft géhad>in het
vêrêensFmgsléven, Hij -.was voorzit"tér van'de coöperatieve- suikerfabriek Dlntel»
oord, vice-voorzitter van de Zeeuwsche Land»
bouw Mij, voorzitter van de Vereeniging tot
verbetering van het rundvee in Zeeland, voorzitter van de Vereeniging tot bevordering van
rijkswege van de rundveefokkerij in Zeeland en
van den keuringsdienst voor gewassen. Van 1905
tot 1915 had hij voor de.Liberale partij zitting
In den gemeenteraad van Goes. De heer Kaké»
beeke is ook véle jaren lid van de Provinciale
Staten van Zeeland geweest Tot voor kort was
hij nog ontvanger-griffier van een aantal polders op Zuid-Beveland. Met den heer Kake»
beeke is een bekende persoonlijkheid heen»
gegaan.
,

''ZeZuwscM

DE STAKING IN HET DRENTBCHE VEENBEDRIJF DUURT VOORT
De Maandagavond te Arnhem gehouden conferentie van werkgevers en werknemers in de
veenbedrijven met den rljksbemlddelaar, den
heer H. P. J. Bloemers. heeft geen resultaat opgeleverd.

De situatie ls thans zoo, dat een gedeelte van
dé arbeidersorganisaties zich bereid heeft ver»
klaard arbitrage te aanvaarden, een ander ge»
deelte evenwel niet De werkgevers zijn even»
eens bereid een arbitrale beslissing aan hun
leden ter goedkeuring voor te leggen.
Hét aantal stakers bedroeg heden ln Valtber»
mond., 350, in 12mmerérfsche!denveen en Emmércompascum ongeveer 250, te Roswlnkeler»
veen pl^n. 150 en teNieuw»Weerding«ruim 150.
In het stakingsgebied is het rustig^
OPBRENGST DER HOOFDSTEDELIJKE
ACTIE VOOR
HETMARINERAMPENFONDS
De straatcollecte ten behoeve van het Marine
Rampenfonds, die Zaterdag jl. in de hoofdstad
is gehouden, heeft een bedrag van f 740353 op»
geleverd. Bovendien werd een som van f564952
ontvangen, zoodat de Amsterdamsche actie in
totaal f 13.053.05 heeft opgebracht

RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN

Ingezonden Stukken

Luchtaanvallen en
van beleg

staat

Eenige dagen geleden verscheen in uw blad
«en artikel over „Wat beteekent staat van be»
leg"?" Er zijn nog twee belangrijke artikelen,
die vergeten waren, nl. art l?ter en art. 29bls,
voorkomende in de Wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen. Beide artikelen zijn
thans voor de burgerij wel de belangrijkste en
waard om alsnog ter kennis te worden ge»

bracht

Art l?ter. Het militair gezag is. na overleg
met het betrokken burgerlijk gezag, bevoegd
om de bescherming van de bevolking tegen
luchtaanvallen te regelen en, zoo noodig, de
bevoegdheden bij de wet terzake aan het burgerlijk gezag toegekend, tot zich te trekken.
Art 29bls. Het militair gezag Is bevoegd, de
bescherming van de bevolking tegen lucht»
aanvallen te regelen en zoo noodig de wette»
lijke bepalingen betreffende de bescherming
van de bevolking tegen luchtaanvallen zoodanig
te wijzigen, als in het belang van de algemeene
veiligheid noodig wordt geacht
Een Ullotrué
♦

Wij

"
hebben geen bezwaar
"

tegen bovenbedoelde aanvulling. Zoo men evenwel ziet, slaan
belde artikelen op het geval, dat er oorlog is.
Bet was er ons meer om te doen. de beteeke»
nis van den staat van beleg in vredestijd te

schetsen.

—

Red.

—

AVONDBLAD A

2» April. «April.

St OU ot N. Jersey
cAr»»»er Corp

Celane» Corp
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LAATSTE BERICHTEN

alhier.

NA.
Ateluso» iropskU
VA. Rubber
Rethlehem «teel
Arareoeida Gapper
New Y«^ Central
Genera! Motor,

Aroer. Car

--»

Geslaagd doctoraal examen geneeskunde te
Lelden de heeren J. B. M. Vlsmans, Rotterdam,
C. M. H. Nauta. Oegstgeest, A. Gerritzen, den
Haag.

— Prins Bernhard hééft
van den Raad van

heden de vergadering
State bijgewoond.

BRAND TE LEMMER
Bijtijds gered

Toen gisteravond het echtpaar S. te Lemmer, na de beide kinderen van 5 en 3 jaar op
bed te hebben gebracht een wandeling ging
maken, ls door onbekende oorzaak brand uitgebroken ln de woning. De beide kinderen,
die boven sliepen en door geschreeuw de op»
merkzaamheid van de buren trachtten te trek»
ken. werden eerst niet gehoord. Gelukkig
passeerde nog juist op tijd een buurvrouw,
die het gejammer opmerkte. Déze waarschuwde de in de buurt wonende schoonouders, dia
aanstonds toesnelden. Zij waren in het bezit
van. een hulssleutel, zoodat zij de woning
konden binnendringen. Juist arriveerden ook
de ouders weer. De heer S. vloog door den
dikken rook onmiddellijk naar boven en wist
de kinderen, die al bewusteloos waren door
den rook, van een wissen dood te redden.
Na verloop van eenigen tijd kwamen de
kinderen weer bij. Zij bleken verder engedeerd te zijn. De zoldering onder hun slaap»

plaats is gedeeltelijk weggebrand. Met emmer,
water is de blnnenbrand gebluseht Verzekering dekt de schade.

JONGENUIT HET OPVOEDINGSGESTICHT ONTVLUCHT

Burgemeesters.

Aan achtervolging ontkomen
Vader gaat politie te lijf
Vanochtend heeft de politie te Velsen-Noord
jacht gemaakt op den aldaar wonenden jonge»
man C, die-in Februari uit het opvoedingsgesticht voor jongens in Avereest was ontvlucht
De politie was er achter gekomen, dat de
jongen zich ten huize van zijn ouders ophield,
dcch toen men vanochtend een inval deed. wist
hij op het nippertje te ontkomen Hij greep
een fiets en trapte zoo hard hij kon den
Koningsweg af. Bijna hadden de achtervolgers
hem ingehaald, toen de spoorboomen van den
overweg " nabij de hoogovens voor hun neus
werden neergelaten. De achtervolgde had nog
juist voor de hoornen neer gingen de spoorbaan
kunnen oversteken. Hem werden vier kogels
nagezonden, die echter misten. De jongen wist
té ontkomen.
Toen begon bet tweede bedrijf van het drama,
waarbij de vader van den gevluchte hoofdpersoon was. Bij was dé politie nagegaan met een
groote bijl. waarmede hij de mannen van de
overheid te lijf wilde. De politie wist hem echter te overmeesteren. Hij werd in het hoofd»
bureau te Umnlden ingesloten.
De jongen is nog zoek.

Binet-Valmer
In den nacht van Vrijdag op Zaterdag, is dé
Fransche romanschrijver Binet-Valmer. op 63»
jarigen leeftijd overleden.
Jean Binet de Valmer (zoo luidt zijn naam
eigenlijk), was in 1975 te Genéve als zoon van
Fransche uitgewekenen geboren en kwam reeds
op jeugdigen leeftijd naar Frankrijk. In 1900 publiceerde hij te Parijs zijn eerste roman Spnvnx
de platre. Hij was medewerker van verscheidene couranten, da. van het Journal en in 1906
had hij groot succes met zijn zedenroman Les
Météoues. Daarna volgden nog verscheidene andere romans, getuigend van een opmerkzamen
geest een levendig evoceerend talent én een
vlotten stijL Wij noemen nog Le Gamin tendre;
I'Homme dépóuiiié én Notre pauvre amóur. ■.
In den wereldoorlog werd hij. door zijn
dapper gedrag, officier van het Legioen» van
Eer. Na den oorlog legde hij als zeer nationaal
gezind politicus een groote activiteit aan 'den
dag.

Hedenhet 100.000ste
radiotelefoongesprek
Het M.oooste radiotelefoongesprek is hedenmorgen aangevraagd en wél door den houthandel Jongeneél te Utrecht Het is een gesprek met
Bandoéhg, dat om 15 uur hedenmiddag werd
afgewikkeld ten kantore van den aanvrager.
Voor dit gesprek zullen door den PTT-*dienst
geen kosten worden berekend.
DOODEL IJKONGELUK OP RANGEERTERREIN.

42>jarïgë'raZgee^ep"^
WMems uit Hillegersberg bij werk^amhedén
emplacement
op
Gistermiddag is, de
het

Officieele berichten

van het station DJ», te

Rotterdam met de borst'op een buffer van

een wagon gevallen. Met ernstige inwendige
ziekenhuis
Coolsingel vervoerd, waar hij in den afgeloopen nacht is overleden.

kneuzingen is de man naar het

DE G.G. STELT

Bij KB. van 22 April is. met ingang van
15 Mei 1940. benoemd tot burgemeester der
gemeente Bingeirade: C. F. M. baron van
Hövell tot Westerf lier en Weez e»
veld.
(De heer van Hövell tot Westerflier en
Weezeveld is 3 Huil 1910 te 's-Nertogenbosch
geboren en woont te Roermond, waar hij volontair ter gemeentesecretarie is).
Onderscheldingen.
Bij KB. van 19 April is toegekend de aan
de Orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille, in brons, aan A. d e Laat knecht bij
het rlc. jongensinstituut .^luwenberg". te 3t
Michielsgestel.
Waarn.
Gonverenrder Residentie

Bij Kon. Besluit van 20 April is aangewezen voor de waarneming van de betrekking van Gouverneur der Residentie,
in geval van ontstentenis, ziekte of afwezigheid van den titularis, generaal-majoor
1?. F. Af. baron van Voorst tot Voorst, van
den Leneralen staf.

3

tegen

DuffCooper

het heele

De Gouverneur-Generaal heeft, zooais reeds
werd aangekondigd, van het paleis te Buitenzorg uit een rede gehouden, die uitgezonden
werd over alle NFH.OHI. zenders. Wij hebben
ons nog in verbinding gesteld met de P.T.T.,
waar men ons meedeelde, dat de rede van den
GTG, niet over de Nederiandsche zenders is
doorgegeven,
ZE. sprak als volgt:
„Ik vraag mij af, luisteraars, met welke verwachting gij neerzit om mij aan te hooren. De
tallooze geruchten, die in omloop zijn, hebben
stellig- ook u bereikt en misschien doelen verscheidenen uwer in de stemming van onrust
dié'zij teweeg hebben gebracht Wellicht verwacht gij thans een treffende tijding te zullen
vernemen, die past in het kader van de wel
zeer zorgelijke voorstelling, die velen zich
blijkbaar van den toestand hebben gevormd.
Gelukkig heb ik niet éen zoodanige tijding
voor u.
Integendeel, ik heb de tusschenkomst van
de N^JtOHl. ingeroepen, om U te verzekeren,
dat er niets wat terecht sensatie wekken zou,
te melden valt en U te vragen ér over na te
denkeu of de ongerustheid, die ontstaat niet
volstrekt onmatig is. Wat is het dat deze stemming rechtvaardigen kan? Wij zijn niet slechts
burgers van dit schoons land, maar tevens
wereldburgers, die deelhebben aan de spanningen van het hedéndaagsche gebeuren. Wij stellen ons voor oogen de gevaren, die In bet bijzonder het Moederland bedreigen kunnen en
trachten ons rekenschap te geven van den
weerslag op onze eigen samenleving van allerlei, dat eens werkelijkheid zou kunnen worden.
Dit te doen is juist alleen de donkere zijde van
het beeld der mogelijkheden in het oog te vatten, met name te vergeten dat Nederland zich
vastbeslotfen afzijdig houdt van den strijd,
Men anderen strijden, dat het
hoezeer bekneld
in vrede met zijn buren leeft, en een

.

—
—
weermacht heeft die naar alle windrichtin—
van een
uitnemende beteekenis
—
is

gen paraat
geworden.
la het waardig of ook maar zakelijk verdedigbaar, deze factoren gering te schatten? Is het
verder juist bij de beschouwing van de gevolgen voor Indil! van een eventueel rampzalig
gebeuren in Nederland bet belang van het verschil ln geografische ligging te onderschatten,
en zich thans reeds bedreigd te voelen
en
aldus te moede achterdocht te uiten jegens

—

velen, dis geen beteren wensoh kennen dan al»

Duitschevolk

Reuter meldt uit Londen: Oburchlll, die aan
een lunch in Londen ter gelegenheid van den

Et Oéorgedag het woord zou hebben gevoerd,
heeft ziel» per telegram verontschuldigd. Dit
telegram werd voorgelezen vlak voor den aanvang van het ■«-»».m-»i In zijn plaats sprak de
vroegere eerste lord der admiraliteit Ouff Oooper. die op Engeland dronk en verklaarde, dat
de gevoelens der jonge «««„«o», die thans in
den strijd trekken, gevoelens zijn van bittere
woede, grimmige uitdaging en onuitsprekelijke
vastberadenheid, »De leuze, die thans gemakkeiijk op de lippen komt luidt: nooit weer zal
bet aan één natie veroorloofd zijn om de geheele wereld in den oorlog te storten," Voort»
gaande zei spr» «De reeks misdaden, die de ontzetting van Europa hebben gevormd, bestaat
niet uit de misdaden van één man of van een
kleine bende misdadigers. .Het zijn dé misdaden van een geheel volk. De wensen is de vader van de gedachte, en het is een gevaarlijke
gedachte, wanneer.men gelooft dat men een
wig kan drijven tusschen de Duitsche regeering en het Duitsche volk. De dag. dat het
Duitsche volk begrijpen zal. dat het wordt verslagen, zal niet naderbij gebracht worden door
zachte woorden of schoonschijnende beloften
van onzen kant Wij moeten het in een veldslag verslaan."

Communique van de

Britsche

arbeidersbeweging

Uit Londen: De Nationale arbeidersraad. bestaande uit de dagelijksche besturen van de
arbeiderspartij, de pariementsfractie dezer
Landmacht.
partij
en van den vakvereenigingsraad. heeft
Bij KB. van 1? April is met ingang van na een heden gehouden
vergadering een comgelijktijdige
bij
overplaatsing
1 Mei 1940. met
muniqué
waarin OH. gezegd
gepubliceerd,
het wapen der artillerie benoemd en aangewordt
steld, bij den staf van het wapen, tot kapitein
Door de overweldiging van Denemarken en
van den materieeldienst, de kapitein W. M. J. Noorwegen heeft het nationaal-socialistische
H. Bloemen, van het wapen der infanterie 'Duitschland wederom twee democratische lanlid van de commissie van proefneming.
den toegevoegd aan de lijst van slachtoffers
van wetteloos geweld, dat tot dezen oorlog
P. T. T.
geleid. Het nazi-Duitschland heeft opBij beschikking van den directeur-generaal heeft
nieuw
van
der posterijen, telegrafie en telefonie ls met geen getoond, dat het de neutraliteit
enkel land, dat het in den weg staat zal
ingang van 16 Juli 1940 aangewezen als beeerbiedigen. De Britsche en Fransche strijdheerder van hét bijpost-, telegraaf- en telekrachten
vechten zij aan zij met de dappere
foonkantoor te Rotterdam-l^harlois den comverdedigers
van Noorwegen om den invaller
mies bij den post», telegraaf- en telefoondienst te verdrijven. Wat in dezen oorlog op hét spel
D. van Dalfsen. thans te Amsterdam (poststaat is thans duidelijk omlijnd. De neutrakantoor).
liteit heeft niet langer eenige beteekenis voor
Departement van Financiën
den nazi-aanvaller. Het is geen waarborg voor
de veiligheid van een natie en de Britsche
Bij Kon. besluit van 22 April is gerekend met
arbeidersbeweging is er van overtuigd, dat
ingang van 1 Januari 1940 bij het Departement
van Financiën' benoemd tot hoofdcommies mr de weg naar vrede Is gelegen in eén bondgePh. C. M. van Campen en is bevorderd tot nootschap van alle- democratische volken,
welker vrijheid en onafhankelijkheid evenzeer
commies, M. van Hensbergeu, thans adjunct-commiesop hét spel staan als die van de democratische
landen, welke reeds in den oorlog zijn geLandmacht.
wikkeld.
Rij KV. van 21 April is eervol ontslag verleend uit den militairen dienst aan reserve»
majoor J. Maissa n, van het 2e reg. infanterie;
Craigiebij
Grewen
is met 1 Mei 1940 op zijn verzoek eervol ont»
slag verleend uit den militairen dienst aan
Uit Tokio meldt het D.N.8.: De Amerikaanreserve-luit-kolonel W. F. Nlj land, van de sche ambassadeur Grew. heeft den vicemiuister
infanterie;
-,
.'.■;■
van buitenlandsche zaken Tani bezocht Namens
is met 25 April 1340 benoemd en aangesteld zijn regeering wees hij er op, dat de recente verbij het reservepersoneel der landmacht bij de
scherping van de blokkade te Tientsin van groot
infanterie, ter nadere indeeling door of vanwege nadeel is voor de aldaar wonende Amerikaanden minister van Defensie, tot reserve-luit»
sche burgers.
kolonel, réserve-majoor W. A. Groen éndijk,
Ook ontving Tani den Britschen ambassadeur
van het 22e reg. infanterie.
Craigie, die hem namens de Engelsche regeeInspecteurs Kon. Marechaussee.
ring meedeelde, dat de Noorsche «menen enge»
hinderd tusschen Japan en derde mogendheden
Bij Kon. besluit is met 1 Mei 1940 aan kolonel
kunnen
varen. Dit geldt ook voor Noorsche
J. van Se lm, inspecteur der Kon. Mareschepen, die in Japan zijn gecharterd.
chaussee, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit den militairen dienst en is hem H. Ms.
dank >b'etulgd.;y^prr;de. véeljarlgé eh-bélaïMijké?
diensten door hém.aan den lande bewezen; \'.
zijn met 1 Mei 1940 benoemd en aangesteld bij
Uit Tokio meldt Domei: Naar uit Nanking
het wapen der Kon. Marechaussee, ;tot- kolonel
-kolonel A. W. de Ko ni n gh, commandant wordt gemeld, heeft de nationale regeering
van de Ie divisie der Kon. Marechaussee, en besloten Tsjen Koeng Pao, den voorzitter van
tot commandant van de Ie divisie der Kon. de wetgevende Jóean. en Wen Tsjoeng Yao.
Marechaussee, majoor jhr D. J. H. N. den den voorzitter van de rechtskundige Joean.
naar Japan te zenden, om het bezoek van
Beer Poortugaél, van dat wapen.
generaal Abc te beantwoorden en Japan dank
te brengen voor de goede gezindheid jegens
het nieuwe Chineesche bewind getoond. Tsjen
wordt beschouwd als de tweede man in Nanking, direct volgend op Wang Tsjing Wei.
Wanneer zij in Nanking zijn teruggekeerd en
Japan bat niéuwe bewind de jure zal hebben
erkend, zal Wen Tsjoeng Yao benoemd worden
tot buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigd gezant in Tokio. .
Uit Tokio meldt D.N.8.: Volgens het Japansche legerbericht hebben drie Japansche
marinevliegtuigen gisteravond een aanval
ondernomen op Ipin. 119 kilometer stroomopwaarts van Tsjoengking en het vliegveld en
andere militaire doelwitten met bommen be»
rustige burgers in ons .midden te verkeeren?
Er ligt een sterke suggestie in den term stookt Op negen plaatsen in Ipin werden
branden waargenomen. Alle Japansche toe„binnenlandsche vijand", een suggestie, die aanstonds dreigt de gedachten te voeren buiten stellen keerden naar hun basis terug.
de grenzen der redelijkheid. Waarop grondt
zich bovendien de velling van het oordeel, dat
De gevechten inChina.
te beluisteren is, dat de Regeering stil zou
Havas
meldt
uit Tsjoengking: De Chineesche
zitten? Bedenkt luisteraars, dat de Overheid troepen
blijven
aanzienlijke vorderingen maken
zich in alles mengt om de nadeden van de
in
het
Noorden
der provincie Kiangsi. Na ver»
verstoring der verhoudingen af te wenden,
gevechten
woede
hebben zij Hsjisjan en Wang»
voor de voedselvoorziening zorgt bet oog op
den in» en uitvoer en op de scheepvaart heeft sjoekoeng. strategische punten op 25 km ten
Z.W. van de provinciale hoofdsad Nantsjang,
de prijzen regelt en boven alles
vergeet het
Zaterdagochtend hebben de Japan»
niet
ten koste van groote offers aan dé heroverd.
sche troepen een krachtigen tegenaanval onderbouwt
weermacht
Het zou toch onverklaarbaar
zijn, dat zij ten aanzien van de binnenlandsche nomen, doch la den namiddag werden zij terugveiligheid zonder oordeel en zonder daden gedreven. Andere Chineesche colonnes naderen
blijven zou. Dat slechts een deel van haar van het Noorden en het Westen komend
bedrijvigheid op dit gebied naar buiten treedt Nantsjang.
mag voorzeker niet de véronderstelling wekken, van het werkeloos gadeslaan. De aard van
KIND IN REGENPUT VERDRONKEN.
éen goed deel van wat gedaan is of voorbereid,
Vanochtend
om elf uur is het vierjarig
brengt nu eenmaal mede, dat openbaarheid
zoontje
van
de
familie De Bruin te Giize bij
wordt vermeden.
zijn
grootouders
ln de Molenstraat ln een
Misschien echter denkt Gij. als Gij dit aanregenput gevallen en verdronken.
werden zij gevaardt, aan maatregelen, die
nomen overeenkomstig de wenschen die hoor»
baar worden
naar buiten zouden moeten
PROFESSOR
DöRPFELDSTERVENDE.
blijken en nog niet genomen, daar immers
Volgens
omstandigheden,
ongebleken zijn. Dan mogen de
berichten van het Grieksche eiland
dat de Regeering meer dan anderen de ge» Leukas, ligt de beroemde Duitsche oudheid»
gevens tot het vormen van een oordeel ter bekenner en onderzoeker, professor Dörpfeld op
schikking staan, bij U de vraag doen rijzen of
sterven. De doktoren hebben alle' hoop opgenu juist die maatregelen In den drastischen geven.
vorm, die wordt aangeprezen, geboden of
zelfs maar wenschelijk ,zijn.
Academische examens.
Bij Regeering en geregeerden is 't onmiskenNIJMEGEN.
R. K. Universiteit Doctoraal
tijden
stemmingen
te be»
baar noodig in deze
rechten: mej. G. O. van der Heijden uit
dwingen en bij elke overweging in bezonnen» examen
Nijmegen.
beid en ernst van een grondslag van feiten uit
Examens verpleging van
te gaan. Op feiten, van het heden en de moge»
Zenuw-en
lijkheden die zi^bij zakelijke beschouwing voor
Geesteszieken.
de toekomst schijnen in te houden, Is het oog
Deze examen» zijn voortgezet met de candldaten
van de Regeering waakzaam gericht Ik veruit .Hethesda-Sarepte" te Haarlem. De uitslag l»
zeker U dit van de plaats af waar vele draden als volgt: Eerst» examen S candidaten. afgewezen
samenkomen. De plicht van paraatheid is in 1, geslaagd: T. van Bennekom.
L. de Brute. G. M.
dezen aan de Regeering opgelegd. Anderen Dusseljee. J. C. A. van Ouwerkerk. Tweede examen
candldaten. afgewezen 2, geslaagd: K. Goede»
kunnen dien plicht niet van haar overnemen. 7gebuur.
A. den Herder, N. Mik, M Huist, p. G. v.
Het zou zelfs schadelijk zijn indien daarnaar
Rijswijk. Aanvullingsexamen 2 canddaten. geslaagd
werd gestreefd.
L. de Groot en H. J. de Jong.
De examens worden voortgezet.
Een machtige steun kan daarentegen aan de
Regeering worden geschonken door vertrouExamen van Apotbekenadsistent.
wen, beheerschte aandacht en medewerking
UTRECHT.
Geslaagd de dames H. de Vries—
van allen wlen de openbare taak ter harte gaat. Van Dijk. Utrecht; H. R. ld. van Nunen. Alkmaar
en H. van der Spek. Apeldoorn.
De onrust die dreigt op te komen, psychologisch wel te verklaren, vindt nochtans In het
Noorschwitboek te Londen gepubliceerd
bestel van de feiten niet haar rechtvaardiging.
lilt
Londen meldt Havas: Het witboek, dat
Ik neen U en de gemeenschap een dienst te
de
Noorsche
bewijzen door met nadruk dit laatste te zeggen. uitgegeven, lsregeering de vorige week heeft
thans ook te Londen gepubll»
Het is daarom, dat ik tot U heb gesproken.
ceerd.

Tani

-

.

Japansch- Chineescheverhonding
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En waarschuwt tegen geruchten en
gebrek aan vertrouwen
INDIE PARAAT
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De overval op Noorwegen
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B
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Cl
A. de W. over Lannnauser
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De Engelsche oorlogsbegrooting
De rede van simon.
Reuter uit Londen. De Lagerhuisieden waren
in uitzonderlijk groöten getale opgekomen om
de begrootingsrede van Sir «ohn Simon aan te
hooren, Toen de minister van Financiën opstond
voor het uitspreken van zijn rede weerklonk

applaus.

Simon begon met er op te wijzen, dat in het
afgeloopen jaar bezuinigingen tot een bedrag

van 110 millioen p. st op de uitgaven ramingen van de noodbegrooting ten bedrage van
1933 millioen pond waren bereikt Het aanvullende goedgekeurde crediet voor nooduitgaven
bedroeg 500 millioen pond, waarvan bijna 100
millioen niet is uitgegeven.
Met genoegen vermeldde Simon. dat de in»
konMen in het afgeloopen jaar aanzienlijk zijn
toegenomen. Zij bedroegen 54 millioen meer
dan de raming van 995 millioen. De inkomsten»
belastingen brachten '390 millioen op. een record voor den tijd van één jaar. Spr. gaf een
opsomming van verschillende belastingen, die
meer hadden opgebracht dan was geraamd. Zoo
bijv. dé tabaksbelasting, die bijna 10 millioen
meer opbracht de alcoholbelasting met bijna
2 millioen meer, de suikerbelasting met bijna
5 millioen meer. automobielbelasting met bijna
12 millioen meer.
(Wordt

Gangster-

vervolgd).

enlynchmethoden

in Zweden

Uit Stockholm meldt het Zweedsch T. A.: De
politie heeft vijf personen in hechtenis genomen,
die erkend hebben door een ontploffing brand
te hebben gesticht in het gebouw van een communistisch blad te Lulea, waarbij het pand in
vlammen opging en vijf personen het leven
verloren.
'
De onthulling van deze brandstichting heeft
in Zweden diepe verontwaardiging gewekt en
het blad Social»Demokraten schrijft dat de jon»
gelieden, die dit misdrijf begaan hébben, daar»
voor met zware straffen zullen moeten boeten
als een waarschuwing voor anderen in een beschaafd land geen gangster» en Ivnchmethoden
te gebruiken in den politieken strijd.
Toezicht op vreemdelingen in Spanje.
Uit Londen: Een Spaausch radiostation heeft
bekend gemaakt dat de Spaansche regeering
besloten heeft nog nauwkeuriger te letten op
de vreemdelingen, die in Spanje wonen of er
reizen.
opde Zweedsche pers.
Duitsche aanval
De Duitsche radio-omroep heeft heden het

volgende verklaard:

Het S^enska.Dagblad heeft de onbeschaamd»
beid gehad een gruwelverhaal te pübliceeren,
volgens hetwelk Duitsche vliegtuigen in het
open veld nabij Trondhjem met hun machinegeweren Noorsche vrouwen en kinderen zouden hebben beschoten. De Zweedsché pers
heeft den laatsten tijd eenigszins onbeschaamde
aanvallen op Duitschland gedaan. Tot nu toe
heeft Duitschland zulke aanvallen slechts voor
kennisgeving aangenomen, doch thans begint
de Zweedsché pers een gewoonte te maken van
het voeren van de zuiverste gruwelpropaganda.
Duitschland is niet bereid, werkeloos toe te
zien, dat de eer der Duitsche soldaten ongestraft
bevlekt wordt Wij verwachten, dat de Zweed»
sche autoriteiten eens en voor altijd een einde
aan zulke dingen maken.

BURGERLIJKE STAND
23 April.
BEVALLEN : A. van Dijk geb. Reinders, z. » K. Schallenbr-rg geb. Traut»
mann, z. P. Verloop geb. Siwon, d.
F. M. van Wieringen geb. Nihof, z. »
M. de Vos geb. Stam, z. C. J. van Dongen Torman geb. Kleinschmidt d. E.
Stahlhsfer geb. van Tongeren, d. M.
A. de Nijs geb. Buijtelaar, d. L. van
Heljningen geb. Hakker, z. » F. J. Zee
geb. van Nieuwland. z. H. J. van Gel»
deren geb. Woortmeijer, d. » C O.
Berendrecbt geb. Heppener, z. J. M.
Verschoor geb. Heukesnoven, z. Ch.
Hamme geb, Fischzang, d. E. J. Meijers
geb. van den Brink, d. L. E. E. Koolmees geb. Roodenrijs. z. » A. Turfboer
geb. Plugge, z.» D. de Kramer geb. Huij»
gens, d. A. P. Coomans geb. Steile, d.
O. A. Mulleme^ter geb. Willems van
Beveren, d. G. van der Veen geb. van
Vliet z. H. A. Meijer geb. te Kamp. z.
A. G. Lootens geb. van Veen. d. Th.
G. J. van Nuijs geb. Kernpers, d. J. M.
C. van der Laan geb. van Jaarsveld. z.
M. Mal geb. Valkema. d. P. Roeleven
geb. Rigters, z. A. Vlak geb. de Roode,
z. H. van Rooijen geb. Drewes, d. M.
J. A. Meijer geb. Nord. d. » A. M. de
Klerk geb. Tegelaar. d. A. E. Kleijwegt
geb. Jens, d. C Timmerman geb. van
Eenige. z. C. J. Meijs geb. de Jong. d.
M. J. de Jong geb. Hoogkamer, z. » P.
van Geffen geb. Scherpenisse, z. C. M.
van Selm geb. van Aalst d.
OVERLEVEN: H. de Vries, ongehuwde man. 79 j. A. Semeins, weduwe van
H. de Leve. 84 j. A. J. Sauer. ongehuwde vrouw, 21 i. A. B. Aandewiel. weduwe van S. Evenbllj, 69 j. » G. Hof,
man van B. Veldstra. 37 j. F. H. Deknatel, zoon, 1 j.» M. E. Moesman, vrouw
van W. D. Hoogwater. 71 j. A. van der
Kolk, vrouw van H. N. Siedenburg, 57
j. J. E. Snel, vrouw van D. M. van den
Boogert 59 j. L. F. Bootsma. zoon.
1? j. » H. Hanegraaf. weduwnaar van
J. M. van Erp, 78 j. J. ./itteveen, weduwe van A. van Beek. 79 j. C. H. van
Lanthen, vrouw van F. I. J. Gallast,
88 j. J. Wels. man van J. W. Kruijt,
52 j. » A. G. Keuzenkamp, vrouw van
W. de Groot 74 j. » P. A. van der Ark.
weduwnaar van W. M. van der Heijden,
85 j. F. Pas, man van J. H. C Kaffa,
79 j. A. H. de Bruijn. weduwe van
D. van der Werff. 64 j.» E. W. van Geveren. ongehuwde vrouw. 19 j.
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Bevallen M. M.

w. Buve.

geb. Droog, d.: M. C. Havik. «eb. Janson. d.: A. G.
H. Stysiger. geb. van den Akker, z.: M. Larnen».
geb. Roos, d.' M. H. K.
geb. Gorecki. -.; C.
van den Berg, geb. Kraan, d.

Ondertrouwd: C. L. Oudshoorn en l«. J. Hoor»
Noysen en
A. M. Zuydwljkl P. A. van Wijk en C. J. Hendriks.

mans: A. Kappetein en E. Koene; J. P.

—

BET VADttLAIfD

4

Fam iN«Keri«Kteu
'De Heer en Mevrouw
C H. TEN CATE—ROOS
geven met blijdschap kennis van de
geboorte van hun zoon
PUTTER WILLEM.
22 April 1940.
prw^-rp4M-iit>g Hapesong.
Batang Taro

Tapanoeli

(Sumatra).

De Heer en Mevrouw
P. G. DUNGELMANN—
WITAURIOT
geven keunis van hun huwelijk,
gesloten 23 April 1940.
Kerkelijk huwelijk.
Parochiekerk St lilartines,
Epe (Gld.)
Mauvestraat 27. Den Haag.
lieden overleed onze lieve
Vrouw en Moeder
CHARLOTTE KNOTTENBELT
geb. HUDIG
den
ouderdom
van
61 jaren.
In
H. F. KNOTTENBELT
ELIZABETH KNOTTENBELT
IOHANNA E. KNOTTENBELT
's-Gravenhage. 22 April 1940.
Waaisdorperweg 115.
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Vrijdag a.s. twaalf uur
op de Algemeene Begraafplaats
„Crooswijk" te Rotterdam.
Eenige en algemeene kennis»
geving.

I. D. KaYSER,
Huidarts,

tot nadere aankondiging

niet

te

consulteeren.
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Arts voor Natumrgeneeswljse
UOHHiRADE 44b ROTTERDAM
Spreekuren: iedere Woensdag 9-10.
'

.3—14. 17%—18tó uur.

STAGNATIE!
elastieken kousen
Buitenland
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in zendingen
ver»
uit 't
moeken wij cliënten tijdig hun-orders op te geven.
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INFORMATIE
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OBSERVATIE.

Tk«n»«kle Nl Psychologie
ONDERWERP OPENBARE STUDIE THEOSOPHISCH GENOOTSCHAP
Woensdagavond 8 uur 15 Pulcnrl Studie, L. Vearhent 15. Toegang vrij.
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BALISTRAAT 28 as. Woensdagavond 8.30 door Mevr. CHR. v. d. LELV.
Entree 50 cent Donderdagavond OH» Spirit en Psycho Séance. Entree
50 cent Privé spreekuur Dond. en Vrijd. 10—8
GROOTE MARKTSTRAAT 35
TELEFOON 116438.
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werkt, van crème gabardine, met
achterzak. 2 zijzakken en passanten
oor de riem
Lange heereapantaloa» zeer
goed afgewerkt, van crème ga-

LEERT GOED TENNISSEN

bandzakje mei tlcksloiling.
Neerea «a Dames shorts
van gabardine of linnen.
in vele modellen
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j 1 «pel. De Bijenkorf heeft alle»
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2de SWEELINCKSTRAAT
TEL. «HUL?
DE ELITE SCHOOL VAN DEN HAAG
1 Mei zomercursussen in Rhythm. Gymnastiek. -sun»ls»'>^ Beweging»kunst, lerügheldsoef. 54.— p. m. Privélessen Diploma, llwdereursussen
Woensdag- en Zaterdagmiddag f 259 p. m.
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ÜBPABRIER

IbUeterlOleUlsehe «aatri

TELER IS«»»Z
OOR ZON PAOS

V. Meerderv.

NV. WASSCBERU

EIGEN HULP

HAAGWEG 331
VOOR
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LOOSDUINEN
TEL. 398358
DE BETERE »rv a»»«

/ #£lL

TENNISCLUB gé»

«Hontrust" vraagt eerstbeg. en
«ef. leden. Aparte clnos H. B. S»
leerlingen. Prlv«»I«s dagelijks.
Bonnstrainer TIMMER, Koningin
Ernmakade 133, TeL 3333.48.
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BÉT TIJD

Zeseaß. «lollroav,

P. G, m. L, alg. ontw^ geheel op

de hoogte der huisb., goed kunn.
koken, zoekt met 1 of 15 Mei wegens vertrek van heer, Plaatsing

als Juffrouw Huishoudster bij heer
of dame alleen. Br. No. 2020, Vad.
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HOLL. MEISJE ALLEEN, goed
zelfst kunn. werken en koken.
Loon 135.—, in. gezin van 2 pers.
Aanmelden na 8 uur: leplaan 30.

SPORTIEF JASJB
véVp^iS^fcrélhëk
"vl

'O"» -**n*

■_♦**

Ort

A^^'»
diverse moderne
»le«r»»b5n,ll»»»... RJ
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Uier in de rug, in

én
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GEVRAAGD bij Dame alleen voor
»Mei

van

9—B uur, kunnende koken.
Aanm. per teL 775007.

l. PARRV. repareer» omdchtbaar.
Alleen PAPESTR. 8. TeL IL88H».

B^a. weg. sterfgeval teg, 1 of 15
Mei een nette Jnffr. v. d. hulsh. bij
Dame, Heer of kl. gezin. Eenvoud,
kunn. kok. en m. alle werkzaamh.
bek. V.g.g.v. Liefst den Haag. Br.
no. 3428, Bijkant Thomsonplein 12.

lste klas Costumière
en Bontw.

b. z. a. nieuw of veranderen, 9—5
a 13.—. Br. No. 2056. Bur. Blad.

Prachtig Meubilair

TE

HOOP. waarbij zware Eng.

eetkamer, groot dressoir, 2 fauteuils, 4 stoelen, ovale schuiftafel
1195.—. Gepolitoerde salonkroon, 8
lichts, f33.—. dito Schemerlamp

135.—. Chique Eng. org. linnen
cretonne zitje: 3 zits-bank, 2 clubs,
apart dessin, libertv genre met
Pullman kussens f 11.5.—. Rijk gebeeldhouwde Eng. rietsalon: 3 zlts»
bank, 2 fauteuils, losse France velours kussens en wortelnoot tafel

1195*—. Wortelnoot Damesbureau
195.—. Lits-jumeaux Eng. slaapkamer f250.—. Ronde Engelsche tafel
120.—. Verder Chinees en antiek.
Be^chtlglng: hedenavond, Woens»
en Donderdag van 10— uur, Me»
vrouw BOS. Villa „Soeka AU".
Oude Scbevenlngscbeweg 104, te»
lefoon 558814.

Onze

HOLLANDSCHE
Castardpoeder
is fijn van smaak.
Voor 25 cent verkoopen wij een
groot pak.
EENS GEPROBEERD,
ALTIJD BEGEERD.

.

co.V/l.Ver.

„Eigen Hulpw Osa.
PRINSESTRAAT 11
en 18 Filialen.

RaaM»aaMa»aa«W>,^««W»«^e

BBBBBBBBBBbBBBBBJE^BBBBBBBBBBBBBBBB^BJ

*/ v-EENEStN/^
*

«Ia BAOO.TREUUINO
3a R«3SE.
UIST
«EINNNG VAN DINSDAG 28 APRIL 184»

".

'".

GELDLEENINGEN

TE HUUR

H.H. AMBTENAREN

AANGEB. GESTOFF. KAMERS
m. of z. pension, ook voor hulpbeh.
Sn dieet, in groot Heerenhuis Ie
stand. Modern comfort
Inl.: Tel. 55.78.03.

zonder borg

t

300.—710 1985 19985
100—7*71 8961 9575 0625 18704 14848 14686 14735
PNEIMLN VAN ’4*--6
94 131 .189 19» 210 217 236 2*7
86
264 278 375 415 419 515 518 52? 570 572
767 808 839 886 " 955 961101310191046107?
1138 11*4 1146 1163 1165 1194 1262 1290 1303 1305
1339 135» 1366 1371 1415 1516 152? 1565 1626 1663
1687 170? 1717 1760 1819 1843 185? 1883 1925 1933
1956 2013 2047 210? 2164 2168 2173 3235 2242 2250
2289 2356 2400 2406 2431 2435 2491 2498 2499 251?
2560 2626 2686 2696 2760 2766 2787 2793 2811 3845
2846 2855 2921 2954 3024 3068 3077- 3079 3112 3152
3173 3181 3189 3195 3216 3228 3265 3308 ' 3338 3367
337? 3384 3451 3453 3537 3550 3603 3605 3614 3675
3733 3794 3806 3815 3817 3823 3826 3839 3855 3868
2900 3913 3921 3935 3936 4006 4022 4039 4063 4069
4094 4118 4133 4140 4183 4219 425? 4296 4326 4363
4388 4468 4521 4541 4582 4587 4628 4650 4758 4778
4778 4782 4795 4813 4845 4848 4858 4876 488? 4941
497? 4995 5020 5033 5035 5066 5078 5114 .5122 5134
5149 5157 5166 5179 5185 5195 5223 5280 5252 5273
6380 5315 5318 5*91 5538 55*6 5559 5565 5615 564»
5701 5712 5794 583* 5841 5880 5918 5930 5933 5935
5995 6001 6030 6094 6126 6143 6153 615? 6180 6235
631? 6338 6340 6378 6386 6400 6419 6445 6453 6454
8464 6487 6578 6620 6620 6724 6743 6746 6749 6752
6756 6778 6780 6793 6820 6835 6847 6939 6945 6960
6994 7017 7137 7256 7258 7387 7398 7807 7444 7472
7475 7495 7553 7585 7646 7715 7740 7741 7761 7781
7832 7845 7851 7866 7868 7873 7882 7889 7903 7935
7973 7987 3008 8028 8046 8061 8136 8181 8220 8228
82*5 8253 8262 8310 8364 8392 8552 8555 8558 '8583
8604 8639 8660 8691 8693 8712 879? 882» 8886 8896
8925 8971 8989 9012 9103 9120 9135 9136 9206 921»
9363 9*25 9*68 9556 955» 9630 9633 9637 9659 9672
970? 9726 9805 9835 985* 9891 989* 9952 9985 9999
1000? 10085 10096 10173 10194 10225 1022? 10235 10253 1025»
10303 1030? 10315 10356 10381 10393 10398 10*57 10459 10*76
10487 105*0 1055? 10569 10574 10590 10600 10629 10629
10648 10767 10782 10820 1084» 10852 10861 1087? 1088» 10900
10915 10965 10975 10984 10992 11022 11055 1108» 1109» 11153
11404 11410
11258 11288 11296 11306 11380 11382 11345 11390
11658 11664
11421 11440 11447 11559 11595 11824 11644 11653 11794
11854
11690 11715 11719 11722 1172? 1173? 11765 11787
12071 12065 12095 12098 12119 12130 13176
11886 11890 11992 1221,
13343 1327» 12352 12356 1240? 13*3»
13186 1220? 12210
13*56 12465 12540 12681 12736 12737 1375? 13764 12780 12803
1286? 12954 12977 12981 12983 13004 13021 18054 1309? 1810»
13115 13144 13174 13203 13230 13243 12256 12286 12319 13222
12351 13366 13381 13*05 13421 13433 13450 13463 13490 13497
13613 13575 13584 13588 13593 13594 13609 13611 13675 13680
13690 13697 13706 13757 13799 13839 13859 13924 1393» 13941
14213 14221 14220
13946 13984 14052 14066 14130 14154 14177
1*261 1*315 14331 14401 14413 14419 14436 14458 14484 1456»
14863 14899
1460* 1*635 1*665 14680 1471» 14726 1477? 14803
1*98» I*99* 15022 1503» 15065 15083 1508? 15091 15166 15200
15252 15377 15292 15302 15319 15374 15382 15400 15413 15*43
15451 15*6? 15516 15525 1554? 15583 15594 15596 15609 15621
156*2 1568* 15716 1573? 15893 1595» 1605* 16137 16174 16223
16270 16341 16347 16464 16465 16477 16513. 16555 16613 16618
16623 16655 16778 16782 16792 16811 16844 16861 16872 1688»
16913 16933 16953 16986 16989 17012 17027 17091 17122 17136
17160 1716» 17264 17286 17302 17371 17405 17428 174*4 174*7
17*57 1749? 17551 17588 1762» 17622 17660 17669 17693 17705
17787 17788 17830 17843 17853 17885 17891 17896 17951 17961
17983 18037 18060 18068 18148 18170 18179 18180 18194 18311
18293 18304 18310 18834 1834» 18370 18383 18893 18410 18458
18513 1853» 18590 1861» 18703 1871? 18723 1881» 18838 188*7
18853 18861 18883 18905 18919 .0017 1005» 190»! 19078 19114
1914» 1918» 19170 19310 10320 10387 10396 10300 1980» 10278
19401 1944» 19488 19515 10534 10558 10585 10811 1063» 19705 "
19792 19804 19810 198*5 19870 10878 1988* 10895 1995» 10968
19981 20015 «01» 20038 20008 3009» 30134 20158 30193 30197
20202 20280 20292 30294 20384 20437 205»? 2062» 20630 206*3
2066» 20666 20700 20725 20750 30»*» 30901 30916 20917 20936
209*4 20968 30965
Verbeteringen 3e klasse, Ie lijst: 405* moet sljn 4034.
11476 moe» Ma 1»88l. 1108? most zijn 11008,1818» most >aja

Amsterdam
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BOOGE PREMIER " " '
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1 35000.— 1336»
1 5000.—13091
f 1000.—10917.19158
t 400.— 1963 10471

I
,5429

aan

Minimum f 25.-;' maximum f 1000.-vlug en vertrouwelijk.
GEMEENTELIJKE LEEN
EX
VOORSCHOTBANK. Westeinde 42

Oud-Hoofdofficiér, kl. Heerenhuis
bez. L. v. Meerderv., v. alle coml.
voorz., bev. 5 k.. badk, keuken, gr.
kelder en tuin

zoekt samenwoning

1 Juni of later; ook gen. buis te
verh. Br. 1219 Bijk. L. v. Meerd. 708

f 3500 Houten Huis

met pracht stuk BOSCH In boschr.
omgeving Gelder]. Voll. gemeubïl.,
gas, el., pomp. Brieven No. 5099.
Bureau van dit Blad.

Alleen inwonend

.

16143.

J^ts?**^

Ow Mothhuh!

W

DAGMEISJE

Porselein Stuk ?

-

1*

TE HUUR voor- heer, m. 1., TWEE
KAMERS gestoff. of gemeub., v. w.
en badk., desgew. hulsel, verk. in
kl. gezin teenover leeszaal Bilóerdijkstraat. Br. No. 2054, Bur. Blad.

'

TE «UUR

ruim benedenbal» m. tusschenbouw
5 k. Gr. Hertoginnelaan bij Valkenboschplein. Huurpr. blll. Br. Hanenburglaan 260. t 336947 of 114560
Dame op leeftijd, Wed.. Vraagt

GEST. NTIIAM,

straatz. en aansluitende slaapk.,
str. w.» Ie et, geh. of ged. pension.
Br. No. 5098, Bur. van dit Blad.

HEER. b. b. h. h.. zoekt
ZITKAMER m. SLAAPKABINET
of groote Zit-Siaapkamer, modem
comfort, omtrek J. v. Nassaustr^Oostduinlaan. Br. m. prijsopg. m/z
pension, No. 2055, Bur. v. d. Blad.

HEER, Rljksambt, b. b. h. h., zoekt

per 1 Juni gestoffeerde groote

-»-»->

Juni in besch. milieu, omtr/Sta»,
tenkw.-Rosarium, gen». Suite met
ineenl. leeg kabinet, Ie ét, c. verw.
verder mod. comt en goed pens,
ongev. f 100.» p. m. Br. m. prijsopg.
4085 Bijk. Fred. Hendriklaan 107.

INWONING
P. G,

gevord. leeft.
vraagt
kamer op goede stand, alleen inw.

Heer.

met hulselijk verkeer.
Br. No. 5108. Bur. van dit Blad.

Gemeub. Voorkamer

met ineenl. kab. m. of s. pension
te buur (2de et.) VAN SWIETEN»
STRAAT 75; b» Koningsplein (geen

beroepspension).

""

SCHILDERIJ

TE KOOP GEVRAAGD.
Particulier vraagt

SCHILDERIJTJE

te koop van C. SPRINGER en/of

ARV SCHEPPER.'

Aanbiedingen met korte beschrijf
ving, paneel, doek, maat en PRIJS
No. 7853, Bureau van dit Blad.

1 Deventer Harpet

te koop gek. hebb. f 2500.- thans v.
f 375.—, zoo goed als nieuw, kleur
beige» met gebloemde rand, buiten»
gewoon mooi. maat 420 x 670 eM.
Zeer geschikt voor Hotel of Blos»
coop. Te bezichtigen Koffiehuis L.

Beestenmarkt 19. Telét 11-23-76.

M s^l>4NlAlUaß Piano of Vleugel
met veel bergruimte, mod. comt,
verwarming
bediening.
keep gevraagd.

centr.

en

Evt Incl. voll. pension. Br. m. prijs-1
opgave No. 7857, Bur. van dit Blad.

té

Brieven me» op»
gave merk en prijs onder No. 7860

aan bat Bureau van dit Blad.

'

Haag-

Dan

Rotterdam
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Dame m. 1. zoekt ongein. Ie stage
(Badk. aanw.) omg. Belg. Plein of
Statenkw. met bed. en middagmaal
Geen beroepspens. Geen winkel- of
zijstraat. Br. met prijsopg. 4087.
Bijk. Fred. Hendriklaan 107.
Ingenieurswed. zoekt t 15 Mei—l

."

,

ADVERTENTIES Wil"" DIRECTOIRES en
HEMDJES
MEIEERUERIEE ffM
Mf±c
mooie qual. interlock.
MET DE DAARAAN VER zijde,
"^PtBIP
per stuk
BONDEN VDDRDEEI.EE ÓNDERJURK
ACft'

TE HUUR

in heerenh. op 2e Etage groote gemenbil. of gestoff. Zlt-Slaapk., v.
wascht, gas, badk., balkon op 't Z.
W85105
Celebesstraat 44.

Vension aangeb.
suite zit- en/of

Beschikb. ruime

slaapk., w. en k. str. w. Prima keu»
ken, gunstige ligging. Den Haag.
Huize Nassau Odijckstr. 53, t. 721392
W82053

-

ronde hals,
mooie %#af*E
B»VK^
qual. inlerlock-zijde

ZIJDEN KOUSEN
prima wasclizijde,

een

kous, -»VE5
Ê
versterkte voet en hiel af- w
2 PAAR
.1-40

een» geminderde
3 PAAR

C

H.«»

ZIJSLUITING-CORSETTEN

mooie broche, 2 elast.
zijpanden, -4 jarretelles -aW 0c
reclameprijzen
M
1.50 125 0.95 af «af

"s-GItAVENHAGE:

.

... .
..

Telef. 778795.
Bllderdljkstraal 18. TeL 398085.

m. kasten, als Slngcr, Pfaff en
Naumann, 2 jaar garantie.
Rullen en repareeren.
Naahnacblnebandel v. Spevkstr. 6,
TeL 338548.

OPKLAPBAARBED

„Ideaal" f 8.75. met ombouw f 12.75,
matras f 4.50. Grootste keu» hier
ter stede in ombouwkasten. Bed»
den opmaken f IHO. Auplngs «taal»
draadmatrassen opklapbaar ma»
ken. Origineel nieuw terug.

»

BOEKEN

Bandmachines van fB.— t/m. f45.»
met en zonder kasten.
Trapmachines van f 15.»» t/m. f60.»

VERBETERD STSTEEM

ADVERTEEREN
„HEI VADERLAND

Spulstraat 66
Tel. 11712?
(bij het Spui)
Fred. Hendrikwan 230. Tel. 550470
(hoek Willem de Zwijgerlaan).
Fahrenheitstraat 438A, Tel. 392860
(bij West-End Bioscoop)
Lorentzplein 85
Tel. 181509
(naast Rembrandt-theater)
Romans, Wetenschappelijke Werken enz. in ledere hoeveelheid te Regentesseplein 29
Tel. 336002
koop gevraagd.
Tel. 771371
Theresiastraat 92
Tel. 394629
N. NORDEN, Welssenbruohstr. 105, Paul Krugerlaan 36

«el» Machines

REGENTESSELAAN 34
v. Meerderv. TeL 39L7M.
Geen filialen.
Geen winkeL

b.d, L.

INBOEDELS

De sinds jaren bekends firma A.
DÉ LEEUW. Bezuldenhout 35. den
Haag. Tel 720418. vraag» tegen
zeer booge prijzen geheele of ge»
deelten van goed onderhouden Inboedels en antiquiteiten

OPKLAPBEDDENHUIS „IDEAAL"

INKOOP

18 EEN GELDBELEGGING
ZONDER RISICO EN ME»
EEN BOOGE RENTE

MASSAGE

.

VIBRO HOOGTEZON
door Med. ged. Masseuse.
Inst. 2e v. Blankenburgstraat 98
TeL 337283.

SPORT

MASSAGE DE» MO
DOOI! DED. WE

'

OBRECHTSTRAAT 148. Brokt**-

vaa

BOEKEN EN MUZIEK

E. TOKKIr.. Bilderdijkstr 16

Ook Zondag, ia—

O. TH

.8872-*

MASSAGE

DOOR MASSEUR
Teléf. 39283? RNswljkscbe weg 588 (Portiek).
bare Leeszaal
(Géén filialen).
Telef. 181884. De» Haag.
'

-

Ingang hoek Vondels», t/o Open-

MI VADERLAND

DE LEGERS IN NOORWEGEN
ZIJN-NOG NIET SLAAGS

—

Achteruitgang van extremistisene partijen in België

Dit Brussel meldt Beige: Ter gelegenheid van
bet uitbreken eener zuiver plaatselijke staking
merkt men hier op, dat bet land sinds het begin
van den oorlog practiscb geen sociale conflicten
meer gekend beeft In België neerscbt een goede
verstandhouding tusschen de klapten, partijen
Dultllcben luchtaanval en de angst en ver» en groepen, die het grootste begrip toonen voor
schrikking op de gezichten van de dorpelingen, bet nationale belang. Het land is rustig.
die uit bun gebombardeerde woningen vluchDe activiteit van de communisten is scherp
ten. Toen we ten Noorden van Eormofoss, een onderdrukt en de genomen maatregelen zijn
dorpje op ongeveer 25 km ten Noorden van
Stenkjaer, reden, was de weg vol Noorsche doeltreffend gebleken. De communistische be»
boeren, die hun bezittingen bij zich badden. weging loopt achteruit en baar aanhangers verIk boorde, dat bun dorp gebombardeerd was. minderen met den dag. Sommige communisten
Alles was in de war toen we bet stadje
worden toegelaten tot de
Grong binnenreden. De bewoners waren als hebhen verzocht te
gematigder
partijen.
verlamd van schrik. In een wanhopige paniek» gelederen van achteruitgang
van de verschil»
valt
een
Er
stemming waren zij op de vlucht geslagen, met
bewegingen waar te
lende
extremistische
bij
een
bundeltje
slechts
kleeren
zich.
nemen. De partij der Vlaamsche nationalisten,
Een jonge Noor vertelde me. dat de Duitgebombardeerd
schers de stad
badden en dat de eenige partij in België behalve de commuer vele Engelsche soldaten waren, die nu meer nisten. met een staatsondermijnend karakter,
beeft van verstand blijk gegeven. In haar pers
Zuidwaarts met de Duitschers slaags waren.
Een Noorsch officier vertelde me, dat Nam» steunt zij de buitenlandsche politiek der regêe»
sos in vlammen stond en zwaar beschadigd ring en in het parlement is zij reeds sinds jaren
was. Hij vertelde me, dat de Britsche troepen opgehouden te streven naar den ondergang van
België. Zij blijft een factor van agitatie in bet
zich ln Zuidelijke richting bewogen en Lteni.taaiconflict
jaer al heroverd hadden.
De partij der Rexisten. die een groöten bloei
Ten Zuiden van stenkjaer waren gevechten
aan den gang. De officier kon ook nog mede» gekend heeft doch nooit een nauwkeurig
doelen, dat Iransche. Noorsche en Engelscbe omlijnd program bezat bevindt zich In volle
troepen de spoorwegen en de verbindingen ten ontbinding. Beschuldigd door de openbare
Zuiden van Grong en aan beide zijden van het meening, te veel sympathie te hebben voor de
Lnaasenmeer volkomen beheerschten. Hij zeide. Duitschers, zag zij na de gebeurtenissen in Noor»
wegen de meeste van baar vooraanstaande leden
dat er vele Britsche troepen in dit gebied wauittreden en haar mandatarissen aftreden. Er
ren en dat hun aantal dagelijks toenam.
gaat geen dag voorbij of Degrelle, de leider der
partij,
ontvangt een brief, waarin een of eenige
Strijd bij
zijn medewerkers hun ontslag indienen. Hij
van
United Press vernam gisteren van Noorsche
om zoo te zeggen geïsoleerd en men kan
militaire zijde, dat een aanval op Narvik werd staat
thans
het einde beleven van dit geruchtmakende
gedaan. Volgens dezen berichtgever zijn de
avontuur,
dat de binnenlandsche politiek van
Duitschers geïsoleerd op drie punten in de België
sinds
1935 heeft gekenmerkt
zelf,
1500 man te
omgeving. 1000 man in de "Stad
Gratangen, 40 km ten N. van Narvik, en ca
1000 man op de heuvels van Bombak. De Brit»
Spionnage en diefstal
inEupen Malmedy
sche troepen, die aan de Beistjord achter Narvik
ons, dat een kofcorr.
Brussel
meldt
Onze
te
aan land zijn gegaan en bet vïsschersdorp Falfiehuishouder uit de gemeente Steinbrück, in
gerness hebben bezet zouden, na per radio en het kanton St
nabij de Duitsche grens,
door uit vliegtuigen geworpen strooibiljetten de gisteren op lastVith.
van hét parket in hechtenis is
burgers te hebben gewaarschuwd, dat zij in de genomen. De man, op wien de verdenking rust
kelders een schuilplaats moesten zoeken of zich zich aan spionnage schuldig te hebben gemaakt
naar de bergen moesten begeven, den aanval
werd in de gevangenis te Verviers opgesloten.
op de stad hebben geopend.
Voorts is een justitieel onderzoek aan den
gang naar de handelingen van verscheidene
personen uit Eupen en omstreken, die een be»
verwachtingen
langrijke hoeveelheid oud koper, lood en zink
Stefani meldt uit Rome: Een bijzondere correspondent van de lUessaggero.in Oslo schrijft hadden bijeengebracht Zestien kisten, welke
dat, nadat de onderhandelingen in Noorwegen op het punt stonden naar Duitschland te wormislukt zijn, het Duitsche opperbevel besloten den overgebracht konden in beslag genomen
beeft den weg te volgen, welke de proclamatie worden. Een partij koper bleek in een fabriek
van generaal von Falkenhorst een paar dagen te Eupen te zijn gestolen.
geleden al aangegeven heeft Oslo had toen het
bevel gekregen met alle energieke middelen
eiken tegenstand te bestrijden. De operaties
zullen in zeer vlug tempo gaan en men gelooft dat twee dagen voldoende zullen zijn om
eiken tegenstand van het Noorsche leger uit 'te
schakelen in die zones, welke nog niet geheel
onder Duitsche controle staan, namelijk de
Noord-Oostelijke zone van Oslo, de zone achter
Een
Bergen en de zone bij Kristiansund. De krijgsverrichtingen zullen met vrucht gesteund worEngeland; maar eerst
den door de luchtstrijdkrachten. Na het einde
depoort
van dezeactie zal al het noodige gedaan worden
om een betrekkelijke kalmte verkrijgen;; ?
Één corr. té Oslo schrijft: Het
D^sZ. meldt uit Rome: De succesrijke ondernemingen van de Duitsche luchtstrijdkrachten kwam er voor Duitschland bij
de bezetting van Noorwegen op
tegen de ontschepingspogingen van de Engelaan zich met één slag meester
schen worden in de Italiaansche pers zeer geprezen. De Oslosche correspondent van de te maken van de strategisch be»
Popoio di Roma stelt vast dat de houding van langrijke punten. Men zou er
den koning van Noorwegen, die onder invloed niet aan hebben kunnen denken,
de geheele Noorsche kust In bevan de Engelschgezinde groep onder zijn raadgevers staat openlijk veroordeeld wordt. Men zit te nemen. Deze toch is in
hoort hoe langer hoe meer de meening, dat vogelvlucht van het Zuiden tot
het Noordoosten niet minder
Nvgardsvold en zijn kabinet niet meer Noorwegen, maar Engeland vertegenwoordigen. De dan 1800 kilometer lang. Er zijn
directeur van een groot blad in Oslo had hem fjorden, die tot 200 kilometer
(den Italiaanschen correspondent)
persoonlijk ver het land binnendringen.
verklaard, dat deze heeren er nog niet tevreden Wanneer men dan ook de gemee zijn, de Noren in de rij van slachtoffers heele kustlijn meet, met inbevoor Groot-Brittanje gezet te hebben, maar dat grip van de talloóze fjorden. Is
zij hu ook nog Noorsch bloed voor de Engelsche deze niét minder dan 17.000 kilozaak vergieten. Dit grieft de Noren heden nog meter lang.
bet meeste.
De Duitsche weermacht beeft
daarom de belangrijkste havens
Verliezen der luchtmacht.
bezet. die. tegelijk de belangUit Londen meldt Havas: welingelichte Britrijkste steden zijn en de eindsche kringen schatten het aantel Duitsche'viiegpunten der strategisch belang,
tuigen, dat sedert bet begin der operaties in rijke spoorwegen. Twee havens,
Noorwegen is neergehaald, vernield of onbruik» die van belang zijn en uiteinden
baar gemaakt op een honderdtal.
van spoorwegen hebben, zijn
In het tijdvak van 8 tot 1? April heeft de echter niet bezet nl. Andalsnes
Britsche luchtmacht 23 vijandelijke toestellen en Namsos. Daar zijn nu da geneergehaald, terwijl 19 ernstig beschadigd werallieerde troepen geland. Langs de spoorwegen
den. De Noren hebben er 10 neergehaald en de trekken de vijanden elkaar tegemoet
Zweden hebben 6 vliegtuigen, die over hun
Met Noorwegen als basis is de Duitsche lucht»
grondgebied vlogen, neergeschoten of gedwonmacht
een veel grooter bedreiging voor de
gen te landen. Hierbij moeten nog minstens 30
vliegtuigen worden gevoegd, die tijdens de Engelsche vloot zooais uit het bijgaande kaartje
De afstand naar bepaalde objecten in
luchtaanvallen op Stavanger op den grond blijkt.
Engeland
werden vernield. Ten slotte komt er nog een
is voor de Duitsche vliegers met een
aantal Duitsche watervliegtuigen bij. die in de derde, de helft of zelfs tweederden verkort
Noorsche fjorden door Britsche marinevliegDoor stippellijnen is aangegeven welke afstanden de Duitsche vliegers vroeger van de Duittuigen zijn vernield. Bovendien hebben de Duitsobers na 17 April acht vliegtuigen aan bet sche Bocht af badden af te leggen naar de
westelijk front verloren, acht toestellen werden .Shetlandseilanden of de Orkneyeilanden: niet
s
door de marineluchtmacht neergehaald, terwijl 'minder dan 1000 kilometer. Deze afstand is thans
een tiental door de Noren en Zweden is neer- echter teruggebracht tot 350 a 370 kilometer.
gebaald. In betzelfde tijdvak verloor de Britsche Van Bergen naar Scapa Flow behoeft men nu
niet meer te vliegen dan 520 kilometer, tegen
luchtmacht 27 vliegtuigen.
050 kilometer van de Duitsche Bocht af. Hethoewel in mindere mate
zelfde geldt
voor
Gevolmachtigden van den Fübrer in
aan
de
Deensche
kust
steunpunten
de
Denemarken en Noorwegen.
Voor deze vliegtuigactie zich kan ontwikkelen
Uit Stockholm meldt Havas: De Duitsche
moet de luchtvloot echter eerst een stevige
regeering beeft buitengewone volmachten verleend aan baar gezant te Kopenhagen, die, naar basis hebben en dat Is nu nog lang niet het
de Zweedsché dagbladcorrespondenten te Berlijn geval. In plaats van aanvallen op Engeland te
melden, voortaan den titel van bijzonder gevol- doen, moeten de Duitsche vliegers zich weren
machtigde van den Führer zal voeren. Het zal tegen Engelsch-Fransche landingen en den opde taak van den gezant zijn toezicht uit. te marsch uit de genoemde havens.
oefenen op het geheele burgerlijke bestuur der De spoorwegverbindingen.
lands.
Dezelfde correspondenten melden voorts, dat
Economisch zijn alleen het Zuiden en midden
de gouverneur van Essen aan de Ruhr, Foseph des lands van belang, hetgeen ook reeds blijkt
Terboven, benoemd Is tot gevolmachtigde van uit de daar aangelegde spoorwegen. De voorden Führer in Noorwegen en dat de militaire naamste Noorsche steden zijn door aanzienlijke
en burgerlijke autoriteiten ófwel vervangen afstanden van elkaar gescheiden. Bergen b.v.
zullen worden door Duitsche ambtenaren ófwel ligt op 402 kilometer van Oslo; over dit traject
onder zeer streng toezicht zullen worden ge» doet de trein 14 uur. Op dit baanvak liggen 17?
plaatst
tunnels! Van Oslo naar Moldo voert ten Oosten
daarvan een 460 kilometer lange spoorlijn. Van
Omrekeningskoers van franc en pond
Oslo loopen twee spoorlijnen naar Trondhjem,
in Noorwegen.
waarvan de eene 553 kilometer lang is en
Uit Stockholm meldt Reuter: De omrekeningsdubbelspoor bezit. De tweede beeft voor bet
koersen voor de geallieerde troepen In Noor» grootste deel slechts enkel spoor en is 560 kilo»
wégen zijn vastgesteld op: 17.05 kroon is 1 pond meter lang. De laatste spoorlijn van beteekenis
sterling en 10 francs Is I kroon. Dit zijn enge» ls die van Trondhjem naar Stockholm. Tot aan
veer dezelfde koersen als vóór den Dultschen de Zweedsché grens bedraagt baar lengte 106
Inval golden.
kilometer. Ten Noorden van Trondhjem Is het
verkeer, met uitzondering van enkele kleine
lijntjes, alleen maar te water mogelijk. Zelfs
krijgt
een nieuwe grondwet
Cuda
tusschen Bergen en Trondbjem kan men nog
Uit Havana: De eonstitueeróndé vergadering beter gebruik maken van de tusscben
belde
beeft in beginsel haar goedkeuring gehecht plaatsen varende vrachtschepen
ook
welke
invoering
aan de
van een nieuwe grondwet passagiers vervoeren
van den trein,
dan
voor Cuba. Zij Is begonnen met de afzonder- hoewel de schepen er 5 dagen over doen!
lijke behandeling der artikelen. Vier artikelen
De spoorlijnen, die van de
baar het
zijn reeds aangenomen. Een hiervan heeft ten Zuiden van Noorwegen loopen, kust
zijn uitsluitend
doel, te voorkomen, dat een buitenlandsche op loksalverkeer berekend en
mogendheid ln bet land militaire bases aanlegt minste strategische beteekenis. van niet de
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Britsche luchtaanvallen op
Noorsche en Deensche
vliegvelden
Uit Londen: In den afgeloopen nacht heb»
ben Britsche vliegtuigen, naar officieel wordt
medegedeeld, opnieuw aanvallen ondernomen
op vijandelijke vliegvelden in Noorwegen en
Denemarken. De vliegvelden van rljéUer en
Fornebo nabij Oslo werden gebomhardeeeid.
Te Fornebo veroorzaakten brandbommen een
groöten brand. Ook op Aalborg werden weer
aanvallen gedaan.
De Duitsche beweringen, dat vier Britsche
Vliegtuigen tijdens de operaties van hedennacht
zijn neergeschoten zijn volgens het communiqué
onjuist Slechts een Britsen vliegtuig is niet
teruggekeerd.

De toestand in Zuidelijk
Noorwegen
Uit Stockholm meldt Reuter: De situatie in
het Zuiden van Noorwegen is nog steeds on»

duidelijk, doch het schijnt thans wel vast te
staan, dat Hamar en Eiverum sedert verschel»
dene dagen in Duitsche handen zijn en dat de
berichten, volgens welke deze plaatsen waren
heroverd, onjuist waren.
De geruchten, die te Stockholm de ronde
hebben gedaan over de aanwezigheid in dit
gebied van een sterke geallieerde strijdmacht
schijnen sterk overdreven te zijn. Gebleken zou
zijn, dat daar betrekkelijk kleine afdeellngen
met de Noren contact hebben gekregen en dat
het cijfer van 750 man, dat genoemd was voor
de sterkte van de voorhoede, het totaal van
de Britsche en Fransche troepen in dit gebied
omvat.
De Duitschers zouden thans In Noordelijke
richting oprukken naar Rena, 30 km boven
Elverum gelegen. De Zweedsché correspondenten verklaren, dat de Duitschers slechts op
geringen tegenstand van de Noren stuiten. Alle
wegen, welke naar Zweden leiden, worden stel»
selmatig door de Duitschers afgesloten.
Volgens berichten uit Oslo zijn alle Britten
en Franschen te Oslo in vrijheid, doch zij
moeten zich verscheidene malen per dag bij
de politie melden. Hun verzoeken, Noorwegen
te mogen verlaten zijn afgewezen.
De correspondent van Stockholms Ildnin»
gen te Oslo verklaart, dat voortdurend nieuwe
troepen te Oslo aankomen.
Uit Parijs: In bevoegde militaire kringen be»
Vestigt men. dat Britsche troepen in bet gebied
ten Noorden van Oslo met de Noren samen»
«verken.
Uit Gaddede meldt Reuter: Maandag is 18 km
ten Noorden van Gaddede een Dultscn vlieg»
tuig op Noorsch gebied geland. De bemanning
heeft het toestel In brand gestoken en is naar
«weden uitgeweken, waar de drie mannen
llclnterneerd ziin.

Luchtbombardementen

Heulers speciale correspondent telegrafeerde
lllsteren uit Gaddede: Ik ben hier In de vroege
"ten vanochtend teruggekeerd, na 150 km door
oorlogszone te hebben gereden.
Jj6- Noorsche
dingen hebben den meesten Indruk op
me gemaakt: de enorme hevigheid van den

£wee

Narvik.

Italiaansche

AVONDBLAD S

Rast aan bet frant.
Uit Parijs. In den nacht van Maandag op
Dinsdag Ia van 10 minuten over middernacht
tot een uur in Noorwest Frankrijk luchtalarm
gemaakt evenals van half twee tot even voor
twee. Incidenten deden zich niet voor.
Vannacht is voor de tweede maal luchtalarm
gemaakt in Z.W.-Frankrijk. Het alarm duurde
van 2j07 tot 2.45 uur.
Uit Berlijn: Het oppercommando der weermacht meldt: In het Westen geen bijzondere
gebeurtenissen. Er werden grenscontrole» en
verkenningsvluchten gemaakt. Des nachts vlogen afzonderlijke vijandelijke verkenningsvliegtuigen West-Duitschland binnen.
Uit Parijs: Het legerbericht van hedenochtend luidt: Niets te melden.
Uit Parijs: Vijandelijke vliegtuigen hebben
vannacht boven het gebied van Parijs gevlogen.
Zij werden door bet luchtafweergeschut verjaagd.
Vreemde vliegtuigen boven Brussel.
Uit Brussel: Den geheelen ochtend is
het luchtdoelgeschut te Brussel en omstreken In
actie geweest tegen vliegtuigen van onbekende
nationaliteit

Uit Stockholm meldt Havas: De Zweedsché
regeering heelt bepaald, dat de provincies
Vaermland en Dalsland verboden gebied zul»
len zijn voor vreemdelingen, als zij niet een
speciale vergunning hebben. Slechts Noren en
Finnen kunnen zich zonder meer in de beide
provincies vestigen.
Uit Parijs: In bevoegde Fransche militaire
kringen uitte men hedenmorgen ongerustheid
omtrent Duitsche bedoelingen ten aanzien van

Zweden.
Geruchten over parachutetroepen in Zweden.
Uit Stockholm meldt Reuter: De militaire
autoriteiten in de provincie Norrbotten hebben
bericht ontvangen, dat in Zweden valscherm»
troepen zouden zijn gedaald. Zweedsché skipatrouilles zijn uitgetrokken om een onderzoek
in te stellen, doch tot nu toe heeft men nog
niets hiervan vernomen.

Nieuwe opperbevelhebber
in Litauen
Uit Xaunas: De opperbevelhebber van het
leger generaal Rastikis, die in den herfst van
het vorige jaar het voornemen uitte af te
treden en toen drie maanden verlof kreeg, is
niet op zijn post teruggekeerd.
President Smetana heeft zijn ontslag heden
aanvaard «n tot nieuwen opperbevelhebber be»
noemd generaal Viktkauskas, die hét bevel
voerde over de l.itausche troepen bij de bezetting van Wilna.

gevaarlijke uitvalspoort

voor vliegtuigen tegen

moet het huis
Veroverd zijn.

.
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achter

Duitsch luchtafweergeschut, opgesteld
bij de koven van Oslo.

Een circulaire

Voorzorgsmaatregelen in Zweden

De strategische positie van Noorwegen
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Luefatalarm in Noordwesten Zridwest-Frankrijk

Een officieuze beschouwing

De luchtmacht ontwikkelt overal
een levendige actie
Dit Berlijn: Het opperbevel van de weer»
macht maakt bekend:
De Engelschen ondernamen ook gisteren ln
de door Duitsche troepen bezette zone van
Narvik geen landingspogingen. -Daarentegen
beschoten Engelsche zeestrijdkrachten op»
nieuw de stad en de haven.
De om Trondhjem geconcentreerde Duitsche
troepen drongen, gesteund door lichte zee»
strijdkrachten tot 100 kilometer in Noordoostelijke richting door. verdreven den zich aldaar bevindenden vijand en versperden de
van Namsos naar het Zuiden voerende verbindingswegen.
In de Vaksdalfjord werd een Noorsche patrouillevaartuig vernield. In de zone van Bergen en Ztavanger duurt de strijd met verspreide Noorsche troependeelen in de verre omgeving van de steden nog voort Daarbij vielen
opnieuw stukken geschut in Duitsche handen.
Ten Noorden van Oslo zetten de Duitsche
troepen hun opmarsen via Wamot en LUIe»
hammer ondanks terreinmoeUijkheden en vij.
andelijke versperringen voort. Gevechtsvliegtuigen namen met succes aan den strijd deel.
Een Noorsch vliegtuig werd vernield.
Voor het middendeel van de Noorsche Westkust en in het zeegebied voor Andalsnes vielen, vliegtuigen opnieuw Britsche oorlogs- en
transportschepen aan. Ondanks den zwarenaf»
weer brachten zij een Britschen torpedojager
en een transportschip tot zinken. Éen tweede
torpedojager werd door bommen van middenzwaar kaliber getroffen. Een transportschip
van ongeveer 5.000 ton. werd door brand vernield.
Andere bomaanvallen richtten zich tegen de
belangrijke stations van Dombaas en Grong
in Mdden-Noorwegen. alsmede tegen dé van
hier uitgaande spoorlijnen en wegen. Stations,
emplacementen wegen werden vernield, waarmede aan den tegenstander uit Andalsnes en
Namsos elke mogelijkheid om snel te operee»
ren werd ontnomen.
In den nacht op den 23en April werd een
nieuwe zonder succes verloópen Britsche bomaanval op Aalborg afgeslagen Éen Britsche
machine werd door luchtdoelgeschut neergehaald. «/■.
De jacht op duikbooten in het Rattegat leverde weer succes op. Voortgegaan werd met
de aanvoeren naar Noorsche havens. Ter
hoogte van Stadiandet schoot een duikboot
een stoomschip van 6.000 ton uit een voor
iVoorwegenöbestemd^ convooi 2. ize.-l <,
Vlotter verkeer; bij 0510.... .......-'
Uit Oslo: De^npperbeveïhebber der Duitsche
troepen in Noorwegen, generaal von Falkenborst heeft, bekend gemaakt dat wegens de
loyale houding der Noorsche bevolking, de tot
dusver geldende beperkingen in bet personenen voertuigenverkeer tusschen het district Oslo
en de naburige districten Asker en Baerum
Van 'leden af zijn opgeheven.
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Nationaal-socialistische propaganda van
Nederlanders
inDuitschland.
Naar de Berlijnsche correspondent van De
Courant—Het Nieuws van den Dag meldt hebben alle in het Duitsche rijk wonende Neder»
landers per post een circulaire toegestuurd gekregen van „Den NaUonaal-Socialistischen Bond
van Nederlanders in Duitschland". de organisatie, welke in het leven is geroepen, toen het aan
de Nederlandsene politieke partijen verboden
werd, in het buitenland partijaldeelingen op te
richten of te handhaven.
De circulaire draagt zoo schrijft genoemde
correspondent, het opschrift: „Nederlanders, ook
gij zult kleur moeten bekennen" en luidt:
„Aan U. Nederlanders, gij. die met meerdere
tienduizenden het gastvrije Duitschland bewoont
zijn deze woorden gericht. WH vorderen 11 op. kleur

te bekennen.
Gij. Nederlanders, die het rijke Holland hebt
moeten verlaten, om in het arme Duitschland een
levensonderhoud te kunnen vinden, gij allen, die
hier profiteert van het nationaal-socialistische be-

wind, dat de arbeidsloosheid wist uit te roeien, dat
ook aan V weer de mogelijkheid gaf. als eerlijk
mensen te kunnen leven en werken, gij allen, die
nog tot de normaal en oprecht denkende menschen
gerekend wilt worden, gij moet wel een gevoel van
groote dankbaarheid koesteren voor het nationaalsocialisme, dat hier in Duitschland den noodtoestand
van vóór 1933 wist te hervormen in een opbloeiende
maatschappij, waarin zelfs voor tienduizenden
vreemdelingen uit het rijke Holland nog plaats
over is aan den eenvoudigen. maar helder gedekten dlsch.
Maar. hoe ongelootelijk dit ook klinken moge.
men vindt nog onder de hier wonende Nederlanders vele vijanden van het nationaal-soclaUsme.
naast een zeer groot deel, dat tot de onverschilligen,
tot de lauwen gerekend móet worden, terwijl een
gelukkig voortdurend aangroeiend aantal zich tot
het nationaal'sociahsme bekeerd beeft.
Dat het mogelijk is. dat er nog Nederlanders in
Duitschland verblijf kunnen houden en nog wel
nu in oorlogstijd, die als besliste vijanden van het
nationaal-sociallsme bekend staan, wijst er maar
al te duidelijk op. welk een grootmoedigheid ons
gastland tegenover deze verdwaasde gasten betoont. Maar wie zegt. dat dit zoo zal blijven? Aan
dit geduld kan ten slotte ook een einde komen. Er
Kan «en.tijd komen.sdat men hen als ongewenschte
vreemdelingen het land zal uitzetten.
.: Wij geven dezen volksgenooten daarom den welgemeenden

raad. liefst zoo

spoedig mogelijk

naar

Nederland terug te keeren. waar zij dan ongestoord verder kunnen kankeren en stoken tegen
het gastvrije Duitschland. waar zij dan weer van
harte kunnen genieten van al die heerlijkheden, die
Nederland hun kan bieden: arbeidsloosheid. politieke verdeeldheid, joodsche overheerschlng, kapitalistische uitbuiting en zooveel meer.
En aan de onverschilligen, de lauwen onder de
hier verblijfhoudende Nederlanders geven wij den
raad. toch eens te bedenken, dat de economische
welstand, die in hun gastland thans heerscht, de
achting voor den arbeid, de eensgezindheid van het
volk. de voorbeeldige sociale zorg. enz. niet van
niets gekomen zijn. maar dat het nationaal-sociallsme. dat deze toestanden bracht, pas aan de macht
kwam en in staat gesteld werd Duitschland weer
gezond te maken, nadat hiervoor 14 jaren lang gestreden, geleden en geofferd werd. Niet door afwachten of toezien, wat anderen doen. maar door
zelf partij te kiezen, door zelf daadkrachtig
helpen in den strijd, door zelf mede te offeren meevoor
het groote doel. kwam het nationaal-socialisme aan
de macht en kon Adolf Hitler zijn opbouwwerk

Filowverwacht een lange periode
van vrede voor den Balkan
Uit Sofia. Ministerpresident Filow heeft tijdens een rondreis in de provincie in het Noord»
Bulgaarscbe dorp Oegarsjin een rede gehouden
voor verscheidene duizenden boeren, waarin hij
verklaarde, dat de Bulgaren een politiek van
vrede en neutraleiteit voeren, van scheppende
economische activiteit en van cultureelen voor»
uitgang.
Ik moet n de verzekering geven, aldus FBow,
dat wij nog lang van den vrede sullen kunnen
genieten, «iet alleen In Bulgarije, doch op den
gebeelen Balkan.
Ik ben er vast van overtuigd, dat er geen
enkele gebeurtenis of geen enkele omstandig,
beid Is, die ons zou kunnen doen vreezen, dat
de vrede voor Bulgarije zal kunnen worden
verstoord.
Uit Belgrado meldt Reuter:» De commandant
van de troepen in Belgrado heeft een oproep
gericht tot alle vaderlandschlievende Zuidsla»
ven om onmiddellijk aan de desbetreffende
autoriteiten bekend te maken, wat „zij zien en
hooren en wat de landsverdediging in gevaar
zou kunnen brengen".
Hieraan wordt toegevoegd, dat buitenlandsche
geheime dienste onlangs gepoogd hebben onzekerheid te zaaien in het leger, het vertrouwen
in de regeering te schokken en bijzonderheden
te verzamelen over de militaire sterkte van het
land. Het is de plicht van de Zuldslaven te letten op de vreemdelingen, velen van hen zijn
agenten, welke tegen de belangen van den staat
werken.
De krachtige «Nationale Verdedigingsbond"
beeft een manifest gepubliceerd, waarin wordt
gezegd, dat het oogenblik is gekomen om het
systeem van nationale verdediging op militair
en diplomatiek terrein te voltooien.

tiener,»! Abc

Kleur bekennen!
Het Alg. Handelsblad schrijft
Een zich Nederlandsen noemende organisatie ln
Duitschland
de „Nat. Loc. Bond van Nederlanders in Duitschland"
heeft aan onze landgenoo»
ten die daarginds wonen en werken een circulaire
toegestuurd, waarin zij worden aangespoord om
..kleur te bekennen". Een goed Nederlander zou
dit allicht zoo opvatten, dat van hem gevraagd
wordt om zich tot de Nederlandsche kleuren te
bekennen, en tot alles waarvoor die kleuren heb»
ben gestaan, sedert ons volk zichzelf ontworstelde
aan een Vpaansche tirannie en zich het recht veroverde om vrij te zijn en zichzelf. Maar zóó bedoelen deze .Nederlanders" met hun circulaire
het niet Zij zijn in Nederland trouwens pas in
tweede instantie geïnteresseerd. Hun eerste ver»
langen gaat uit naar het land dat hun gastvrijheid
verleent
Op zichzelf zou dit een zeer behoorlijk gevoel
kunnen zijn. Wie gastvrijheid geniet wie zijn
werk en zijn brood vindt in een vreemd land. dient
zich daar als een eerlijk gast te gedragen. Dat mag
ieder land van de vreemedellngen binnen zijn
grenzen verwachten. En wanneer de vreemde gast
zich daaraan niet houdt wanneer hij zich misdraagt in het nadeel van zijn gastland, wanneer
hij zijn positie misbruikt om tegen dat land te
agiteeren. dan zal niemand zich verbazen wan»
neer dat land hem bij zijn kraag pakt en onzacht
bulten de deur zet de grens over. Dat geldt voor
elk land en eiken gast. Voor Nederlandsche
gasten in het buitenland, maar ook voor buiten»
landsche gasten in Nederland.
Ook dit bedoelen de „Nederlanders" in Duitsch»
land met hun circulaire echter niet. Zij vereenzelvigen als iets heel natuurlijks den plicht van den
Nederlandschen gast om zich tegenover zijn Duitsche gastland behoorlijk te gedragen met «en plicht
om zich geheel tot het staatkundige regiem in
Duitschland te bekeeren. Wie dat niet doet zou,
zoo geven zü te verstaan, wel eens zijn gastrecht
kunnen verspelen. En pas daarna komt Nederland
:?eljt S.Öhenj.op de proppen. Want wie dan eenmaal
als gast het Duitsche regiem zal hebben omhelsd,
zal natuurlijk ook in Nederland zeil willen mede»
werken aan de nationaal-socialistische beweging.
Ergo: „Wacht geen dag langer. Leken kleur,
Houzeel"
Van veel beteekenis wordt het groepje dat zich
Hond van Nederlanders in Duitschland"
noemt, intusschen niet geacht. En dat ls, gezien
hun zonderlinge bokkesprongen, voor het prestige
van den Nederlandschen naam. maar goed ook.
De klinkklare onzin van hun redeneering blijkt het
duidelijkst, wanneer men haar toepast op vreemde
gasten in Nederland. Er waren volgens het statistisch zakboekje 1929 in Nederland (in 1930) ruim

—

—

100.000 Duitschers gevestigd. Volgens bovenstaande
theorie zouden die zich nu allen met het gangbare
Nederlandsche staatkundige regiem het «demo»
liberale" als wij dien term goed begrepen hebben,
moeten vereenzelvigen, op straffe van anders kans
te loepen om als ongewenschte vreemdeling over
de grens te worden gezet. Maar onze Duitsche
gasten, althans velen hunner, huldigen een andere
opvatting. Zij zijn en blijven Duitsche vaderlanders, en wanneer zij zich als Duitsche groep orga»
voor zijn volk beginnen.
doen zij dat als aanhangers van hun
niseeren,
Als gij dan erkend hebt. hoe ontzaglijk veel hier
regiem
Duitsche
en van hun Duitsene regeering.
in uw gastland door het nationaal-socialisme werd
Zoolang zij zich daarbij houden aan hun gastplich»
geposteerd, dan bedenk ook. dat ln uw vaderland
ten tegenover het land waar zij hun werk en hun
de toestand thans zoo is als bier in
voor 1933. dat ook ln uw vaderland eenDuitschland
brood
vinden: Nederland, zal niemand hun daarbij
nationaalsocialistische beweging strijdt voor het belang van een stroobreed in den weg leggen. Niemand zal van
uw volk en vaderland, dat ook in Nederland deze hen verlangen, dat zij hun staatkundige
idealen
strijd niet door onverschilligheid en afwachten kan
naar de onze. alleen omdat zij hier als
worden gewonnen, maar alleen door medestrijder» richten
en mede-offeren. Als gij dat begrijpt, volksgenoot, vreemdelingen wonen en werken. In dat opzicht
dan werp alle onverschilligheid van U af. wordt bestaat in ons vrije land ook voor vreemde gasten
vrijheid, zoolang slechts de Nederlandsche orde
dan medestrijder in onzen naUonaal-soclalistischen
bond en vecht mede voor de bevrijding van uw stipt door hen wordt geëerbiedigd.
volk van democratie en lodenheerschappij, voor de
Wij hebben geen reden om aan te nemen dat
oprichting van den Nederlandschen nationaal-sociagastrecht voor de Nederlandsche gasten in
het
listischen staat. Wacht geen dag langer, volksgeDuitschland
niet even ruim zou zijn. Maar in
noot. Beken kleur. Nou zee".
geen
geval
geeft
het pas dat een z.g. Nederlandgedrukt
op
oranje-kleurig
De circulaire is
sche organisatie in Duitschland als het ware op
papier.
inperking van dat gastrecht en op politieke dwang,
uitoefening zou gaap aansturen. On-Nederland»
Finschekinderen
veriatenNoorwegen weer
«her handeling ware moeilijk denkbaar. Maar
Uit Helsinki: Omstreeks 1000 kinderen, die wij hebben reeds lang geleerd ons over de on»
naar Noorwegen zijn geëvacueerd, zullen naar Nederlandsche handelingen en denkbeelden van
hun land teruggezonden worden. Ook zullen vele Nederlandsche nationaal socialisten niet meer
binnenkort 1300 kinderen en grijsaards uit het te verbazen. De totale verblinding, welke het bul»
gebied van Petsamo. die bij den Russisohen in» tenlandsche voorbeeld bij de leiding van deze be»
val op Noorsch gebied een toevlucht hadden weging heeft veroorzaakt? beeft hen volmaakt ver»
vreemd van den echten, gezonden Nederlandschen
gezocht, naar Finland terugkeerén.
volksgeest die ook tot uiting komt in een staat»
kundig stelsel, dat ongetwijfeld zijn zwakke plek»
ken
maar dat ln elk geval door zijn eerbied
voor de vrije persoonlijkheid van den staatsburger en voor zijn invloed op de bestuurszaken,
de erfenis van den vader des vaderlands is blij»
ven eeren.
WIJ stellen ons dan ook voor. dat de Nederlanders die In Duitschland wonen en werken zich
van de circulaire van den „Nationaal-Socialist!»
schen Bond van Nederlanders in Duitschland"
niets zullen aantrekken. Zij zullen als behoorlijke
gasten aan hun gastland loyaal hun eerbied beiconen waarop een gastheer aanspraak heeft. Maar
over hun gevoelens en denkbeelden zullen zij
blijven beschikken als goede, vrije Nederlanders,
die zich niet laten Intlmldeeren door landgenoo»
ten die in den vreemde „plus royallste que le rol"
zijn gemorden, omdat hun wortels uit den Neder»
landschen grond blijkbaar al te ver zijn losgeraakt en die er dan ook eigenlijk nooit meer
in moesten terugkeerén.

Duitschland beeft vrachtautobbestuurders

w

Nanking.
Uit Nanking. De Japansche ambassadeur bij
de nieuwe centrale Chineesche regeering, generaal Abc, la heden met zijn staf in Nanking aan»
gekomen om aan de nieuwe regeering de gelukwenschen van Japan over te brengen. Het Japanache volkslied klonk toen Abc het schip verliet en per auto naar de Japansche ambassade
reed. De straten waren versierd.

Uit de Pers

Ter gelegenheid van den verjaardag
van den Führer is er in Duitschland
een groote inzameling van metalen gehouden, Hitler bekijkt met t?oering het
gulden boek, waarin de giften «taan
opgeleekend.

noodig.
Berlijn: Daar wegens de verhoogde
eischen van de weermacht in Duitschland een
zeker tekort begint te ontstaan aan vakkundige
bestuurders van vrachtauto's, heeft de rijks»
verkeersminister Dorpmullor, met gebrulkma»
king van het nationaalsoclallstlscbe corps van
autorijders, maatregelen genomen om auto»
rijders op te leiden tot bestuurders van vracht-

Uit

auto's.
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NA ZEVEN JAREN
Een van Roosevelts vroegere medewerkers
over
zijnpersoon en zijn werk
Men schrijft ons.
Amerika begint meer en meer belangstelling
te toonen voor de gebeurtenissen in de Oude
Wereld, maar toch blijft de aanstaande prest»
dentsverkiezing bet onderwerp van den dag.
Over den persoon en de politiek van pres!»
dent Roosevelt zijn reeds vele uitgaven verschenen en toch blijft er nog altijd een groot
verschil van meening bestaan, zelfs onder diegenen van wie men veronderstellen mag. dat
zij Roosevelt door en door kennen en begrijpen;
over de beteekenis van dezen merkwaardigen
staatsman. Van hardnekkige vijandschap loopt
bet oordeel over allerlei nuances van waardeering naar een bijna-ziekelljke bewondering.
Raymond Moley beeft een boek geschreven
in den vorm van een autobiografie, (Raymond
Moiey: .^fter Leven Vears". Harpers. Nieuw
Vork) dat het best overwogen, bet aantrekkelijkste werk is over de politiek en de persoon»
lijkheid van president Roosevelt in de Ameri»
kaansche literatuur.
Moley was in de gedurfde periode van den
„New t Deal" een intiem medewerker van den
president maar hij werd langzamerhand uit de
raadgevende organen van de regeering verwijderd vanwege zijn scherpe en openlijke kritiek op de methode en doelstellingen van Roo»
sevelts politiek. Officieel werden alle relaties
tusschen Roosevelt en Moley verbroken, maar
toch schijnen zij in hun privé(leven nog steeds
vrienden te zijn.
Het boek van Moley doet hier en daar aan
als een oratio pro domo. al moet men erken»
nen, dat hij erin geslaagd is van den president
en van zijn belangrijkste medewerkers een
zeldzaam levendig en gekleurd beeld te geven.
Zijn oordeel over Roosevelt getuigt van een.
angstvalligen eerlijkheidszin en van 'n lofwaar«lig verzet tegen elke troebele subjectieve
waardeering. Deze trek in zijn werk vormt een
eigenaardige tegenstelling met den driftigen,
ultra-dynamischen stijl waarin het boek geschreven is. De geslaagde poging om voldoende afstand te nemen van den persoon van
Roosevelt blijkt vooral uit de conclusie van het
boek en moet ongetwijfeld haar oorzaak vin»
den in het feit dat Moley er zich volkomen
van bewust is, welken groöten invloed zijn deducties op de meening en houding van zijn
landgenootenkunnen hebben.
De tijd. dien hij voor de uitgave van zijn
boek heeft gekozen, is hiervan het bewijs. Voor
Amerika is 1940, hoe belangrijk de gebeurtenissen die zich elders afspelen ook mogen zijn.
vóór alles het jaar der presidentieele verkiezingen. De symptomen der verkiezingskoorts
zijn reeds aanwezig, in Washington en in Wallstreet vraagt iedereen zich af
zoowel republikein als democraat
of de president met
de traditie zal durven breken door zich candi»
daat te stellen voor een derden termijn.

— —

Moley was criminoloog, journalist, hoogleéraar in economie aan de universiteit van

later aan die van «^olumbia, rechter
in den staat Nieuw Vork; een technicus In
algemeensn zin, «en experimenteerende theoreticus. Hij was doordrongen van de liberale,
vooruitstrevende gedachten van Willlam Jennings Bryan en van Newton Vaker, die hij in
Ohio als hoogleeraar had. Het was logisch, dat
bij zich tot Roosevelt aangetrokken voelde,
want deze was immers de eenige politicus in de
democratische partij, die een totale hervorming
kon concip.eeren en uitvoeren. Het was even«ons logisch, ■;; dat Roosevelti toen gouverneur
van den staat Nieuw York^er alléss.voor voelde,
zich te verzekeren van de-medewerking van een
hoog ambtenaar, wiens bekwaamheid algemeen
werd erkend en geroemd.
In Januari 1932 begint hun samenwerking, die
twee jaar duurt Roosevelt is overladen met
werk, zijn arbeid als gouverneur en de voor»
bereiding van zijn candidatuur voor bet pres!»
dentschap eischen meer dan hij geven aan. Aan
Moley draagt hij op de documentatie te ver»
zamelen over alle hangende kwesties van economische, sociale, agrarische, industrieele, binnenlandsche en buitenlandsche beteekenis:
waardoor Roosevelt in staat wordt gesteld een
meening te vormen, een programma op te hou»
wen, wetteksten voor te bereiden.
Maar Moley is niet alleen secretaris en vertrouwde; hij is ook raadgever en inspirator. Hij
vereenigtrondom den gouverneur de bekwaam»
ste mannen op hun gebied.
Zoo komt de voorlooper van de «braintrust" tot stand. Eiken avond komen zij
ln het huis van den gouverneur bijeen
en na vele beschouwingen groeit lang»
zamerhand de ideologie van de New Deal.
Roosevelt wordt verkozen tot officieel candidaat
van de democratische partij, de verkiezingscampagne noopt hem het land af te reizen.
Moley gaat overal met hem mee, stelt zijn redevoeringen voor hem op en regelt alles voor den
candidaat tot in de kleinste bijzonderheden.

Vamard>

-

Roosevelts persoonlijkheid

Wat denkt Moley in deze periode van de ka»

raktereigenschappen, goede en slechte van zijn

schrijft er het volgende over:
„De kranten spreken zoo vaak over zijn
«charme", dat velen zich hem voorstellen als
een tamelijk week en aarzelend mensen. Niets
ls minder waar. Wanneer hij zijn zinnen op iets
beeft gezet dan kan hij vreeselijk zijn. Als hij
uitgedaagd wordt dan Is hij hard, eigenzinnig,
vindingrijk en onvermoeibaar.... In den be»
ginne dacht ik, dat zijn jovialiteit en zijn ge»
moedelijkheid bewijzen waren van zijn mee»
gaand karakter.. Dat Is niet juist
„Hij ontvangt de menscjien op spontaan bar»
lelijke wijze, vriendelijk en aangenaam; mis»
schien minder omdat hij sympathie voelt voor
ben. die hij ontvangt (en toch heeft hij oprechte vriendschap voor talrijke menschen van alle
rangen en standen) dan wel omdat hij ervan
houdt zichzelf aangenaam voor te doen als een
vrouw, die lemand wil verleiden. Hij is er zich
volkomen van bewust, dat hij een merkwaardige overredingskracht bezit zoodat zijn be»
zoekers altijd weggaan met een gevoel van
groote tevredenheid over hem en over zichzelf
en volkomen eens met hem en zijn ideeën
Over het geheel genomen kan men niet ontkennen, dat zijn belangstelling voor de men»
schen oprecht schijnt te zijn.
„De verhalen over zijn ziekte zijn absurd.
Geen enkele staatsman is sedert Theodoor Roo»
sevelt zoo flink en gezond geweest als bij. Zijn
energie en zijn vitaliteit zijn verbazingwek-

»boss"? Hij

kend.

...

„Zonder eenig vooroordeel pakt hij de ingewikkeldste onderwerpen aan met een leven»
dlgen open geest Zijn economische weten»
schappelijke kennis is armzalig, maar hij leert
veel van de bezoekers die hij eiken dag ontvangt. Als hij dan later nagaat wat elk bezoek

beeft opgeleverd, dan maakt hij geen onderscheid meer tusschen zijn eigen kennis en dat»
gene, wat hij van zijn bezoeker heeft geleerd.
Hier doet zich een auto-intoxicatie van het
verstand voor, die in bet oog gehouden moet
worden. Maar bij trekt ongetwilfeld veel pro»
fijt uit elke gedachte.

„Hij houdt er een eigenaardige manier op na
om een moeilijk probleem aan te snijden: Xzei me gisteren
gespeend van elk dogmatisme,
„Roosevelt is —"
daar staat tegenover, dat bij maar al te zeer
ontvankelijk is. Het gevaar van te gemakkelijk beïnvloed te kunnen worden is bij Roose»
velt niet denkbeeldig, te meer daar bij geen
enkele poging doet om datgene te controleeren
wat anderen of ik hem zeggen.
«Maar ik zie. dat ik nog niet gesproken heb
over zijn lichamelijke en verstandelijke durf,
over zijn poUtieke intuïtie, over zijn bescheidenheid ".

Roosevelt in de verkiezingscampagne
Gedurende de verkiezingscampagne teekenen
zich enkele karaktertrekken van Roosevelt

scherper af. Hij is gewoon over dezelfde o.uaes»
tic advies te vragen aan verschillende raadgevers. Heeft hij dan de meening van ledereen
gehoord, dan zoekt hij deze meeningen in een
synthese saam te vatten en met elkaar in overeenstemming te brengen, ook wanneer er geen
overeenstemming mogelijk is.
' Op het moment dat hij een redevoering zal
houden over de toekomstige handelspolitiek
van zijn regeering. heeft hij twee volkomen
aan elkaar tegengestelde teksten bij zich. De
eene werd opgesteld door Taussig en door Oordell Huil, zijn lateren staatssecretaris, beiden
voorstanders van verlaging der invoerrechten
door handelsverdragen. De andere tekst is geïnspireerd door het economisch, nationalisme,
dat de eerste fase van de New Deal periode
kenmerkte en verzet zich heftig tegen elke
verlaging van Invoerrechten.
Tot groote verbazing van Moley, mengt
Roosevelt beide teksten in zijnredevoering door
elkaar, laat hier en daar enkele zinnen weg,
zoodat hij een onsamenhangende rede houdt
zonder er eenigen schijn van onaangenaam gevoel door te ondervinden.
Hij omringt zich nu met raadgevers, die tot
tegengestelde groepeeringen behooren, inspireert zich nu eens op advieven van dezen, dan
weer op die van genen zonder dat men er ach»
ter kan komen, op welk oogenhlik hij opportubist is en op welk moment hij geleid wordt
door een eerlijke voorkeur.

De Europeesche schulden
Op den 4den Maart 1933 neemt Roosevelt de
teugels van het bewind in handen onder zeer
moeilijke omstandigheden. Hoover had den
vorigen dag een algemeen moratorium voor de
banken afgekondigd. In drie maanden van
koortsige opwinding laat hij door de volksvertegenwoordiging meer wetten aannemen
dan zijn voorganger in vier jaar.
Mokey laat in zijn boek van minuut tot
minuut de krankzinnige bedrijvigheid her»
leven, waar hij deelneemt in de onmiddellijke
omgeving van den president.' Als adjunctstaatssecretaris blijft hij als vroeger permanent
adviseur en vertrouwensman. Daarnaast wordt
hem opgedragen zich persoonlijk bezig te
houden met de in gang zijnde onderhandelingen
met Frankrijk en Groot Hrittanje over de oorlogsschulden en met de voorbereiding Danste
instructies aan, de
delegatie
naarde economische conferentie''in loonden."
Het hoofdstuk, waar Moley de schuldenkwestie bespreekt Is hoogst belangwekkend.
Wij vernemen voor het eerst vele bizonderheden over de pogingen door Hoover aangewend om Roosevelt tot zijn politiek over te
halen, over de redenen, die de president had
zich hiervan te onthouden, over de reacties bij
de regeering, de volksvertegenwoordiging en
het Amerikaanscshe volk, op het in gebreke
blijven van Frankrijk en van Groot Brittanje.
Vele eigenaardige details, van den diplomatieken arbeid in die dagen bewijzen, dat er
een groot onderling wantrouwen bestond. Zoo
hebben wij nooit geweten, dat Roosevelt besloten had onderhandelingen aan te knoopen met
dé debiteurlanden om groote verminderingen
op de schulden toe te staan, te beginnen met
Finland, omdat deze debiteurstaat bij het Congres en bij het Amerikaansche publiek zeer
goed aangeschreven stond, vanwege de regelmatige aflossingen die bij op zijn schulden aan
Amerika deed. De eenige reden, die Roosevelt
van zijn plan deed afzien was, dat Finland tot
groote verbazing van da Amerikaansche regeering verklaarde volkomen tevreden te zijn met
de getroffen regeling en geen aanspraak
wenschte te maken op een verdere vermindering van zijn schuld. Toen kon Roosevelt natuurlijk niet met een voorstel aankomen om
den anderen minder nauwgezetten debiteur»
landen vermindering van hun schuld toe te
staan.

.

Amerik^anscbe.^

''

De Londensche conferentie
Maar het beste hoofdstuk van het boek is
ongetwijfeld het hoofdstuk waar Moley de Londensche conferentie behandelt Roosevelt verlangde, dat deze conferentie een succes zou
worden. Maar door, zelfs in vage termen, te
weigeren waarborgen te geven voor een terug»
keer naar de orthodoxe politiek van den gou»
den standaard met de daaraan gebonden nood»
zaak van vrijhandel, was Roosevelt zelf ver»
antwoordelijk voor het mislukken van deze
conferentie. De tegenstellingen In de politiek
van Roosevelt treden hier wel zeer sterk naar
voren en Moley beschrijft hier als bekwaam
economist de vele gevolgen van deze heterogene
Instelling bij den president
De Amerikaansche delegatie ter Londensche
conferentie was saamgesteld uit de meest uit»
eenloopende meeningen en sloeg een zeer slecht
figuur. Tenslotte was het aan Moley beschoren
om met persoonlijke instructies van Roosevelt
de eendracht in de Amerikaansche delegatie in
Londen te komen herstellen.
Inmiddels bad Roosevelt echter weer andere
maatregelen ontworpen en bij desavoueerde
eenvoudig bet aceoord, dat Moley nog op het
laatste moment met de delegaties van de goud»
bloklanden had weten te sluiten, waartoe de
Engelsche delegatie als „honest broker" haar
bemiddeling had verleend.
De humoristische noot ontbreekt bier ook
weer niet Moley vertelt, dat MacDonald dra»
matisch en huilerig aan de Amerikaansche
delegatie zijn nood klaagde: „Koning George
heeft mij gezegd, dat hij het niet langer zou
toestaan, dat zijn eerste minister door al die
lui nog langer geplaagd wordt"

Moley retoucheert Roosevelts
portret
Kort daarop moest Moley zijn ontslag Indienen, al hield dit ontslag geen rechtstreekscb
verband met de gebeurtenissen op de Londen»

«che conferentie.

—
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Tot IR» komt bij elke week op bet Vitte
Mét
Huis en blijft op vertrouwelijke» voet met
Roosevelt Hij maakt er ziek echter ongerust
over, dat de president steeds maar doorgaat
met zijn evoluties tusschen de flagrantste tegenstellingen, zich vastbijt in zijn fouten, geen
Bollenvelden, Polyantha »-»*'.«»°.«.
kritiek meer kan verdragen en. naar alle waarArnhem waar in de parken Sonsbeek
schijnlijkheid door zijn groote populariteit ver»
en Zijpendaal 1 millloen bloelende
zijn " te aanschouwen enz.
bollen
blind, meer en meer overtuigd blijft van eigen
gelijk tegen bet advies van gematigde raadge» T.
tegen
uitspraken
vers in, zelfs
de
van bet Op»
perste Gerechtshof en tegen de meening van
Dr D. DEN HOED GAAT NAAR
de volksvertegenwoordiging.
Zeven jaar nadat Moley het eerste beeld van
Roosevelt heeft gegeven, gaat bij het aldus re»
toucheeren:
.Hoosevelt" (zoo schrijft hij) „bevindt zich Directeur van het Radiotherapeutisch
in een voortdurende transformatie. Hij is on»
getwijfeld de man gebleven, die vriendschap en
Op 1 Juli e-k. zal dr H. A. M. M. Lammers.
vertrouwen inboezemt Zijn gelaatstrekken zijn
eerlijk én fraai gebleven, zijn energie is nog na ruim 25 dienstjaren, wegens bet bereiken
altijd fabelachtig en zijn vitaliteit stralend. Hij
van den tV-jarlgen leeftijd, aftreden als direcbeeft dezelfde passie als vroeger voor alles wat teur van het Rotterdamscb Radiotherapeutisch
nieuw is en wat nog niet werd beproefd. TelInstituut Benoemd is tot zijn opvolger dr D.
kens wanneer hij tot een intensieve overtuiden Hoed. radioloog van bet Antoni van
ging komt aarzelt hij niet zijn politieke loopLeeuwenhoekhuis te Amsterdam.
baan en zijn reputatie op het spel te zetten om
Dr den Hoed is in 1897 in Gouda geboren.
zijn gedrag te bepalen. En in de meeste gevalHij studeerde geneeskunde te Utrecht In 1922
len heeft hij het gewonnen. "
werd hij assistent aan het Antoni van Leeuwen»
Roosevelt
zijn
nederlagen
.Maar
erkent
hoekhuis. Daarna verbleef hij in het bulten»
nooit
Dit kan een deugd zijn. maar ook een grof po»
land. o.a. aan het Radiohemmet te Stockholm.
litiek gebrek. Hij is nooit in staat tot het win»
In 1925 volgde zijn benoeming tot radionen van tijd en het verzamelen van krachten
loog aan het Amsterdamsche instituut Hij
door terrein af te staan. Zijn impulsiviteit
verrichtte stralenchenusche en stralenbiologi»
sluit elke voorzichtigheid en elke strategie sche onderzoekingen en promoveerde in 1934
buiten. Hij voelt diepe sympathie voor alle op een proefschrift over harde Röntgenstralen
ellende en alle bekommernissen van „het derde en gammastralen van radium.
deel der natie dat armoedig gevoed, armoe»
In 1933 werd aan dr Lammers als eerste, de
dig gehuisvest armoedig gekleed is" en in den
gouden Vertheim Salomonson-medaille toegegrond van zijn hart wil hij dat deel van de bekend. In 1937 maakte bij een studiereis naar
volking even gelukkig maken als hij het zelf Amerika. Hij werkte in verscheidene Europee»
Is. Honger en werkloosheid voelt hij als persche instituten.
soonlijke beleedigingen aan zijn adres, omdat
hij zichzelf bekwaam acht er een einde aan te
maken. Hij is de eeuwige kampioen van de
Nederlandsch-Indië
zwakken en van de ongelukkigen
.Maar de invloed van Roosevelts raadslieden
vermindert meer en meer, tenminste hij luistert
alleen nog maar naar hen, die zijn initiatief
toejuichen, want de zekerheid, dat het volk zijn
daden goedkeurt, brengt hem tot uitsluitend impulsief handelen.
REUNIE
INMILITAIRE
Zijn. bescheidenheid, zijn gematigdheid, zijn
SOCIETEIT
glimlachende onverschilligheid voor de aan»
vallen van zijn tegenstanders maakten steeds
Feestavond in Stadstuin
den indruk van een fundamenteel verschil met
3015RABAJA, 2ooals reeds gemeld zijn
andere staatslieden bekleed met evenveel
te Loerabaja reeds verschillende ridders
macht als hij bezit. Dit verschil werd nog
M.W.O. aangekomen uit de buitengewesgrooter wanneer men rekening hield met zijn
instinctief aanvoelen van fijne nuanceeringen,
ten. die naar Bandoeng zullen doorrei.
zen ter bijwoning van de feesten ter gemet zijn a-dogmatische opvatting en met zijn
gelukkig gemis aan vooroordeelen bij de belegenheid van het 123-jarig bestaan van
schouwing van mogelijke oplossingen voor
de Militaire Willems Orde. Het betrof
hier ridders uit Timor-K.oepang. de Mina»
moeilijke problemen in het openbare leven en
tenslotte met zijn gezond inzicht, dat hem verhassa en Bandjermassin.
.bood zijn persoonlijke overwinningen te beTer eere van deze oud-strijders heeft het
schouwen als de bevestiging van een principe.
wsrkcomité te Losrabaja gistermiddag oen
georganiseerd in de militaire sociëteit,
reunie
schijnt,
het
gevolgen
..Maar
dat de
van
waar
autoriteiten aanwezig waren. Be»
vele
macht universeel zijn en dat macht gevaarlijk halve alle korpscommandanten
of hun verteis. Macht groeit naarmate zij wordt uitgeoefend, genwoordigers, waren vele civiele autoriteiten
zij verzwakt het inzicht en houdt haar slachtaanwezig, o.a. de gouverneur van Oost-Java
offer gevangen, hoe goed zijn bedoelingen ook de heer v. d. Plas en de burgemeester van Soerabaja.
mogen zijn. in een kille afzondering van Oen
Tijdens de reunie werd het woord gevoerd
aureool van de verstandelijke onfeilbaarheid.
door den gouverneur van Oost-Java, den plaatselijken militairen commandant en door den
Dit leidt tot de ontkenning van het democraoudsten aanwezigen ridder M. W. O^ den getische principe
"
pensionneerd sergeant Majoan. De feestavond
Een aan het slot van zijn doek geeft Moley in den stadstuin, welke werd aangeboden door
dezen raad aan zijn landgenooten: Roosevelt een comité van Minahassasehe Ingezetenen en
mag niet gekozen worden voor de derde maai, actief dienende militairen van Heger>.^en.vloot/,
want zijll autocratische neigingen zouden ten- ~wjyrd gisteravond bijgewoond door civiele én
slotte afbreuk doen. aan het Amerikaanscbe militaire autoriteiten.-Hier werd -gesproken
regeeringssysteem.
Wij moeten ons vanzelfsprekend onthouden
van een beoordeeling van dezen raad. wc kunnen alleen wijzen op het feit dat het boek van
Moley nu reeds onderwerp is van felle poleElke vergelijkende proef bewijst
mieken tusschen aanhangers en tegenstanders
van den president

Actie tegen staatsgevaarlijke
elementen breidt
zichuit

Filhwwi Exptts-AMvi
Neerlètté °Blocseaweeléc!
CRorNMARKI 36A

—

IIAI-lDOllllG.
Gisteravond werd een open»
bare vergadering gebottden door de
Algemeene Democratische groep, welke door
ongeveer duizend personen werd bezocht. De
beer 5. Smits hield een rede over vaderland en
volk. «ij waarschuwde 04». tegen het «eva»van een blnnenlandschen vijand. De vertegenwoordigers van den poUtleken inlichtingen»
dienst interrumpeerden tweemaal, terwijl zij
verzochten de rede te bekorten.

11.76.66

namen, waarin

Instituut

24 APRIL.

r^f^-he

Door de verg»»^ring werd een motte aangewordt ve»eebt de N.&B. te ent»
staatsgevaarlijke
binden.
teetnnr te verbieden,
en verdachte bnitenlanners te ontslaan. VOert»
wordt het vertrouwen »itges»»«ke» dat do
regeering maatregele» sa» treffen tot veiligheid
van den staat en bet gevoel »«, zekerheid v||
bet Indische publiek zal herstellen.

ROTTERDAM

Radioprogramma
««.«NS»»»»»'». I*l* en.41*14 m. NCBV-Uttacadia»
&£
-4»»»»!lle»».. HL» Gran»fc-»n»uii«ll. 1145 E»»ê».
Vlo V. O. Uorsl. JU» Berichten/1415
muziek. 1440 Berichten ANP. 1445 Gran»lo«3n>u.
ziek. 140 Celesta-ensemble en »»!>mi>so«!Nn»'»'»^
240 Gramolooiunuzlek. 245 Zang «e» pianobegeleiding en«na«otoo«nu^ek. 340 Chrwt. lectuur.
34»
Pi»«o>rwar»et
j>Je llagbe" en gran»^oonmuziek.
4.45 ?eUcU»Ue«. 540 Vb« de Jeug^^^S^HG^*
rnoloonmnriek. 640 Land- en Uunbouvcauserie. 540
Taalles en technisch onderricht. 740 Berichten. 745
«ainennando»! ue-eneewble Hilversum en gramofoonlnuliek 840 Berichten ANP. wt«rn«Uona»l over»
«ent. herhaling sos-berichten. 820 lllrechtscb Stedelijk orkest «n «,h«t (9.15—9.49 Causerie over Ant»
«55vcn^>. 1045 Berichten ANP. actueel halfuur 10.18

G»lnolNl

Grarnotoonmuiiek.

HILVERSUM 11,

°

Vfi°i_?5Je--'

—

de contlnu-hedrijven. J2U»

«ao»tooneel. 940

lu»lan^»ke»t. -0.40 Medische vraag?««»^..-OJO
baak.
11.00 Berichten ANP. ll.,o^3ooGr?mot«on.

Datoek Kajo, en veroordeelde beklaagde tot
drie maanden gevangenisstraf en ontzetting
voor den tijd van drie jaar uit het recht van

..

muziek.

ENGELAND. ISA en 449 m. Na 104» »^n ook 34Z M.
1140 orgelspel. 1240 Berichten. 1245--140 BBCNorthern.«rke». 420 O. Babin's daneorkest.
240 Ba.
d^otooneel. 340 BBC-Uarlnonie^>rke«t. 340 »»dw»3
strijkkwartet. 440 Berichten lWel-ch, 445^«Wch
programma. 4.40 Kinderuurtje 540 Berichten. 545
Pianoaou.
M Actueele uitzending. 640 ltlededee»
Ilngen. 6.40 Variété. 7.10 Muzikale causerie. 7.4»
Revue-programma. 8.20 Berichten. 8.40 Actueele
causerie. 845 Variété. 940 Badiotooneel. 940 Ver»
loekconcert. 1040 BBC-Zonge-». 10.4°, «v,
O. -»-«-»■
llabins
dansorkest. 11.20 Berichten.

verkiesbaarheid.

De procureur-generaal had tegen hem zes
maanden gevangenisstraf gesischt met ontzet»
ting voor den tijd van drie jaar uit het recht
van verkiesbaarheid. wegens opzettelijk gebruikmaken van valsche kwitanties. 22 maal
gepleegd in twee voortgezette handelingen, «n
oplichting. 21 maal gepleegd in twee voortgezette handelingen.
<Aneta).

BAOl» PABil». 15» m. 1150
Gouve-ne»
looor en pianovoordracht. 1258Vvonne
Planovoördraet»»
1246 Zang. 155 en 150 Cellovoordracht 220 Plas»-'

De te Sabang gelande Engelschevliegers
tn Fort
edKock.
PADANG.
Met de „Buyskés" van de
XP.M. zijn vanmorgen te Emma-haven aangekomen de drie Engelsche vliegers, die kort geleden met hun toestel een noodlanding maakten te Sabang. Zij gaan nog heden door naar
Fort do Hoek. waar zij onbepaalden tijd zullen
verblijven.
(Aneta)
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BATAVIA.
Het hooggerechtshof van «cd.
heeft uitspraak gedaan in. de zaak tegen
het vroegere lid van den voïksraad. «ahja Gelar
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484 m. 322 m: IlHO Gr«»nolóee>»
BJWSSEt. 52»enen 1250
DJOXJAIIARTA.
De sultan van DjokjaOmroepd«»«ork«st.
'"fïïRJr*'
karta is heden mét zijn gevolg met de «eenIJD Gramoloonmuzlek. 4JS) Jazzmuziek ler nl 125*4l 4.«S
daagsche" naar Batavia vertrokken. Hij zal zijn
, „Prinses Zonneschtln**.
«HO «ramoloonmuzlek. 750
opwachting maken bij den gouverneur-generaal operettes 8.30—10.20 Omroei^aru^kest.
-?
484 m: 1150 Gramoloonmuiielc. 1150 en 125»
en ook andere bezoeken afleggen.
(Aneta). ' Radid-orkest,
1250—150 Gramoloonmuiiek. «£
Planoduetten. 555 en 8.05 Gramoloönmuilek. 7.20
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SLACHTOFFER VAK AUTO-ONGELUK
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OVERLEDEN
Gramofoonmuziek.
Batavia: Naar Aneta verneemt is thans ook
IS» m. 8.35 Maaeeon»
DBB»»elll«un»8i*NDBR.
T*«> Gevarieerd politiek programma,
de adjudant-onderofficier bij de militaire
850 B««*«
-rienten. ojso Omroepklemorkest. 8.20 Omroeporkest.
luchtvaart, de heer Maauw. die bij een autorJ.,£, *n' Hierna tol 1150 Naenteon-erl'llso—
ï.^2
ongeluk bij Tjikarang werd gewond, overleden.
12.18 I?
Berichten.
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door den plaatselijken militairen commandant,
Programma
alle Tdnendin-en van Hilversum l
den vlootpandita Westplat in zijn functie als
Programma n alle n»»end!ng«n van Hilversum O
voorzitter van het nuldigingscomite, en een
Programma, Hl
ouden ridder M.W.0., afkomstig uit de Mina»
8.00 Ned. Brussel. 850 Engeland. 9.15 Pauze ol
bassa^ die zijn.landgenooten er op wees, de
Div. 950 Engeland. 1050 Pauze. ±1055 V/eervoetsporen te volgen van hun voorouders, die
maontsprogr. (Eng). 11.05 Pauze of Dlv. 1130in 1679 het contract met de V. O. O. teekenNigeland. 12.» Fr. Brussel. 13.» ranze of Oiv.
den.
WeermachtsprogT. f Eng.). ±1555 Engeland.
JÏS
1858 Ned. Brussel. 1755 Fr. Brussel. 1750 Ned.
Gedurende den avond werden demonstraBrussel. 18.05 Fr. Brussel. 1850 Diversen. 1850
ties gegeven van bajonet- «n degenschermen.
21-20 'Beromunster. 2150 Engeland.
fï-«.
uScl-.
2350BJC
'
Ook de gouverneur van Oost^lava hield een
ParUs
Radio.
toespraak tot de feestvierenden. Vanmorgen
Programma IV
werden verschillende instellingen te Soera8.00 Fr. Brussel. 850 Pauze of lliv. 850 Deulsotl»
baja ? bezichtigd.: waarna de-ridders die. gasten^
! waren van de gemeente aan een gemeenschap^ Pau» .«f..Mv. ll»» Ned. B.ru^,7"i3^7^3ut«n.'
"-■- 7.
pelijke rijsttafel.'
(Aneta) i Kndsender. ±13501250'Danmark, Radio. 'l*BB
Deutscnlandsender.
Pauze. 15.» DeutHcnlandsender. 1650 pauze. 1055 Fr. Brua-ai. 17.20 Pau»«
Parijs
1755
Radio. 18.05 DeutscNlandsender. 1850
Ned. Brussel. 1950 Gem. R. Distr. 2000 Diversen
2055 «Danmarka Radio. 21,20 Ned. Brussel. ±2150
Fr, Brussel. 22.20 Pauze. ±2250 Oeutscnlandsender.
De met
stations kunnen onder min»
dit. In tuben van 60. 40 en 25 cent
' gemerkte
der gunstige
ontvangstomstandlgneden door andere
vervangen
'
(Adv.)
«orden.
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IVOROL-tandpasta is de bestel
.

Het conflict tusschen de
Regeering en het Algemeen
Bestuur van de N.V.L
(Van

onzen medewerker voor de

luchtbescherrning).

In deze rubriek hebben we ons onthouden
het betreurenswaardige conflict dat langzamerhand gegroeid is tusschen de Regeering en
het algemeen bestuur 11 van de N. V. 1.. en
thans in een accuut stadium is gekomen, te bespreken. We zullen, dat ook nu niet doen, en
wel om verschillende redenen, die hier verder
niet ter zake doen. Wel willen we het mer hébben over de beteekenis van het conflict, het
tot zijn juiste proporties terugbrengen, en
trachten een oplossing aan de hand te doen.
In de eerste plaats: tusschen wie bestaat er
een conflict? Aan den eenen kant staat de Regeering. Het Is onjuist te zeggen: de Minister
van Hinnenlandscha Zaken. Immers in de conferentie van 39 Maart heeft Minister De Geer
als voorzitter van den Ministerraad zich geheel
met de zienswijze van Minister Van Boeyen
vereenigd.
Aan den eenen kant staat dus de Regeering.
Maar wie staat er nu aan den anderen kant?
Oppervlakkig zou men zeggen: de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming.
Maar dit is onjuist. Het algemeen bestuur van
de N. V. 1.. heeft in zake dit conflict tot nu
toe op geenerlei wijze overleg met de afdeelingen gepleegd. Sedert bijna 2 jaar Is er geen
algemeene vergadering gehouden. Het algemeen bestuur kent dus dé meening van de
N. V. 1... dat wil dus zeggen van de leden, in
deze niet; afgezien daarvan, dat de leden tot
nu toe nooit door het algemeen bestuur over
het conflict zijn ingelicht, behalve dan dat
enkele dagen geleden de stukken, welke de
Pers op de conferenties van den Minister en
het algemeen bestuur zijn ter hand gesteld, in
boekvorm aan de afdeelingen zijn toegezonden.
Van een grondige behandeling van deze stukken in de afdeelingen met de leden kan dan
ook vóór de buitengewone alg. verg. van 2?
April as. te Utrecht, geen sprake zijn. Dit Is
een belangrijk punt. Want op deze algemeene
vergadering zal, als het conflict ter sprake
komt, het niet mogelijk zijn, dat de meening
over het conflictzell, van de leden tot uiting
komt hoogstens van eenige personen, voor het
meerendeel afdeellngsbestuursleden.
Maar afgezien van dit bezwaar is er nog een.
Het algemeen bestuur Is in zijn tegenwoordige
samenstelling
althans grootendeels
niet
door de algemeene vergadering gekozen. Het
heeft zichzelf aangevuld. Dit Is volgens het
huishoudelijk reglement volkomen in orde. indien althans de Raad van Toezicht daarover
ls gehoord. Maar dit neemt niet weg, dat da
algemeene vergadering misschien andere bestuursleden zou hebben gekozen.
De algemeene vergadering kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor dit confilet. Eerst wanneer de algemeene vergadering van Zaterdag a». achter het algemeen bestuur staat kan men zeggen, dat de Regeering
een conflict beeft met de N. V. L.
We willen hier niet bespreken de vraag of

—

—

het algemeen bestuur Onjuist heeft gehandeld,
door eerst thans, nu het conflict zijn hoogtepunt heeft bereikt, de afdeelingen er van in
kennis te stelten. Het algemeen bestuur was
van meening dat er nog kans was op bijlegging van het geschil. In dat geval was het
beter het conflict niet openbaar te maken. Het
is gebleken, dat die kijk op de quaestie onjuist
is geweest Aan den anderen kant kan men zeggen, dat het algemeen bestuur steviger zou
hebben gestaan, als de afdeelingen bijtijds waren ingelicht en deze zich dan achter het algemeen bestuur hadden geschaard. Dit alles
is echter mosterd na den maaltijd.
De vraag, welke we thans wenschen te beantwoorden, is deze: Is 't noodig en gewenscht
dat het conflict op de aanstaande algemeene
vergadering wordt besproken? En wij willen
daarop direct ons duidelijk antwoord geven:
Neen. Het zou een weinig verheffend schouw»
spel zijn, wanneer op déze vergadering in deze
moeilijke tijden, waarin Nederland elkoogenblik in den oorlog kan worden gesleept het beleid van de Regeering wordt
gecritlseerd. Wij, Nederlanders, moeten thans
in alles achter de Regeering staan, ook al zouden we op enkele punten haar meening niet
doelen. Zij. die meenen dat bet algemeen be»
stuur gelijk heeft moeten wel begrijpen, dat
eendracht een eerste verelscbte is. Zij moeten
niet zoeken naar hetgeen scheidt maar naar
hetgeen bindt
Wij meenen, dat ieder met ons zal onderschrijven, dat boven het conflict uitgaat het tot stand
brengen in ons land van eer/ stevige luchtbeschermingsorganisatle. Dit alles Is belangrijker,
dan de personen, die thans in deze de leiding
hebben. De leden van het algemeen bestuur
zullen dit met ons onderschrijven! daar twijfelen wij geen „ogenblik aan. Zij hebben door
daden getoond, dat de luchtbescherming hun
ter harte gaat. Welnu, zij zullen daarvan de
consequentie moeten aanvaarden. De Regeering
wil met dit algemeene bestuur, althans met
enkele leden daarvan, niet meer samenwerken.
De Regeering blijft. Wie moet dan wijken
in het belang van de luchtbescber»
ming in ons land? De vraag stellen is baar
beantwoorden. Het algemeen bestuur, althans
wanneer dit zich solidair verklaart met den
voorzitter en den secretaris, tegen wie de Re»
geering in het bizonder bezwaren heeft Zal het
algemeen bestuur deze consequentie vóór a*
Zaterdag hebben getrokken en dan meedcelen?
Wij weten het niet. Maar gezien de agenda van
de vergadering, zal dit zeer waarschijnlijk niet
bet geval zijn. Als punt 2 op de agenda staat:
„Uiteenzetting van bet hoofdbestuur. Vermoedelijk zal hierbij het conflict
worden besproken. Het is jammer, dat dit niet
duidelijk staat vermeld. Maar als het algemeen
bestuur met dit punt de bedoeling heeft zich
tegenover de algemeene vergadering te verantwoorden, laat die uiteenzetting dan zoo zijn, dat
als slot wordt gezegd, dat ln het belang van de
luchtbescherming het algemeen bestuur thans
aftreedt. Dan behoeft er niet over de uiteenzetting te worden gediscussieerd. Zij kan voor ken»
nisgeving worden aangenomen. Voor het pres»
tige van het algemeen bestuur, van de alge»
meene vergadering, van de N.VI.. en van Nederland, maar bovenal voor de luchtbescber»
mlng van ons land, is bet nodzakelljk, dat het
algemeen bestuur thans aftreedt Elk uitstel

MINISTER
DIJXHOORNTE DORDRECHT.
Bezichtiging wapenfabriek.

in deze beteeken"t: Geen samenwerking met de Regeering. dus schade
voor de luchtbescherming in ons
land.
Het algemeen bestuur zij zich zijn verantwoordelijkheid In deze bewust!
1) In de stukken wordt «leeds van .Hoofdbestuur"
gesproken. Een dergelijke instelling bestaat niet in
de H.VL.. In statuten en huishoudelijk reglement
wordt gesproken van .Algemeen bestuur" en ..dagelljksch bestuur". Welke instantie dus met

.Hoofd»

bestuur" wordt bedoeld, i, niet uit de stukken op
te maken. We nemen echter maar aan. .algemeen
bestuur", «tschoon hier personen in zitting hebben,
dle uit den aard van hun functie geen partij kunnen kiezen In het conflict.

Eigenaardige opvattingen van
het hoofdbestuur der N.V.L.

Het hoofdbestuur van de N. V. 1.. heeft Vrij»
dag j^. aan de afdeelingen de convocatie voor
de buitengewone algemeene vergadering van
Zaterdag a.s. toegezonden. Volgens artikel 33
van het Huishoudelijk Reglement moet de
agenda voor een algemeene vergadering ten»
minste veertien dagen tevoren aan de afdeelingen zijn toegezonden, en hebben deze het
recht voorstellen te doen. die minstens een
week vóór de vergadering bij het dagelijktzcb
bestuur zijn Ingediend. Tengevolge van de te
late toezending van de convocaties kunnen de
afdeelingen dus niet gebruik maken van haar
recht om voorstellen in te dienen. Het Is wel
eigenaardig, dat het hoofdbestuur zóó laat aan
de afdeelingen mededeellng doet van de vergadering, daar het In de conferentie met den
minister-president op 29 Maart reeds heeft gezegd, dat de vergadering 2? April zou worden
gehouden.
Op de agenda komen o.a. de volgende punten voor:
„Het hoofdbestuur is voornemens aa» de
buitengewone algemeene vergadering voor te
,
stellen:
1. zich uit te spreken, of de vereeniging
moet blijven voortbestaan in contact met de
Regeering;
2. bij bevestigende beantwoording van deze
vraag een commissie te benoemen, teneinde
de eventueel noodige reorganisatie voor te be-

De minister van Defensie, de heer Dijxhouin,
heeft vanmorgen in gezelschap van het hoofd
der vierde afdeeling B van zijn departement,
luitenant-kolonel O. A. Hartmans, van den di-

recteur van het centrale orgaan voor de voor»
ziening in de behoeften van de weermacht. ir.
F. A. Begemann, van den directeur der artil»
lerieinrichtingen, ir F. 0., den Hollander en van
zijn adjudant kapt. mr H. J. Kruis, de metaalfabriek Johan de Witt te Dordrecht bezichtigd.

Onderzoek schuilgelegenheden
Het bestuur der Ned. Vereeniging voor Lucht»
bescherming aan de Bouwtechnische Sectie
van den Raad van Advies, .bestaande uit.de
heeren: mr H. Bogaardt, directeur-secretaris
der N.VIj. , voorzitter; prof. N. Lansdorp,
in de Bouwkunde en Architectuur'
hooizieeraar
aan de Technische Hoogeschool; A. H. van
Leeuwen; ir H. Teeuwlsse, rijksbouwmeester
b. d., technisch adviseur van de rijksinspectie
voor de luchtbescherming; ir w. v. d. Vegt,
directeur van Gemeentewerken; en ir B. A.
Verhey, te Amersfoort; heeft een onderzoek
doen instellen naar den aard van de schuilge»
.«.genheden, welke diverse firma's en constructeurs er aan hebben willen onderwerpen.
Aangezien bindende verbodsbepalingen niet
bestaan, heeft de Sectie geen vrijheid geven»
den om
naast het rapport dat zij aan de be»
voegde Instanties zal uitbrengen
de resultaten van haar onderzoekingen openbaar té
maken Slechts heeft ze een uitzondering ge»
maakt voor die constructies die
mede ge»
toetst aan de Richtlijnen van de Rijksinspectie
h. i., een redelijke bescherming bieden.
Diensvolgens Is medegedeeld dat dertien
constructies redelijke bescherming bieden tegen
scherf- en Instortingsgevaar, alsmede tegen
luchtdruk en zuigwerking bij detonaties op
eenigen afstand. Die constructies bieden echter
geen bescherming tegen gasgevaar, ook Indien
speciale voorzieningen daartegen zouden getroffen zijn, aangezien de beschikbare hoe»
veelheid lucht minder is dan 3 m 3per persoon
bij maximale bezetting.
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reiden;

3. bij ontkennende beantwoording van de
vraag sub 1 een commissie van liquidatie te

benoemen.

In het geval sub 2 zal het hoofdbestuur, nadat de commissie haar arbeid ten einde zal
hebben gebracht op een algemeene vergade»
ring uiterlijk in Juni 1940, na aflegging van

flnancleele verantwoording, aftreden.
In het geval sub. 3 zal het hoofdbestuur na
behoorlijke overdracht en decharges zijn furie»

tic neerleggen".
Hieruit blijkt dat het hoofdbestuur voorloo»
plg niet van plan Is voor de Regeering te
wijken. Dat beteeksnt dus, dat, als de vergade»
ring besluit dat de vereeniging blijft voort»
bestaan, er in de eerstkomende maanden geen
contact met de Regeering zal zijn, hetgeen
echter ten nadeele Is van de Organisatie der
luchtbescbermlng in ons land.
Bil deze agenda beeft bet hoofdbestuur een

brief gevoegd, die wel zeer vreemd is. Daarin
staat 0.a.:
„Geen anderen personen dan vertegenwoordigers of gemachtigden van de afdeelingen, en
de Individueele leden hebben toegang tot de
vergadering". Waaraan ontleent het hoofdbestuur evenwel het recht om leden van de vereenlglng den toegang tot een algemeene verga»
dering te weigeren? Dat strijdt met elk be»
ginsel van de rechten van een lid. Wij kunnen
ons voorstellen, dat een groot aantal leden, die
geen 'enkele functie hebben, deze vergadering
wenschen te bezoeken. Wat zal het hoofdbestuur doen. als zij voor de -aaldeur staan?
Weigeren? Dan brengt het de wettigheid van
alle besluiten, welke de vergadering mocht
nemen in groot gevaar. Zelfs hebben die leden
het recht het woord te voeren. Alleen stemrecht
bezitten «ij niet

—

RE» VADERLAND

Binnenland
LEZINGEN OVEE BESTEIJDING
BOSCH- EN HEJDEDRANDEN.
In overleg met de militaire autoriteiten worden in verschillende kantonnementen door de
Nederlandsen» Heldemaatschappij lezingenover
bosebbrand gehouden voor de militairen. Ook
in de jaren 1931/*33 en 1938 hebben deze lezin-

gen in de garnizoenen plaats gevonden. Thans
worden biervoor de kantonnementen opgezocht
waarvoor In overleg wordt getreden met O. en
O, de nuttige stichting, die tot doei beeft den
militairen niet alleen afleiding te bezorgen, maar
ben ook te onderwijlen.
De groote tleleekenis, die de bosschen voor
ons land hebben, /niet alleen als houtproduct
waar ook als berstellings» en ontspanningsoord.
maakt dat net houden van lezingen over boschbrand voor toehoorders uit alle kringen der bevolking alle récht van bestaan heeft Films illustreeren bet. gesprokene.

MUZIKALE ONTWIKKELING VOOR
MILITAIEEN.
Het Amsterdamsch conservatorium heeft een
cursus ter muzikale ontwikkeling van gemobili»eerden ingericht waarvoor zich een twintigtal militairen opgegeven hebben. Meer deelnemors zullen echter nog welkom zijn.
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VLEESCHMALEN VISCHMAKKTWOEDEN

MrH.MP.LANTIHDE BVSATUNR

VAN HET NEDERLANDSCH PERSMUSZUM.
Het bestuur van de Vereeniging van uitgevers van Dagbladen
Nederlandsen» Dagbladpers" beeft den heer mr H. M. Planten, dl»
recteur van bet «Algemeen Handelsblad* benoemd als vertegenwoordiger in bet bestuur
van de stichting «Het Nederlands-h Pers»
museum" te Amsterdam.

«ve

KIEZEN
WEER ZEE
UMUIDERTREILERS
Na een korte stagnatie in bet uitvaren zijn
in Llmuiden In de alHeloopen dagen wederom
een aantal treiters" ter visscberij uitgevaren.
Zaterdag vertrokken
treiters Reiger, Lbalnrock. Bergen, Norma Marie en Jaco.. Olazina.
Ook de treiler Viking Bank Llm. 152. die moei»
lijkheden had ondervonden bij bet aanmónste»
ren van een equipage kon waterdag eveneens
uitvaren.
Maanrfgg vertrokken eveneens een drietal
treUers weer ter visscberij.
RECHTSTREEKSCHE KADIO-TELEFOON
VERBINDING MET BOLIVIA
Op 17 April j-t. is de mogelijkheid tot net
voeren van telefoongesprekken met La Paz
(Bolivia) geopend. De afwikkeling der gesprekken vindt plaats via de rechtstreeksche radio
verbinding: Amsterdam—Buenos Aires ' .

.
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AVONDBLAD R
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Johan Ktujpers directeur der

INGERICHTALS STADSBIBLIOTNEEK
Nu de Vleesebl»! op de Groote Markt te
Haarlem volledig Is gerestaureerd, zoowel ta»
al» uitwendig, worden plannen gemaakt on»
aan dit historisch gebouw een waardige be»
stemming te geven. Ook de bestemming van
de daartegenover gelegen Vlscbbal «al een
wijziging moeten ondergaan. Naar wij vernemen zijn B. en M. bezig aan bet uitwerken van
plannen om de sHadsblbliolbeek» en leeszaal,
thans gevestigd op het Prinsenhof, over te
brengen naar beide bovengenoemde gebouwen.
In de Vleesebhal zou de bibliotheek ondergein de kelders bevinden zich
bracht worden
reeds belangrijke verzamelingen van werken
die niet dagelijks door het publiek gevraagd
wórden
terwijl de Vlscbbal. naast de Groote
Kerk gelegen, zou ingericht worden als

N.V. De Courant De Maasbode
In de gisteren gehouden algemeene vergade
ring van aandeelhouders in de N.V. de Vouran
De Maasbode werd op diens verrook aan de»
beer Benri Knijpers, gezien zijn langdurig'
ambtsperiode, met ingang van 1 Juni as. eer
vol ontslag verleend als directeur.
De vergadering benoemde den neer Berm
Kuijpers met ingang van denzelfden datum to»
gedelegeerd commissaris.
Tot directeur der vennootschap werd benoemd de beer Joban Kuijpers. thans adjunct
directeur.
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leeszaal

Nu men bezig is de brandleiding aan te leg»
gen naar de Groote Berk en er een sleuf moet
worden gegraven van en naar de Vleesebhal en
door de Vischbal. willen B. en V. van deze ge»
legenheid -gebruik maken om in die sleuf ook
bet buizennet aan te brengen bestemd voor
de latere centrale verwarming van de Vleesch»
en de Vlscbbal. Dit zou de kosten van de later
aan te leggen centrale verwarming dier gebouwen aanzienlijk verlagen. Voor dit gedeelte
van het werk vragen B en W. thans een erediet van f 1250

'!

'

lente in het land

CHRISTELIJKGEBEFOKMEERDEKERK
De particuliere synode in bet midden «1
worden gebonden Donderdag 13 Juni te Naarlem e» die van bet Zuiden Woensdag 12 Juni
te Rotterdam. Op belde synodes zal ter tafel
komen een voorstel, uitgaande van de gemeente
te Boogeveen. om bet lidmaatschap derTweede
Kamer niet velleerngbaar te verklaren met bet
predikantsambt. De generale «vnode, welke
daarna in Den Haag wordt gehouden, beeft de

Kerknieuws

Ned.
Herv.Kerk.
te vledder (Dr.) ds A. MV Bron»
wer te Engelen. Nmper en «Hevecoeur (N.-Br.); te
lNeuwtend <2»»B.l eend. /oh. v. d. Velden, np te
Amersfoort.
Aangenomen: naar Vl»a»dlng«n lvae. Tw»>
non). A. I. van Rnljn te Oppenhulzen.

ODirecteur
MltMll
1«M
DIRK VERBEEK

Beroepen:

J. I. VOORTMAN.
In den ouderdom van bijna 77 jaar is te
Rotterdam overleden de heer J. J. Voortaan,
die in den lande «er bekend geworden is door
rijn zeer werkzaam aandeel in het Ohr. Nat.
Eendingsleest.

De heer Voortaan, die in het Rotterdamscbe

Ned..Berv. kerkelijke

IN EEN SMAL
STRAATIE
ZATERDAG 2? APRIL. «5
Premiere
ZONDAGMIDDAG 28 APRIL.
twee uur

l^pg?Wf^^ia
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«aard zéteekend!
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GRAPPIG OPKNOOP*

EEN «EILJEIIJUÜI.

VLOTTE OPKNOOP^

prima was- en7lielit.
bruin ". eöhtè «Vtonimpnms.
en wit gebiesd en gemet moderne grote
borduurd in contrast. zakken, in diverse
kleuren, lees. oqn bloem-, streep- oft
tijd 2'/, tot y" en
«*J»
maat 60.
* _' ' '
«111«W.5tat7ja«r2.95 52 cent» stijging po aast

linnen en ieans

kleurecdte sann
In marine bleu.

jeans,

..—

v^kri^baar i^n dï
!5«/Ne,
if" ,^??^' J<-->'

aï wat d°°r u°p
voor
dag is gekocht,

aa{^ia^

.

,

Bets Ranuccl—Beekman.

■

■j KON. SCHOUWBURG
i U^W3eHNiGvW^^Qon<^M
U )3vt»«».^Oei^i?d..««^«e^
'WOENSDAG

24 APRIL

f.

.
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VOLKSVOORSTELLING

*«"" '"/.'-"
tot 3 jaar <tw«
nu/dessin^ k9O . l'/»

'

'

"
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* één cent of duizend gulden I

«WW.N

loontje heeft een

w

te Rotterdam.

gratis koopen

HM«s^ &I*vK§Sßp*^s2 o^^

ZONDAGAVOND 28 APR, 8.15

>im X-

Geeefermeer deGemeente.
Beroepen: te Dordrecht, d» G. B. Ruisten

en costumes:

JOI^ .DE MEESTER. ;

Regie:

v d. Leo te

kunt U een geneeie» dag

I»H

Regie, decors

Bijnsdurg.

wan MAANDAG 22 APRIL
totenmet ZATERDAG 4MEI

SHAKESPEARES

:

Gered.Keriken.
Bedankt: voor Rnlmuisen, C. K.

mHET WAREMHür

Regie: Adolphe Engers.

l^.

een voorname

leven,

plaats innam, was vele jaren penningmeester
van bet Chr. Nationaal Eendingsteest, in welke
hoedanigheid bij door HUIL de Koningin be»
noemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje»
Nassau.
Bij was tal van jaren lid van bet hoofd»
bestuur van de Ned. Eenó^gsveieenlglug.

«i DAG GRATIS KOOPEN

VRIJDAG 26 APRIL. «5
?de Gemeente VollnwoorstelUng

van

-
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einduitspraak.

U

ü 101. SCHOUWBURG

'

PINKSTERCURSUSOP WITTEVEEN.
De Vltteveenvereeniging te Ermelo zal dei
traditie getrouw op 11. 12 en 13 Mei wederom
een Pinkstercursus in het huls van de vereentging houden. Sprekers en voorgangers lijn
prol. dr P. Stegenga uit Amsterdam, ds A. Tb.
Stegenga te Arnhem, ds A. T. V. de Kluis te
én ds C. Rlemers te Den Haag. Be»
' Amsterdam
sproken lullen worden: Onze tijd, zijn rijkdom,
rijn nood en lijn uitlicht en het practische
Christendom in dezen tijd.

„DE SLOTPLAATS" OPENGESTELD.
Bij beschikking van de ministers var» Economische Zaken en van Financien 1» bet '«n^M-ed
«De lzlotplaats- te Bakkeveen. groot 237 ba.
onder de Natuurscboonwet 1928 gerangschikt
Be» landgoed is gelegen ten Vesten van Bakkeveen. ten Noordwesten van den barden weg
van Bakkeveen naar Hemrik en ten Zuidwesten van den weg 13al<keveen.Erieson«palen. Bet
ls op wegen en paden opengesteld op wandel»
Kaarten.

ROEFJE

leeftijd4 tot 5 jaar 2.75
leeftijd 6 tot 7 jaar 2.95

met ANNIE VAN EES.

; PIL VAN 050-o^s a. r. L
MWW^WMWWWWWSM^«!!IIIWaa»e
Op DONDERDAG 25 APRIL
te 3.15 uur spreekt

VERWACHT:

MEN ZEGT....
4r

Utv Modehuis!

I

——'

I KONINKI.. SCHOUWBURG

.^RvjRvJ-"»»-^^

Zaterdag/^k

60ste9

«W»

||B

E

!!>■■■

■!■
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—
TEVENS

«5 UUR

MART DRESSELBUVS.

—

Regie: JOAN REMMELTS

Alle voorgaande voorstellingen waren uitverkocht

DI
i

Dlr. en Art. Leid. CEÈS LABEUR

BO^«D^EEVBE

met

%Dierentuin#
■■

■

CHRONIQIJE

VOORJAARSFEEST
IN DEN

Tel 116270

BESLIST LAATSTE VOORSTELLING VAN HET SEIZOEN

V-BI

BEGINT «ET

—

DONDERDAG 25 APRIL

#27 APRIL \

B
j^^
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NeutraNteitsreeKt

in de VOLKSUNIVERSITEIT
L. v. Meerdervoort 49.
Toegangsprijs:
Leden der V. U. f 0.35
f 0.50
niet-leden
Kaarten: L. v. Meerdervoort 49
en des avonds aan de zaal.

■

CENTRAAL TOONEEL N.V.

«MM

ANNIE
VAN DER LUGT MELSERTV*HEES
»

,

—

BESPREEKT DUS UW PLAATSEN.
GEWONE PRIJZEN
COUPONS GELDIG

DM

KONINKLIJKE SCHOUWBURG
-»
TOONEELGROEP HET MASKER
Dlr. KO ARNOLDI
HEDENAVOND 8.15 UUR

I

E

IVreeselljke Ouders I
E

(Les Perent» Terribles)

E

■i^^BIHHHRi van JEAN COCTEAU WWWWWWWWWWWM

CITY THEATER
PASSAGE
GARYCOOPER OREIA GARBO
NINOTCHKA
BEAU GESTE

Provinciale publicatie van het

Departement van Econom. Zaken.
Beschikbaarstelling van gedenatureerd ondermelkpoeder ten behoeve
van den opfok van kalveren.
De Voedselcommissaris voor Zuid»
I Holland
deelt belanghebbenden in
de Provincie Zuid-Holland mede,
dat vanaf 26 Mei a.s. voor veehou»
dersbedrljven, welke niet de be»
schikking hebben over ondermelk,
gedenatureerd
ondermelkpoeder
verkrijgbaar zal worden gesteld.
Het product zal toegewezen worden onder den naam kalvermeel op
een gewone witte bon.
De toewijzing is voorloopig vast»
gesteld op 7 KO. per kalf per periode van 4 weken.
Degenen, die op grond van het
bovenstaande voor deze toewijzing
in aanmerking komen, kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij den
Plaatselijk Bureauhouder, onder
wiens werkgebied zij ressorteeren.
Uitdrukkelijk wordt er de aan»
i dacht op gevestigd, dat alleen zij,
die niet de beschikking hebben
over ondermelk, voor deze toewij»
zing in aanmerking komen.

WIE
WIT PAPIER

BINNENKORT

NOODI6 HEEFT

IN

EINDEN GESCHIKT, OM»
DAT BET GOEDKOOP 13.
KOME BIJ ONS O? AAN
ONZE BIJKANTOREN EEN
PAK BALEN

<?ARAMOUNT»PILIM

IN

HET GESPREK VAN DEN HAAG

METRO GOLDWVN MAVERS SUPER PILM
PLAATSBESPREKING AANBEVOLEN.

SLECHTS 6 DAGEN

over

ra DB HOOFDBOL

VEENE3TEAA.

,;

Prof. Mr. E. M. Telders
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Ar*BBIH

Engelsche Woonkamer
een interieur met s/eer, gezelligheid en voornaam cachet, vervaardigd uit
edele houtsoorten, forseh van bouw en bijzonder degelijk van constructie,
Het 190 cm. groote dressoir met noten gepolitoerde deuren is prae
tisch ingedeeld. De fauteuils en stoelen zijn met sterke stof bekleed.
De werkelijke waarde dezer kamer is 300 gulden. Mg^eH
Slechts korten tijd «V»."
Volledige garantie
ook isgen centrale verwarming.

-

Reeuwijk's
van
--——--—

ALLERLEI DON»

Restanten van beschadigde papier»
rollen geven wij af voor 80 CTB.
PEE 5 ILG. Het Is zeer handig voor
de vrouw des huizes. Veeg er de
messen mes al, pak er de boterhammen mee In van ds kinderen
die tusschen den middag over»
blijven. Geef het 's avonds o» op
te rekenen eu te festonen.

MAATSCHAPPIJ VOOR WONINGINRICHTING
Kipstraat

steopond tot

—

Coolsingel

'» «vond» half -.«ven.

—

Rotterdam

—

Zaterdag! tot 10 uur.

—

*" HET VADBBLAND
Beursooerzicht.

"

Eenige invloed van de afdrukte stemming op
de aandeelenmarkt viel niet te bespeuren.
Voor sommige soorten, werd zelfs «en fractie
meer betaald dan gisteren.
Pnd.2?. pet
«enig
verlies.
in deze afdeeling leden echter
Pint
dise. 2% 2» pet.
aandeeien
Philips
ge»
bij
Zoo daalden

--

H.V.A.flauw Overige
evene nslager Neder
weinig
landschestaatsfondzen

ringe omzetten tot

Ook op de Amerikaansche afdeeling deed
de gedrukte stemming haar invloed gelden.
Weliswaar waren de koersverliezen niet be»
langrijk maar de vraag was tot zeer kleine
afmetingen ineengeschrompeld.
Aan de berichten uit het bedrijfsleven wordt
nog steeds zeer weinig aandacht geschonken.
Overigens is het nieuws op oeeonomiseh gebied ook al weinig geschikt om den kooplust
aan te wakkeren. In vele bedrijfstakken kan
de bedrijvigheid nauwelijks op het bereikte
peil gehandhaafd blijven.
De activiteit in de staalindustrie gaf ook
een kleine daling te zien. Met uitzondering
van de vliegtuigindustrie heeft het Amerikaansehe bedrijfsleven tot dusver nog niet
veel gelegenheid gekregen tot het maken van
oorlogswinst

wij bijvoorbeeld zien, hoe weinig
de markt erop reageert, als een dividend wel
gunstig wordt beoordeeld, r.ooals in het geval
van de Internatio, dan zijn wij geneigd,
de berichten uit het bedrijfsleven op den achtergrond te plaatsen.
Voor aandeeien Internatio werd vandaag
een koers van 168 genoemd, waarin derhalve
het dividend van 11 pet begrepen is,.
Suik eraandeelen noteerden in het algemeen lager, hetgeen eveneens het geval was
met tabaks- en rub b e raandeelen. Voor
D c 1 i's werd een koers van 179 genoemd.
De produotenmarkten geven trouwens wei»
nig aanleiding voor de verwachting van een

?K

—.—

132?45

*

Koperaandeelen bleven veronachtzaamd.

176.50—176.75, Amsterdam 733—753. Montreal 4.43—
4.47. Brussel 23H5--S4. Zwitserland 17.85—17.9&.
Stockholm 16H5-»I6HZ. Buenos Aires 17.05—
Batavia 7.47—?H5. goud 168/-.
Niet^tlieleel: Spanje 3850. ItallL 69J0, Helsinki

180. Boedapest 18.43.

Belgrado

Sofia 291.

Koninklijke

Aandeeien Koninklijke openden reeds iets
onder den slotkoers van gisteren. Onder invloed van de flauwe stemming, welke voor
aandeeien H.V.A. bestond, werd ook in den

ROTTERDAM. .23 April. Koffie. (Medegedeeld
door de Vereeniging van den Goederenhandel).
12». Roemenië 840.
Ochtend slot vor.siot
April
14' H 14>z
14%
M«!
14%
14%
14%
September
14%
14%
14%
December
14%
14%
14%
Loco sup. Santos 18 CU Robusta 17H et. in
entrepot.
Stemming kalm. Dagomzet nihil.

noteeringmedeged. d d Ver

Off

Effectenh

DINSDAG. 23 APRIL.

S:^!,^

OBUGATIËN

—

— —-

—

MET N.uNl..>«.7NM!.l'
SVAAVSI.«llNWNlll»
kl»d»^<»»»d
194!»- 1000 4

—

95%

40 "e 1000 4 po*.
)<-*> *, 3i»-*

1»-%

'Awv.

**90*.%

'»-°-«'«^-^^^

14%
14%
14%
14%
14%
Robusta

ta«,.

Stemming kalm. Dagomzet nihil.

SONRAI3ASA 23 April. (Aneta.). Koffie

nom. De markt was stil.

: / 1625

MOUTWIJN

SCHIEDAM. 23 ApriL

(Officieele noteering van
de commissie uit de Kamer van Koophandel).
Moutwijn ad. 46 pet.
18 p. hL zonder lust en
zonder belasting. Spoeling f 1.50 p. betel

’
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KIEREN
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in baren 35.80—3850.

% VH. 2.31
% V^K 2.29
sp-dustoWert4z 95?«
5*
3176

.

'

«,«««««.

««Ntsovw

.

—

__

11. VH.

-—-

somming.

% v^3. 2HI

% V.K.. Jt3o
„_„,_

830

.^.—^

.»°^.^«« iatss-fs, L^L^ss! kS ? 8.

8'

—.

———

.....

S

Z^lalg S

_

H

"

4-poHi..3-nk-«

Sj

10).

«da-Mee.

lo3j

W.rkxa"

80

3Amst.gb-7'?

1861...... 31 «t»
6?^ 1986...... 3l 82*

69
63

V.

L H*C««._K.;

«"««al»»«
«-«-*---«8»
8*
*Antw.l92»s 51*

n

84 fimb.-Hth.s,
NeckarAGS
i2mb.-llth.<»z 55 'B6 KleckarACS
NoUandsK3z 78*» »^i
HoUandsKBl7B4*
N*V^led.lVl3i?B* Bz.lLmb.-Hth.4i 4354 4 SachWAROJ

Ba AI

U.F.Ftee«<^<B'll» s.-*,

I"i>«cne...

'

—--"^^c3^--^Nubb/'9
-...-_-r»S»

W

«

«^utPacA"^/

"*..-«
-/4^utPae.C

"te^r^C S*.

"4

'

s ,^..w^r

kM

-ai-r.vern

«OV «CTI..

4)j

duueaL

6

P.-

149*

--

40 bil. 1000 4 95%

14%
- 14%
14%

December
Loco sup. Santos 13 et. in trans.
17% et. in transito.

—

zz PW

,<.

«TOM-S» <-82*

September

<II>VH. 2.20
% V.K. 2.3.
1987...... 21 81
1 Brussel(sz,4
88 «ationß

,„. ,. „ -**"-»«-"■- r^„rt . ,,,
__
i£t "'
«JZ..
a^^l. --^Tkverkl
_*^.„87**-« «««.«-.««v UF^n^s^,
--- . . — =-»?":»,,'"
.'7^'^«s''«.'s7.?''.d.«che
-—-

57.

14%
14%
14%
14%

Mei

.

,

«SS
11% 888
RL Straiti l
il^. Ru loco 11 nam».
'
lAneta.). Da MWam van nes loco
««IIABAJA. 88 ApriL
«MMD.» AHI-MJUTB*. 88 AM..BM«»t«»
vaat. "
de NI.VAH. warm ««gewitalOd.
-Migs na
D. «L.VAH. «»z^-.lï«t voor -«««aplte 888 t«» 7jBB
«»agee
788 83»,,
tJS% B«Nanda»be
Hollaitrterhe maal
«naat 888SJ» mage*
superieur en 88 ton »»ruine »«uk»-v
.^
April/Mei
*^wecdebands «»^-t-i»»erieur
/ 788
non». De mark» was verlaten.
In de raming der -4e«»»«»«lnod»a-UO te «na
oebtenddlad van baden staat eenHukS-^Oeae
««DEN. 88 Anrit l»t»alt«k» aanvaar van 80».
productie bedraaat voor Europa 1888/48 18M8 e»
-M^ann-eb» eieren, welk» gM-aakkenM werden
voor 1838/» 1«88 ton.
verkocht. Roßandwbe kip-»«nelëren. gematigd «l/l»
tot 88/8» kg. 18/8. 47/48 tot 88/54 UWÜ 48/48
SPECERIJEN.
kg 18/S: bruine 87/88 tot 88/» 18/8. 87/48 «oS :
J6&S3 kg 11/8 p. 188 st
>»MBTEBDA>I 88 April. Peper (7<an,ponlN.
voc.eoc.
bedett
OLIEN
Aorll
»18-7
18%
Md
18%
83 ApriL <OBleleelO nol««ringd«, >
ROTTERDAM.
2ept
-B%
18% Ver.
voor den handel in olie te Rotterdam, mede» "
Stemming kalm»
gedeeld door de N.V. conunlsslehandel v/b. Juliu,
van
Roosendaal alhier). Lijnolie vliegendklein» "
«Aueta.).
April.
»
BATAVIA.
1^»«»'«««"» handel
/ 28%. groothandel / 25%.
I-unpong. eerste kosten Batavia : April/Mei niet
genoteerd: eerste kosten Tewk.l3etong: April/
AMSTERDAM 88 ApriL Baapolle vliegend/N
Mei f «H, aanbod: witte Munlok toH». Banka.
kleinhandel.
April/Mei / SOM aanbod.
Lijnolie vliegend
25% grooth. e» i 38%
p. 108 kg.
kleinhandelRaapolie
....."
RUBBER
loco / 8138 «kleinhandel)!
Per hl.
lijnolie
«kleinhandel).
loco
/
27%
Amsterdam, 88 April. Itubber op termijn.
Vor. net.
«Aden
MESTSTOFFEN
«ieuw Oud
Nieuw Oud
(BAD.)
23 Apr. Stemming kalm.
ANTWERPEN.
contract
„
von»«kf.
ciullsaipeter 15% net April UB%.kalkaalpeter18%
Aprü
44— «3»
«I— 43%
pet. April 110, zwavel», ammoniak 20 pet. ord.
Mei
4«% «%
44»
April 108. svntn. April 108. Superfosfaat 14 pet
Juni
43— <«»
48—
46% 4«%
18 pet
Thomas»
per
April/Juni
100 kg n». 84. 18 pet
44%
44% 44%
36%
pet
mee!
13».
Juli _,
14/18
47%
48^»
47%
«-Augustus
46— 48—,
47% 47%
September
MELK, BOTER, KAAS EN EIEREN
45— 44—
47% 47%
Juli/September
.49%
«7- 47—
October
46%
47%
BODEGRAVEN. 83 ApriL Aangevoerd 8» partijen
November
46%
47%
waaronder 4005 met rijltsmerk, we»
Goudsche
kaas.
December
48%
4714
kg. Prijs m rtjkamerk le art. / 23—
Kende
38.043
Oct/Dec.
46%
47%
80—28. Handel matig.
Stemming flauw. Dagomzet op beide contracten 2530. 2e srt.
18 ton,
EDE. 22 AnriL Aanvoer 882300 st Kippen»
3.40—3.70. eendenèieren 230—330. kalkoen»
BATAVIA. 23 April. (Aneta). üubbers op basis eieren
5.70. ganzeneieren 6. kievitseieren 10, kriel»
van «en uitvoerrecht van 817 et. p. balt kg. eieren
eieren 1.70.
sheets 32% et.. «<pe 30% et.
De noteering voor rubberUcentles-A bedroeg
Aan
GORNIOBBÜiI. 22 ApriL Eierenveiling.
41% 8 42% et. p. kg.
aangevoerd 94231 stuk». De
waren
eierveAing
de
April.
(Medegedeeld
malle,
83
door
de
LONDEN.
laars WUnand en «eppler). Noteeringen van 1» u. prijzen varieerden: klppeneieeen £3.20—3.90, een»
30 : Loco 10» koop.. Mei 10» waard. Juni lON deneieren 13.10—330, ganzeneielen 1830» kalkoen»
koop.. Juli/Lept. 11 koop., OctXlee. lolt koopers. eieren 15.50, per. 100 stuks.
Stemming' kalm.
23 April. (Reuter). Opening sheets
NIJMEGEN 22 ApriL Aanvoer ongeveer 415.008
Loco l«U koop.. Mei 10» koop.. Juni 11 waard, kippeneieren ii%—4% et. per stuk: voor den grootJul!/Bept. 11 koop, Oct/Dec 11 waard. Stemming handel / 330—3.70 P 100 stuks, kalkoeneieren 6—7,
ganzeneieren 7—B, eendenèieren 3—3% ets. p. stuk.
kalm.
23 April. (Medegedeeld door de makePNBMENEND, 83 April. Kippeneieren / &30-3.70.
laars Oautllaar S. Schalkwijk. It'dam). Noteering
1 u 30- Loco 10». Mei 10». Juni 11. Juli/l^pt. eendenèieren 3.— n. Il» stuks. 50 kievitseieren
_/_
11. OctVDec. 11. Stemming kalm.
B—lo et» p. stuk.
coop. Centrale eierenveiling. Aangevoerd «0.000
22 April. (1 u. 15). (Medegedeeld
lONDEN.
door A Valenkamp Amsterdam)» Loco 10». Mei eendenèieren / 3.25—3.35 110.000 kippeneieren 3.23
10» beid» bet en koop. Juni 11. Juli/Bept 11. —330 p. Ho stuks.
OctVDee. 11 alles bet. en waard. Stemming kalm.
?IlBlOE«END. 29 ApriL Gem. Kaasbeurs. Ver»
23 partijen, wegende 84.000 ke. Handel
METALEN
handeld
matig. Hoogste Prijs / 20. Kaasmarkt : 519 kg, 8
(R.8.D.) LONDEN. 23 ApriL Tin slot noteering partijen kleine boeren. / 20. handel goed. Boter
teerste beurs; Standard Cash e 253.10 nam. 3 1318 kg 1.48--136 p. kg.
*
mnd. 248/-' bet. en waard.
per
kg.
t
1.70
(R3J>.) LONDEN. 23 ApriL
teerinTIEL. 22 ApriL Boter
gen tweede beur». Koper electr. «l.»/»
Eieren aangevoerd 45.000 stuks, krijs kippenlood vreemd 25.-/-. zink ordinair
alles door eieren f 3—330 per 100 stuks.
de regeering vastgestelde maximumprij-en. Tin
Stand. Cash. 25340/- koop. en 253.15/- verk.. 3
WINSCHOTEN. 22 April. Eieren per 20 «tuk»
mnd. 249.-/- 8 2493/-. Settlementprljs 253.10/-.
f 035—0.85.
Tin in baren 258.-/-. Tin Straits £. 273.15/- 8
273.15/-.
Nikkel £ 190 a 195. Aluminium home «rade
Visscherijberichten.
£ 110: Anwnonlum En«. £ 108 a 107. dito China
£ 80 & «5 nom^ Platina 190. Kwikzilver £ 48.-/- 8
KRALINGSINi! VEER. 23 AorU. 1 v^terzaln.
50.-/-. Wolframerts eif üurop. hav. 50/-860/» nom.
dito ex pakhuisLonden 50/- a 53/>nom. Blik 31/6 8 / 2^o p. pond.
Kopersulfaat 26/9. «Cadmium 8/- 8 8/1^ nom:
Chroomerts 115/- 8 125/- nom. l?erro tungsten 5/1
zz«-NI3VI!NINGI!IN. 23 April Versche vlseb: tong
nom. (door de regeering gecontroleerde prijs) 0.60—0.90 p. kg: middel schol 19.30—kg.. klein»
Tin omzet 125 ton..
schol 7HO-.17.40. schar 5.«0—«H0. p. 40
geraff.
Met versche visch waren hedenochtend aan o»
BERLIJN. 23 ApriL Koper electr.
lood —. ruw zink
antlmonium 133—137, zilver markt: 7 motorschokkers met tezamen / 312 be»
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1987 , ÏÏÏS
1003 ?6?s 79 1933
4 16*»
1987 ,5003 76* 79
BtBp. 18Z74* w
193»
1003 80
80%
onUs-Al-nd
193
5003 B°X 81
BUkvmi7 b%
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23 April. Kof f ie. Op term. contr.
Ochtend slot vor. slot

BATAVIA lAneta»

23 Apr 22 Apr
23 Apr 22 Apr
Amst Rut». 172— 171—5 iconinkl.». 214^7 211^5
Anlem H.b. 20?zi§ 210—7 tindeteves 170— 168—f
Bengkalls» 70—3 70—5 lllllscld. C 71—§ ?«^7
Bultten
K^Nandb 96— 05---7
Bódj.oatarlo3—fllo-^f»^.lz
45—§ 44Kt
Dcli Spoor «O— 80—5 NJLS. (500)
EJMNJ
14—f 14— il.Bel.cons. 89— 86—5
Lehpvvnie lll^f HOUt
L.«U«100
land kwam.
Industrieelen
H.V.A
250— 347%§ Bem«l!herlb 12--^ 12).?
Beieggingamarkt.
Bimau
«.Vh^.lHn 112^7
400— 400—7
Kolon. Bk» 140— 143—5 2.-Bautam. 120— 120—7
Van de industrieele aandeeien konden
Huilers zich vrij goed handhaven op
nederlandsche s taatsfondsen Kon. Paket 184%t 181—l
ongeveer 82?. pet De meeste andere soorten konden zich vandaag vrij goed handhaven. § bieden, tged. 'ex-div. /laten. "nom.

SoUvi»

KOFFIE

BEURZEN EN MARKTEN

hoek, waar aandeeien Koninklijke verbandeld werden, eenig materiaal aangeboden.
haussestemming.
Op de «avasuikermarkt blijkt het lusteloos, Daardoor ontstond een verdere reacte tot ca.
met een lichte afbrokkeling van den prijs in 208% pet
Het feit dat de daling bij aandeeien H.V.A.
de tweede hand. Van de tabak is nog een te
gering kwantum verkocht om aan de resul» begon, om daarna op aandeeien Koninklijke
taten der gehouden Inschrijvingen reeds beover te slaan, doet vermoeden, dat het
overigens bescheiden aanbod, uit het bultenpaalde conclusies te verbinden.

-z.VH.2H9
1.-»e»»ln».-

—

_

Aandeelen Anaconda Copper werden
op ca. 23% verhandeld; de noteering van
Kennecott Oopper bedroeg engeveer 27.
V 1ieg tv i gaandeelen konden iets ver»
beteren; de handel in deze fondsen had
evenwel niets te béteekenen.

BEURS VAN AMSTERDAM

—-

.

op ca. 45%. Lethlehem steel verloren
een tractie, dit fonds werd op ca. 60 verhandeld.

wanneer

——

«

Aandeelen U-S. steel noteerden iets lager

Cultuurfondsen.

15%

L^«^l%Hl%.%Qst^Bn».»l«
CartMsfi.
2% 2% Dem^ Lm. 146— 145—
DA. AttSlSs 141% 14731t«1. Faso-182% 183%

«3%

Amerika.

In deze afdeeling vormde het bericht dat de
Koninklijke Pakétvaart het dividend van 8 tot 9 pet verhoogd heeft,
blijkbaar een teleurstelling. Men noemde een
koers van 180, tegen een vorige noteering van
188. De beurs zoo zeide men, dat op een hooger
dividend gerekend, Gelijk bekend keert de
Nederland een dividend van 7 pet (v.j.
6 pet) uit en aangenomen wordt dat ook de
Botterdamsche Llovd het dividend
zal verhoogen en wellicht eveneens 7 pet zal
uitkeeren.
Voor de Nederlandsche scheepvaartunie zou dan op een dividend van
ca 8 pet gerekend mogen worden. Het vorige
jaar werd er 6.9 pet uitgekeerd. Hoewel dus
de betrokken seheepvaartaandeelen een
kleinen terugslag ondervonden van het teleurstellende dividend der Pakétvaart mag men
zich toch wel afvragen, of de beurs voor
dividenden thans nog wel gevoelig is.

23Apr»Apr

WISSELKOERSEN

verhandeld.
In de Amerikaansche kunst»
Na een kortstondig herstel was de beurs
vandaag weder zwak gestemd. H*V>A.'s die zij defondsen was de handel uiterst gering:
voor de opening nog op ca 350 geadviseerd de noteeringen waren niet veel gewijzigd.
Voor verschillende minder courante
werden, verloren ongeveer 10 punten, waar» industrieele
aandeeien bestond slechts geop slechts een beseheiden herstel volgde. Van ringe vraag. Hier en daar werden in deze
handel was er nagenoeg geen sprake.
hoeken beseheiden koersverliezen geleden.
Scheepvaart

VAprVApe

Fr.llrupn»
kUdm——. 127-- 126—
Be^Undg'l2l— 120% ««tengltH. 164— 162%
Pr. B. 11414 ll««._<«-.t«Bn.l«0- i»>.
DL Disk. B. 123% 123% BarpenerIlHlehsbl.— l43— 112tt«o«elm.wi3r% 131*%
Dresdßk» ll2— Nl%Mannesm»
126— 127%
D ll^eiehsn. 130% 131%Bhelnst«l>!. uo— 141).
Bamb.Pak. 68- 67% llel»»el»t.
AMSTERDAM
Nl^lovd»». 66% 66% Slem.
204?. 232%
23 April 22 April AB<l
139% 14»-Vee.«lllw. 112%
23 April 22 April
Lenden 6.67 6.68 Zwitser! 4&24% -12H«5 Bernberg-154« l«l%Vintersb-. 155-. 154%
Berlijn 75.60 75.60 Stoekh. 4477% 44.75
C c^nnml>22s— 222% 2 Valdn—l6»— 131%
Parijs
3.77). N. Vork 1.86* I.BB* Dalml.Mbt 146% 145- t Ex-dividend
3.78
België 31.67 31.60
LONDEN (BJUM
23 April. (Part) Visels niet officieel: Dollar
bankpapler 193—195. Marken 1800—1900. België
23Apr 22 Apr
23Apr 22Apr
630—640. Finsche mark 340—270. Engeland Angw Ir- 84/4 X «8/8 Int Mekel «7» 4?«
65?%--667%. Frankrijk 350-372», Praag 635— Burm. OH. 71/10^ 70/7Y Can. Paell. 9% 8«
650. Italië 940—960. Japan yen 0.42 0.45.
Eng.C»> 7Sx 78).
6/13* «/lx
Buenos Aires 0.43—0.44. Indië cable 100^—101. Me«.EagK
»S- l»Eng.v?rl 889z»88»
Zwitserland cable 4215—4235, goud in baren lcon.N.Ptr 88l3h.Tran.n. 78/l« 78/6« ?Eng. Fdl. V»H 108*
levering Amsterdam 2052%—2072%.
Vene^Cll. 86/10« «6/10,4 Eng. Vlot 108« 108»
AU. Lum. P 18/» 18/1^ Eng. QL 1109z.ll09«.
SPERRMAEKENTE AMSTERDAM
Ang.DutP 81/4« »-/6 5 Bra». '13 10- BJ.
SBr.Fd.l» 81— «OH
23 Apr.
22 Apr. Anae. Cop. 7).
1440- 40Rio
Tinto»
14Lperrmarken..
Etlekten
BH-4J< 8!<-^z< Roan Ant. 14/9 14/8 f gTsl-Llw.
84- 84Gun."»
4*
Registermarken
14»H-U^ 14-1»
Anglo-Am. 84/4« 88/9 v China 12 84- 84X
Reglsterm.v.reisdo»Heln«>.
81—
81—
Cns.Diam. 6/6 6/8
4» Frankr. UK Ul-i
Koersen door de Vereen, v. d. Vlsselhandel
6dito pret 6/8
6/9 sll>. YngL 8Vastgesteld voor 24 April
DeßeersD 8— 1% 7Dawesl— 7— 7Registermarken voor reisdoeleinden.... 81—
Ct Mining 14- 147Xallsvnd> 88— 88Bd. Mines. 150/- LM/- Si E^alisvn. 81-f 88),
BERLIJN IBHD.)
Tln Corp- 4/1^ 4/IIH 2 Bug.'« 18- 18Br. A. Tob. 104/4« 108/8 4?apan W SSJ-i »H
23 April
22 Aprü
Imp.
Tob—lid/- UB/9 Perv.gew. % H
bieden laten
bieden laten
Eng. Ford. 1?/I0)i 17/8 Peruv. pr- 8— 8Buen.Alres
0.570 ltM4
0.570 0.574
Br.Celan- 8/»
8/. «Polen— 8- 7—
Br»/Antw»» 42.04 42.12
42.04 42.12
CourtLtd.
87/6
87/8 Centr.Arg. 75* 7J.
B'o^anelro
0.130 0.122
0.130 0.132
lmpCh.- 81/1« 81/- PartDlsQ. Dt, Ui,
»».—
—.— Lever
Londen—— »—.—
Br— -8/8 89/8 CaltMon- 1— Illnil.
N.
V» 86/8 «6/- Brit Enka. 6/7* 6/?^
Amst^tott 132.22 13tL48
132.22
67jtf A. E» O
Cab. v?irel b7X
8/8 8/s
Italië
13.09 13.11
12.09 13.11
Vickers Lg N/.v« «/.«YB Insur.D. W/9 16/9
56.98
59.86
55.98
Lwitserl—. 55.86
Cun.8.8.. 8/8/- Lnia Viso. »/- «/New-York.
a491 2.495
2.491 2.435
Sw. Match 11/- 10/8 Beperator» %H »H
UH.Bteelg.
Lamps 81/8 81/8
* Pb, gere<luireerd.
«.ONDEN IBBD.)
Thans
door
de
regeering
*
7 Ex-dividend
23 April. Officieel: New Vork *L02%—4j03%. Parijs

maar weinig veranderd was. Er werden
kleine posten op een koer» van ca. 39% pet

VETWARES
Al»»»»8DA8l. n Aam eopra <8 wm 88»,
loco,
»««l,lnd.
ie»» i

SUIKEN
DE

*

ca. 111 pet

Voor aandeeien A.K.U. bestond maar
weinig vraag. Aan het ontbreken van aanbod was het te danken, dat de noteering

veranderd

AVONDBLAD

SSBJUJeT ÜBUBJD 1*!

EEN GEDRUKTE MARKT
Aandeeten
koersen

--
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DINSDAG 23 ANUL 1946

VAN AAFJES TOT ACHTEIRBERG TANNHAUSER
DRIE BOEKJES VAN

„HELIKON"

De eigen wereld van
den dichter
Het poszletijdschrlft Helikon is sedert den
aanvang van dit jaar omgezet in een reeks
kleine bundels poëzie, die onder redactie van
Ed. Hoornlk tienmaal per jaar verschijnen. (Uitgave A. A. M. «tols. Rijswijk). Ik besprak het,
eerste deeltje. Dag. en nachtlawaai van
1^ il». i,ehmann. ln een Zondagsartikel.
Thans zijn nog drie andere deeltjes versohenen:
Het Gevecht met de Muze van Hertus
Aafjes, Transitieven en Immoble»
len van Pierre Kemp en Dead End van
Qerrit Achterberg. De boekjes zijn een»
voudig, maar smaakvol uitgegeven, met een
zwaanmotiefje op den omslag en een titel bij
wijze van etiket
Van deze drie bundels is die van den debubant Aafjes zeker wel de belangrijkste. Aafjes

verwondering en de dingen is op den duur toch
een weinig monotoon; bil behoort tot de minor
poets, die wen gaarne op het tweede plan ont»
moet maar niet zonder een beetje verbaadns? is
hij nu nog altijd aan den gang?

Städtische Bühnen,

Düsseldorf

»

—

AVONDBLAD C

1

Nederlanders op de postzegels
VOOR POSTZEGELVERZAMELAARS
Dezer dagen hebben wij kunnen lezen, dat op de a^. zomerzegels
wederom een vijftal bekende Nederlander» zal worden afgebeeld, nL de
schilde» van Gogh en Jan Steen, de geleerden Camper en Scaliger en
de schrijver Potgieter.
Het is met onze portret-postzegels eigenaardig gegaan: tot 1928 kwam
op de postzegels van Nederland en zijn <>verzeesche Gewesten, behalve
de beeltenissen van de leden van ons geliefde Vorstenhuis, alleen het
(afschuwelijk uitgevoerde!) portret van de Ruyter op de zegels voor.
Sindsdien gaat het beter: Rembrandt, lorentz, Hoerhaave, Erasmus.
Mamix, Vondel. WUlibrordus en omstreeks 25 andere personen verschenen op onze zegels en die van Curacao.

**
Het was over half ien, mede door de zeer
Over l2errit Achterberg hel, ik onlangs uit»
lange
pauzes, toen het wonder van den »neu
zijn
van
geschreven
aanleiding
naar
voerig
bundel JEQand der Ziel". Dit «Dead End" brengt ergrunten Priesterstab*' het symbolische einde
mij niet in verweking om daaraan veel toe te bracht
Dat was wel een der voornaamste trekken van
voegen. Achterberg lijkt mij een van die
dat het dlep-dramadichter», die om hun broeierige duisterheid deze Tannhauser-opvoering,
dramatisch-religieuse
zeer bizon»
tlsche
en
dreigen
hij
maakt mishet
overschat
te worden:
hooggehouden.
En zoo
uitgekomen
der
Is
en
De vraag is echter: is de keus van de afgebeelde personen wel steeds
van
dat
behalve
een
woorden,
bruik
het feit
gegewild,
geconcipieerd
heeft
het
en
van
Vagner
propagandistische.waarde? Want propagandistische waarde kan de
beteekenis. ook nog een associatieve waarde wrocht ' .
tegenwoordig in zeer sterke mate hebben! Dat mannen als de
postzegel
van
als
zijn
associatie»
hebben, door teveel
geleden,
op
plan»
boyengenoemden
op de zegels verschenen
dat
we
deze
lang
't Is heel
wien zou dit geen genoeverzen in druk te doen verschijnen. Het associawaardige
TannhliUser
Vagners
genie
gen
ken
een
doen!
Mannen
die
den
naam
van
ons land over de wereld
immers,
erg
Achterberg
nL
littetieve element lijkt bij
gezien.
Er
gehoord
en
wordt
uiteraard
groot
zijn
onder, die
gemaakt
hebben
hebben
Maar
er
er
toch
ook
van hoe
Achterberg
slaat
zelden
doet
maar
aan.
rair, het
groote beteekenis zij voor een bepaald terrein van ons volksleven ook
mij hevig naar lZpeenhoff verlangen en hij met het „populaire" werk nog al eens gesold.
we hebben het meer ermogen zijn geweest niet sprekend genoeg zijn voor het buitenland. In
Deze Tannhauser
mist voor mij precies alle bekoring, die een
varen, dat de Dusseldorpers met zeer goeds alle bescheidenheid gezegd: zou meer dan één procent van onze eigen
Aatjes heeft; in den invloed van het onderlandgenooten de namen van Minckelers. de Ia Bos Sylvius, Scaliger.
was «cenisch-<lramatisch. muzlek-drabewuste hoeft men het verschil dus niet te komen
matisch. religieus-dramatisch, alles inéén, weer Camper kennen? Nu blijkt bv. Scaliger in 1340 te zijn geboren, zoodat
zoeken, want ook bij Aatjes speelt de assozeer goed. Daarbij vergeleken, vocaal wat de postzegel met zijn beeltenis tot op zekere hoogte beschouwd kan
ciatie een belangrijke rol.
minder.
worden als jubileumzegel.
Van poëzie bezeten,
dubbel-drama, dat van den algedwaalden
Het
Er zijn echter vele personen, wier portretten wij gaarne op de Neder»
door demonen besprongen,
en weer geredden ridder Tannhauser. en dat
postzegels zouden zien verschijnen: zou het niet mogelijk zijn.
landsche
rotten de «-oorden
van het zangwedstrijd-conflict op den Vartburg
Willem Hl. Prins Maurits. Hugo de Groot.
Stadhouder-Koning
bij bun , geboorte,
dat
de
achtereenvolgens
wat
in de eerste acte
geeft
Coen,
Tromp,
wij noemen slechts een
Jan
de
J.
P.
P. C. Hooft
en liederen «oorden o»« voor de Konden.
Witt.
men zou kunnen noemen: de. expositie; in de
papiertjes,
paar
namen,
op
postzegels genaamd,
weldra
ook
de
kleine
de daaruit resulteerende groote botsindicht Acnerberg, en met die bij hun geboorte tweede:
verschijnen?
"
gen; In de derde: de ontknooping, die de conrottende woorden heeft hij zijn eigen dichter» clusie is en het werk het schoone perspectief
Het zal wellicht niet algemeen bekend zijn. dat ook op postzegels van
schap niet slecht ««schreven. Ik wil allerminst
slotte.
geeft
ten
mogendheden eenige Nederlanders voorkomen! Wanneer wij
vreemde
zeggen, dat hij van talent verstoken is; maar
muziekdramatische botsing der beide weDe
wijnroode
de
5 Drachmai van Griekenland van 1928 bekijken, dan zien
tikje
humor reiden, die van de overwoekerende zinnen en
het Is een talent dat met een
portret
wij
het
van den Nederlandschen admiraal in Russischen dienst
zeer gebaat zou zijn; het behoeft heusch geen die van het geloof, gebed en offer, is door Wag(ten onrechte van der Hevden genoemd!); op de 5 Gr.
Graaf
van
Heiden
n»humor te zijn. Dit moeizame, zwoener aan alle drie de actes ten grondslag gelegd. van Oostenrijk van 1937 zien wij de beeltenis van Gerard van Swieten.
nauwelijks
een
gende, hijgende associeeren. dat
Een grondslag, die de muziek alléén op lijfarts van Maria Theresia: de onlangs uitgegeven 2 pence van Nieuw
afreageeren van latente spanningen kan zijn.
deze ontroerende wijze vermag te leggen. En
Zeeland brengt ons de beeltenis van Abel Jansz Tasman. Daarnaast
geeft ons eenig recht op den verlossenden lach. Wagner vindt daarvoor, geniaal als elke muzikomen
vele personen van Nederlandsche afstamming op de
«.tilt kale intuïtie hij hem, zijn aparten Tannhauser» zegels natuurlijk
voor: wij denken aan de beide presidenten Roosevelt aan Goethals
stijl, waar geen der andere werken (Lohehen aan Beethoven. In dit verband zouden nog vele mannen te namen
grin evenmin) ook maar mee te vergelijken is.
zijn. Wij kunnen slechts de hoop uitspreken, dat de grootsten onder de
Zondag is het Engelsche prinsesje Elizabeth veertien jaar
REGISSEUR TAMBERLANINAAR
Denken we er ons in: welk een onbegrijpelijke groöten hun plaats zullen vinden op de Nederlandsche zegels, die ons
geworden. Men ziet haar hier met haar ouders en huur
rijpheid en zekerheid van greep, bij een zoo sinds eenige jaren ook den grondlegger van ons volksbestaan In beeld
DEN HAAG
jong
goed-dertigjarig
genie!
zusje Margaret Rosé in het park van Windsor Castte.
brengen.
v. P.
Hij zal de voorstellingen »p Binnenhof lelden
Wanneer we het zoo diep-sferisch goed geNaar Vooruit ter oore komt zullen de opera» geven
zien als gisteren, dan worden we ons het
voorstellingen op hét Binnenhof, die in de kowonder
van den altijd-groenen en bloeienden inde
wordoor
Italianen
mende zomermaanden
SHAKESPEARE
spiratiestaf
bij Wagner eerst diep bewust en Tannhauser erin, het weer langzaam zacht en bezat geknakte jonge vorstin, prachtig en
den verzorgd, onder regie staan van den heer
hij
hoe
In
romantiek"
en
de
ethiek
niet
Het
bericht
van de Petit Bleu. dat een
„de
gebied
groote
natuurlijk
houding
gangen,
een
ervevan
en
in
al
haar
op
weemoedig
zingende
dit
licht daarna, de kleuren
Tamberlanl. die
vol rust en zuivere diepte van dramatiek. Zoo Amerikaansch geleerde met infra-roode stralen
ring schijnt te hebben. Hij heeft In opdracht onderging, maar ze beide hoog opstootte en aan
van het volle, mooi opgebouwde tooneel, zonzou hebben vastgesteld, dat zich onder een
van de Itallaansche regeering in verscheidene elkaar bond.
der glanzen maar in schoone harmonie vol ook: het zingen, dat was dat van een ver»
In het begin heb ik al gewezen op het schoone innerlijkheid, dat is. ook in dit onderdeel, ware nietigde jonge vrouw, een mensch portret van William Shakespeare uit Stratford
steden van Europa openluchtopera's geregisvooral, die alles zong in louter „Innenklang" een beeltenis bevindt met de trekken van
seerd. Hij nam het Binnenhof in oogenschouw doorvoeren en uitbrengen van de hoofdgeoperakunst en het tegendeel van een muziek(zie Richard Strauss). zonder eenige concertEdward de Vere, XVHe graaf van Oxford, een
en verklaarde, dat het hem zeer geschikt voor» dachte.
oneindig
zoo
veel
in
tegenwerking,
zooais
Als zoodanig was er een schoone eenheids» operawerk voorkomt Zoo was ook alles van en of operamanier (het Gebet bijv), al kan dit der candldaten voor het veel besproken auteurkwam als speelplein. Het schijnt in de bedoeschap, is door het Journal de Genève met
ling te liggen, dat zeer groote decors worden conceptie in al het zicht- en hoorbare. Dat komt
vocaal-technisch volkomener. Haar tegenspeelop den Wartburg, in eerste en tweede acte,
vrij
spot ontvangen. Men zou dus het
ster,
opgericht teneinde gebouwen van het Binnen» vooral daardoor, dat het ensemble zoo biHedwig
Hillengasz,
eenigen
heeft
de
hachebinnen, in de groepeeringen
zonder goed is, zoo goed en zoo maklijk. Geen van buiten en van
lijke
altijd
rol
van
Vernis
van
den waren schrijver van Hamlet
goeden
portret
hof aan het oog van den toeschouwer te ontmet
smaak
muziek-doordrongenkleurenvooral, vol van
krampen en geen praal, geen drukten en wantrekken.
nogeens zeggen: geen en vocaal ook dramatisch zuiver gezien ge» hebben overschilderd met de beeltenis van den
En,
poëzie.
mag
ik
het
orde, geen uitstersten noch Inzinkingen. Een
Kwam de heer Tamberlanl naar Den Haag
tooneelspeler uit Strattord, omdat men voor»
verisme-benadering, speeld en gezongen. Haar balletonderdanen
speel-geheel, een tooneel waar ieder elkaar opera-geglans en geen
de
Italiaan»
hebben
de heer Van Dorth, directielid van
muziek
niet
trachten
de,
zag,
te
overtroedat drie eeuwen later een strijd over de
mij
maar: een muz i ek-resultaat. Dit is voor
ven of te negeeren. De choreographie was heel identificatie van den auteur zou ontbranden?
sche Opera, reisde naar Italië. Dezer dagen helpt en begrijpt de idee dient Wijl het uitgelof.
hoogste
de
knap en fantasierijk, overdaad uitsluitend. De
keerde hij in Nederland terug. Het blad heeft studeerd is en toch bezield blijft
Als lid van de Shakespeare Pellowsnip pro»
Daar is het orkest, dat klank-^oloristisch
junger Hirte, Tilly Lussen, als poëzie-intentie testeert de heer Charles Boissevain in het
een gesprek gehad met den heer Van Dorth.
wel fraaier kan, maar dat als geheel een sterk
Zoo komen we tot het vocale.
beter dan In vocaal-rein welslagen. Onder de
die niet wilde mededeelen, welke krachten hij
Journal de Genève. Hij zegt dat de verval»
In niet geringe mate Is Tannhauser ook zgn. .Aitter und Slinger" hoorden we een uitbegrijpend
en
zuiver,
enga»
dramatisch
alles
releveeopenluchtspelen
voor de
heeft weten te
van data, emblemen en costuums op
scning
rend instrument is. Alles in edel beschaafd, koor- en ensemble-opera. Ook van dezen kant nemenden Landgraf, door Josef Greindl, mooi
geeren. Binnenkort zal hij daartoe overgaan.
niet
een
maar meer portretten van William
Evenmin kon de heer Van Dorth lets zeggen uitermate malsch muzikaal, doordrongen van was de opvoering nog zeker niet ideaal, maar van klank, dictie en duidelijkheid, een lyrisch»
Shakespeare met stelligheid schijnt te zijn
over het al of niet verschijnen van Beniamino liefde en toewijding, zeer maklijk bewogen en stukken beter dan we het ooit hoorden. Vol» dramatisch (vooral lyrisch op zichzelf) heel bewezen, waarmede de verschijning van het
GigU. Zooais men zich zal herinneren, werd zoowel Intiem als snel reageerend. De dirigent komen Tannhauser rein zingende pelgrims moe» nobelen Wolfram (Alfred Poell). een prachtigen
grootste gedeelte der werken, ten name van
aanvankelijk aangekondigd, dat GigU op het Hugo Balzer beheerscht het geheel geniaal, doet ten zeker nog geboren worden, en ook deze Biterolf (Josef Lindlar), een onverbeterlijken William
Shakespeare aan Edward de Vere
bostvaardigen
op
laadden intonatiezonden
zich Walther (Joop de Vries), goede zangers HeinBinnenhof in de „Aïda" zingen zat Van andere wonderen met zijn materiaal, is een bezield en
zijn
bevestigd.
zou
Deze camouflages maakten
(eerste acte). In de derde waren de heeren rich en Reinmar (Otto Albrecht en Kurt
zijden vernam het blad echter, dat de gezond» bezielend centrum, met magnifieke temp! en
van
deel
uit
de
mystificatie, door diens
iHnge). Tot zelfs de „vier Edelknaben" waren
heidstoestand van den zanger niet toelaat dat veel delicatesse, waar mogelijk, en dramatisch beter op dreef. Verder waren de groote ensemfamilie
na
zijn dood gepleegd. Na twintig jaren
slagvaardig
op
peil,
sommige
man» vocaal in den haak.
hij de reis van Italië naar Nederland onder»: zeer
zonder temperament te veel. bles ohoraliter meer dan
van onderzoek was de Shakespeare Pellow»
' Het volle huis heeft allen
Daar is alles wat verder het niet-muziek sceneemt """' ' "
nen- en vrouwenkoren opmerkelijk goed, van
medewerkenden ten ship overtuigd, dat
Edward de Vere de auteur
dat zien slotte langdurige ovaties gebracht. De dirigent
„Ik kan D wel zeggen", aldus de heer Van nische is, dat toch nooit zónder of tégen de muklank en eenheid beschaafd, in spel
ontdekking
de
van
de vervalschte portret»
is;
gaat
opzichten
geslaagd.
ziek
in
heel
zijn
wij
gekregen
in alle
we wel eens anders
vooral ook
natuurheeft een krans
van het hoofdbestuur
Dorth, «dat
maakt
gegronde
hypothese tot werten
een
Wij hebben uitstekende krachten geëngageerd,
Zooais het kl e uren-kleed van de opera. lijk, en niet afgericht in eenheid en in deel» der Nederlandsch-Duitsche Vereeniging.
kelijkheid.
gaan
door
openluchtvoorstelllngen
en zullen In licht en in decor, costuum, groepeering, was nemende actie. Even een extra compliment aan
de
A. d. W.
Maar niemand zal aannemen, dat nu het
op Europeesch peil staan".
dat van acte tot acte superbe van poëzie, van het kleine edele vrouwenkoortje: „Heil, heil!
laatste
woord in deze quaestie is gesproken.
on-operaaohtige waarheid en fantasie inéén, der Gnade Wunder!". waar de triolen van de
van
Op
stemming
geniaal-eenvoudig
Woensdagmiddag
die heel suggestief de muziek als houtblazers zoo
trillend»
24 April om drie uur
HET BADLERB
WELLSBALLET.
omraamde. Lente Wartburgmilieu. herfst en meewerken.
zal een der werkende kunstenaarsleden een
Te Parijs is een veiling van boeken gehouden,
De Nederlandsche tournee van het Engelsche nacht en daarweer.
rondgang
op
tentoonstelling
de
waarop
Brug
en
De
in
voor de origineele editie van de
in.
uit
het
laatste
Tot
de
andere
licht,
vocalisten komend:
nationaal Sadlers Wells Ballet staat onder pro» ook van binnen, het was een prachtig
het
Museum
te
Amsterdam
Fleurs
du
mal (185?) in een band van dien tijd
Stedelijk
houden.
Wagneraangekondigden
is
niet
door
den
De
titelrol
lectoraat van Sir Nevlle Bland, den Engelschen waardig stuk
poëzie, niet plaatjesachtig mooi Berd Aldenhoff gezongen (door griepaanval Op Donderdagavond 25 April a.s. acht uur, zal 6000 fr. is betaald.
gezant hier ter stede. Aan het ballet dat zijn
Op een andere veiling zijn de volgende prijgalapremière in Den Haag geeft op 6 Mei as. gemaakt niet onsmaakvol onmachtig of over» verhinderd), maar door een tenor uit Duis» als laatste lezing, voor de sluiting der tentoon»
dadig,
stelling
maar
April, de heer Corn. Henke een
op
een
zen
besteed: 2020 fr. voor de Fables van La
werkelijkheids-f
antasie
28
burg,
Carl
Kossler.
De
stem
is
wat
hard
en
ongeveer
in den Kon. Schouwburg, werken
40 door muziek gestyleerd en van haar
wezen uit niet mooi, de zang» en spelmanier relatief wat lezing met lichtbeelden over „vaagheid in het Fontaine (Parijs. Desaint et Jaillant, 1755—1759)
dansers en danseressen mede, alsook de vollebelicht En ook Is het geen tooneelstuk te véél grof, maar de dramatische ader is heel sterk; huidige kunstbegrip" houden.
met illustraties van Oudry; 3500 fr. voor de
dige Haarlemse!» Orkestvereeniging onder leiOeuvres de Molière (Parijs 1734). met illustragaandeweg werd hij belangrijk beter en in de
ding van Constant Lambert, den Engelschen geweest, waarin men toch vooral den regisspeuren.
seur
zal
ties van Boucher. Blondel, Oppenord, Coypel;
De
derde
waren
hoogtepunten
acte was in dit laatste acte
de
effectief
dirigent die twee jaar geleden ook het Conopzicht één stuk waar-Wagnersche tooneel» genoeg van spanning.
Een
3150 fr. voor 31 doelen in 18 banden van
DTOOTSCHEpos !
certgebouworkest gedirigeerd heeft
poëzie, door de muziekkrachten bePeinte-Graveur illustré van Loyes Delteil: 8300
Zijn vrouwelijke tegenspeelster was Lotte
VICKI RADI», SHANGHA! HOTEL
heerscht en ge-instigeerd. Om eens een bizon» Wolbrandt die een zeer schoone Elisabeth Ja, een epos van negen menschen uit alle dcc» fr. voor Les Contemplations (MichelLévy, 1858),
MARIE GERMANOWA
der kleinlgheldje te noemen: de avondster was heeft gegeven. Het lijdende, stille, gewond» len der wereld en een epos van den Chineeeen bijzonder exemplaar door Victor Hugo
aangeboden aan Auguste Vacquerie met een
toneelspeelster
De
Marie Germanowa,. die ditmaal eens niét belachlijk. De gang van vrouwelijke accent, dat zij aan de heerlijke rol schen oorlogsbrand: adembeklemmend en fase!»
opdracht in een band van dien tijd, 36 foto's
voor de revolutie een der bekendste leden van den herfstavond in den nacht, correspondeerend gaf, was iets ontroerend-aparts. Zij was de neerend tot de laatste pagina.
'*
van Victor Hugo. Adèle Hugo, zijn dochter en
Stanlslawskl's Kunstenaarstheater te Moskou met den nacht in Tannhilusers hart onder de „Jungfrau. deren Blüte mit einem jahen Schlag
(Adv.)
uitgave
Ned.
in lederen boekhandel.
ls geweest is, 50 jaar oud, te Parijs overleden. Rom-Edzahlung, de figuren van Wolfram en erbrag", een in het schoonste wat haar hart
zoons. Auguste en Charles Vacquerie, Paul
Na de revolutie heeft zij deel uitgemaakt van
Meur.ce, gezichten van Jersey enz.; en 800 fr.
voor Du cüté de chez Swann van Marcel
de Praagsche groep.
(Grasset 1914. op den band 1913 gedaProust
Tot haar rollen behoorden Groesjenka in
van Benjamin Cuyp. Van diverse werken uit de
MODERNE NEDERLANDSCHE SCHILDERteerd) met een opdracht
«Gebroeders Karamazow" en Agnes in
l?e eeuw mogen verder een dorpsfeest van Is.
KUNST TE ANTWERPEN.
„Brand" van lbsen.
van Ostade en een herberg tafereel door Jan
Zaterdag
is in het Museum van Schoone
Te Parij» heeft zij de laatste jaren nog af
Dit de nalatenschappen van mevrouw D. W. Miense Molenaar worden genoemd. Ook een inCONCERT- EN THEATERGIDS
Antwerpen een belangrijke tenen toe gespeeld, OH. in «De Meeuw" van Anton Soeters— Munnick
Kunsten
te
terieur met krijgsknecht welke een kuras
te 's-Gra^enhage en den
De Russische pianist Nlcolai Orloff zal
toonstelling geopend van moderne Nederland»
Tsjechow. bij Pltoëff.
heer J. Smits van Nieuwerkerk te Dordrecht
schuurt waarbij zijn meester toekijkt moet sche schilderkunst
nog een tweede en laatste recital in dit seizoen
ten deele ook uit den boedel van mevrouw de worden vermeld. Het is een werk van Joos van
geven op Zondagmiddag 5 Mei as. in DM»
expositie
uitgebreid,
De
is zoo
dat zij den geWoensdag 24 April as. om twee uur zal mej. weduwe Oei Tjong Ham, die wegens vertrek Craesbeek, leerling van Adriaen Brouwer.
gentia.
heeten linkervleugel van het museum in bePetra Clarijs een rondgang lelden langs de der eigenares worden verkocht, Is de verzameDit de 19e eeuw zijn er werken door demislag neemt Jan Sluyters, Leo Gestel, Breitner»
Toorop-collectle van den heer W. J. R. Drees» ling schilderijen en kunstvoorwerpen, antieke moderne schilders. Een vroeg landschap van Isaac Israëls, Wltsen, Mauve, Maris, Wiegman,
mann in het Stedelijk Museum te Amsterdam. én andere meubelen, bronzen, zilverwerken,
EEN MEI TOT MEI-KALENDER
Willem Roelofs, vormt éen overgang naar de Van Wijngaert, De Zwart Bosboom en Blomjuweelen,blauw en gekleurd porselein, w.o. serlatere meesters. In het voorbijgaan merkt men mers zijn o^n. vertegenwoordigd.' De schildeDe „Nlllmii" begint het kalenderjaar met Met
vlezen, kristal en glaswerk, klokken o.a. een een tafereel door Otto Eerelman op, een véloen ontgaat daardoor met baar kalender den groo»
De stadsschouwburg te Creteld heeft de staande klok enz., afkomstig, welke de volgende cipèdist (men kan zeo'n man toch geen fietser rijen zijn afkomstig uit een particuliere collectie, die voorloopig aan het museum in be» ten stroom aan 't eind van t jaar. Dle van Mei
opera Gudrun van Ludwig Rosallus opgevoerd. week door van Marie en Bignell alhier wordt noemen)
in gesprek met een paar dames in een waring is gegeven.
1940 tot Mei 1941 ziet er weer keurig uit zonder
De serieuze muziek en een aantal indrukwekgeveild. Ook tapijten en wijnen komen dan sjees; ook een tafereeltje met katten door Charopdringerige
reclame, duidelijk en eenvoudig en
conservator
heeft
gelegenheid
van
de
geDe
kende koren hebben het werk, waarin de oude onder den hamer. Als gewoonlijk zullen de
is er een bruik gemaakt om ln den rechtervleugel de een sieraad aan den wand door fraai fotomateriaal,
Eyken.
les
van
den
Van
Jozef
Israëls
gebracht
werd,
gevolgd
groot
succes
tekst
een
meeste bezoekers, die de collectie op de kijkkarakterkop van een grijsaard, van Akkeringa nieuwe aanwinsten van moderne Belgische drie beelden uit Indië door R. Kossmann genomen
dagen (27, 28 en 29 April) komen bezichtigen,
een landschap met figuren onder een boom. schilders ten toon te stellen. De aankoopen en drie uit Nederland, foto's van Nico Zomer.
hun
aandacht
wel
in
hoofdzaak
wijden
aan
de
Ten slotte, last hut not least: Weissenbruch. Er
Men kan er tot na t'aschen volgend jaar pleiner
werden onlangs te Luzern gedaan op een veiWalter Al»ndrolh. de muziekreferent van
de Berllner Lokal»Anzelger, heeft een «Kleine schilderijen en natuurlijk Is daar geen bezwaar zijn twee aquarellen van hem, maar vooral een Ung, die gehouden werd voor rekening van van hebben.
tegen, mits men de voorwerpen van kunstnijsneeuwlandschap, een paneeltje, eenvoudig Duitsche musea.
Orcllestermiisik" geschreven, welke Karl verheid
andere
en
kostbaarheden
niet
veronvan compositie, strak, doch tevens teeder van
Een collectie moderne Fransche meesters Is
«ymphonieconcert
van
V6hm II October op het
NATUUR EN TECHNIEK.
eveneens geëxposeerd, zoodat het museum,
de Saksische Staatskapelle te Dresden voor het achtzaamd. Want als men verzuimt aandacht te stemming, trekt de aandacht
schenken aan bijv. het brons „De Scheepsjager"
niettegenstaande de meeste schilderijen in bomHet April-nummer opent met een artikel van R.
eerst uitvoeren zal.
door Constantine Meunier, doet men zichzelf tevrije schuilplaatsen zijn opgeborgen, weer zoo J. I^eunk over de veranderlijke feestdagen, waarin
SCHEEVETOREN.
kort Ook andere bronzen zijn belangrijk, zooPIJNACKERS
o.«. een eenvoudige methode wordt aangegeven,
„gestoffeerd" is, dat de benedenzalen als voor»
afkomstig van den Dultschen astronoom Gauss. on»
Calderons bekende blijspel Dame Kobold, dat ais een staande naakt van F. Hoser, levensgroote
heen
dag
eiken
weer voor het publiek toeganNog geen beslissing omtrent restauratie.
voor elk wellekeurig jaar den datum van Paa«ch»
opera
uitbeelding
jongen,
tot een
van een
libretto bewerkt is, en door Fellx
die gulzig uit een
zondag te berekenen. In een bijdrage, „Het ver»
Het gemeentebestuur van Pijnacker heeft nog keiijk zijn gesteld.
Weingartner op muziek werd gezet heeft het kan drinkt; een ijzergieter door Ernst Geiger en
leden naast de deur", vertelt C. van Heerlkhuizen
geen
beslissing
genomen
omtrent
de
restauratie
op de planken niet tot een groot succes kunnen een figuur van een zaaier door Heinz Muller.
van een bezoek aan een Engelschen vuurstcen»
toren. Voorloopig
zoo
Behalve een gebeeldhouwden eikenhouten van den ingestorten
«plljter en aan de groeven „Grimes
brengen. Thans heeft een tweede componist de
Bert Brecht de geëmigreerde Duitsche schrijwaar
geons
verstaan
zal
er
niets
men
te
gaf
hij zijn materiaal vandaan haalt. Een beschouwing
Rijnlander Kurt von Wolfurt het stuk op antieke bank zijn er een uitgebreid Louis XV
de
ver
van
Opera",
is
«Driestuivers
uit
Stock»
beuren. Gisteren heeft de Commissaris van de holm te Helsinki aangekomen. Hij
over de verdeellng
den regenval op aarde is
muziek gezet Bij de première ln den staats»» ameublement crème laqué, rena>ssance-kasten, Koningin
verklaarde, van de hand van W.van
Zuid-Holland, jhr mr dr H. A. van
in
van Gent. S. Snuyff heeft de
wo.
een
4
deurskast,
verder verschillende Louis
schouwburg té Cassel was het succes van de
hij
dat
zal
trachten
naar
Amerika
te reizen,
Dieselmotoren" gekozen als onderwerp
XVI meubelen enz. Onder de juweelen trekken Karnebeek, een bezoek aan het dorp gebracht waar hij de gast van de Amerikaansche schrij» „Dubbele
nieuwe Dame Kobold ook matig.
een overvloedig geïllustreerd artikel. Eer»
toestand
van
op
hoogte
om
zich
van
den
de
te
een armband, een speld, een broche de aan»
versliga zal zijn.
groote bijdrage van Kerel Witte handelt over „Do
jacht in de Middeleeuwen". lohn. S. Todlj schrijft
dacht alles platina met brlUant. Een bijzonder stellen.
is
Helsinki
gestrand,
Brecht
te
hij
daar
niet
Ook een subcommissie uit de Rijkscommissie in
Helga Swedlund uit Hamburg Is als balletkunstvoorwerp is een zilveren ciborie (hostiestaat is door Duitschland te reizen, wijl hij over .Hall en weg in Duitschland" en hlj wijdt
voor
de Monumentenzorg heeft een onderzoek
daarbij aandacht aan de actueele transportmoeilijk»
leidster verbonden aan de Staatsopera te kelk met deksel), geornamenteerd met testa» ingesteld.
vluchteling is.
een
Zij
prof.
bestaat
heeren
ir
J.
uit
de
in het Derde Rijk. Onder den titel .Allerlei
.heden
voorstellingen.
Weenen. Erlka Hanl» uit Essen gaat in die mentarische
Ook vier bljeenbe»
A.'G. van der Steur, H. van Heeswijk en dr
fnbeldieren" geeft dr A. Hellborn een beschouwing
hooiende Ivoren beelden, uitbeeldingen der J.
functie naar de Hamburgsche Staatsopera.
de dierkundige opvattingen van onze voor»
Kalf.
In den ouderdom van 84 jaar is te Brunswijk over
schilderkunst muziek, literatuur en jacht zijn
ouders
en toont aan, dat voor de verschillende
zijde
gemeentebestuur
Van
de
van
het
werd de beeldhouwer Wilhelm Sagebiel
fabeldieren wel degelijk aanknooplngspunten in do
Eugen Kldpler en Werner Krauss schrijven belangwekkend.
ontkend, dat B. en W. den raad zouden voor» Hij heeft veel voor kerken gewerkt. overleden.
Zijn zoon werkelijkheid zijn te vinden. Dr Ernst Schaap eau»
Trouwe bezoekers van het Maurltshuls zullen stellen het Rijk voor de geleden schade aan te
«men een romantisch Duitsche comedle
Kart
is
ook
beeldhouwer
en
seert over de wijze van slapen van verschillende
heeft
gedenkhet
stellig
schilderij
zich
een
Antwerpevan den
Munchhau-ens Abenteuer. Het stuk zal met de
spreken. Want aangezien het Rijk een groot teeken voor Raabe te
dieren en het blijkt, dat die niet alleen ten opzichte
gemaakt
Eschershausen
naar
Hans
een
herinneren,
Jordaans
der
„Tocht
schrijvers
genomen In de restauratiekosten,
twee
in de hoofdrollen op een Ber»
aandeel
heeft
van
den mensen, maar ook blj de dieren onderling
nogal verschilt. Een optimistisch artikel is dat van
Ujnsch tooneel voor het eerst gespeeld worden Israëlieten door de Roode Zee" dat er jaren gaat het niet aan, om het nu verantwoordelijk
lang In bruikleen heeft gehangen. Dit werk van
en zal ook verfilmd worden.
Op een veiling bij Christie te Londen van de Ir W. S. van de Erve. „Het leven en de techniek".
te stellen voor de mislukking van deze poging.
den betrekkelijk jong gestorven meester, dat
De mogelijkheid Is niet uitgesloten, dat het nalatenschap van Lady Henry Bentinck is Schrijver ziet een nabije toekomst, waarin de teen»
rijk aan kleur en waarvan de voorstelling bijons in het dagelijkse., leven alle comfort zal
een voorstel tot restauratie zou 241 p. 10 s. betaald voor The Market square, niek
schenken, waarop wij hopen. Het artikel .Zen
Bertrand de la Salie heeft voor zijn studie zonder boeiend is, komt thans in veiling. Het kerkbestuur
al staat hieromtrent nog niets vast Verder Dleppe door W. R. Sickert; een portret van een wonderdokter der negentiger jaren", van Erltz von
over Alfred de Vlgny met II stemmen tegen was zeker te betreuren, indien het tengevolge doen,
zal
de
subcommissie een rapport aan den jongen man in een rood gestreepte jas door denblijkt te handelen over Pastoor Knelpp, den
9 op Edmond Buchet voor zijn boek Connais»
daarvan ons land zou verlaten. Belangrijk zijn minister van Onderwijs, Kunsten en Weten»
zelfden
bekenden
water-propagandist. Tenslotte
schilder
deed
126
p.
Twee
geeft
werken
van
sance de la musique en één op Troyat voor zijn ook een zilverblanke marine, door dr Bredius schappen uitbrengen over den toren.
Wiily tey een korte bespreking van de modernste
gingen
F.
p.
Craskoll
voor
(in
136
10
s.
1890
Dostolewskl den Prix Fémlna-Hélène Vacaresco aan Abraham van Beyeren toegeschreven, en
De houding van het gemeentebestuur zal zich drachten zij 29 p. 8 s. op) en 189 p. is gegeven „Brandbommen". waarvan hij In de practljk der
gekregen, soosls niet geheel volledig reeds is een „Aanbidding der herders", volgens expervoorloopig bepalen tot «de kat uit den boom voor Edouard Vuillards gouache line femme oorlogvoering niet veel succes verwacht en het
nummer besluit als gewoonlijk met de rubriek
tise van dr Hofstede de Groot een schilderij kijken".
Usant (in 1935 deed het 107 p. 2 s.>
„Uit alle gebiedend
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—

—

■

Gerrit Achterberg

Is onmiskenbaar een dichter, wiens talent zich

wel eens verrassend zou kunnen ontwikkelen.
De dichter van formaat bewijst zijn aanwezigheid door een eigen wereld, waar»
ln alleen hij thuis is en geen ander; dat geldt
voor Slauerhoff zoowel als voor Boutens, voor
Greshoff zoowel als voor Roland Holst Van
Aafjes kan men nóg niet zeggen, dat hij in deze
eigen wereld met onaantastbare autoriteit re»
geert maar zooiets kondigt zich toch aan in
„Het Gevecht met de Muze". Er is een. gelijk
geladen en speelsche toon in dezen poëzie; was
de:- geladenheid er niet'men zou de speelsch»
held niet zoo kunnen waardeeren, maar in deze
mixtuur vullen zij. elkaar merkwaardig goed
aan. Zoowel het eene als het andere accent is
een symptoom van het «Gevecht mét dé Muze,
dat Aafjes hier voert
Ik hel, op den dichter die in mij lee/t
aanslagen beraamd en aanslagen gepleegd.

.

ik «tak hem vaak woedend een prop in de mond.
Klaar hij? Hij zong net in verzen rond.

—

-

niet wijkt,
Omdat hij —wat ik ook doe
Heb ik hem symbolisch de hond gereikt.

f

Vraagt iemand waarom ik stomdronken bon?

' vm höm te ««roeten? Om hem, om hem»».

De symbolische handreiking aan den dichter,
waarover in dit gedicht „De Laatste Waarheid"
wórdt gesproken, is een staaltje van Aafjes'
poëtische strategie. Is niet alle poëzie, die dien
naam verdient symbolische handreiking aan
een wezen, dat zich tegen den conventioneélen
en toch bij dienzelfden
mensen verzet
mensen behoort hem verraadt? De parallel
niet de dronkenschap, die ook in het gedicht
«Definitie" wordt getrokken („de dronken»
schap, het opperst denken, spottend met al het
andere denken, dat met het geestelijk achterland verbindt") ligt voor de hand; men vindt
die ook bij Omar Khayyam, zij het In een
andere nuance.
Er staan heel wat superieure verzen in dit
bundeltje: en zonder een groot woord te ge»
bruiken, zou men kunnen zeggen, dat Aafjes
zich aankondigt als een persoonlijkheid. Waar»
wee dan automatisch óók is gezegd, dat per»
soonlijkheid en aesthetlsch raffinement elkaar
geenszins uitsluiten, want Aafjes heeft een zeer
geraffineerden, aesthetlschen kant die het hem
misschien bijzonder gemakkelijk zou maken
pastiches te gaan geven van zichzélf. Als hij
er ln slaagt op het niveau van zijn beste werk
te blijven, zou hij iets zeer bijzonders kunnen
wórden.. maar laten wij ons niet wagen aan
voorspellingen over dichters. Dichters hebben
«en toekomst dié men, evenmin als de toe»
komst van de drinkers, kan vastleggen: zij
spelen met den god Dlonysos. die onberekenbare grillen heeft....

..

»

""

Pierre Kemp heeft wel den speelschen kant
van Aafjes, maar niet zijn geladenheid. Hij
heeft een talent dat zichzelf gelijk blijft en
waarvan dit bundeltje een goed voorbeeld Is.
Haar Kemps gecontinueerde kinderlijkheid en
EEN OUDE
GEVELBEHOUDEN
TE FRANEKER.
Bij Koninklijk besluit ls wegens strijd met hét
algemeen belang vernietigd het besluit van den
gemeenteraad van Franeker, van 27 Juni 1939,
tot afvoering van het pand Godsacker 14 aldaar
van de gemeentelijke monumentenlijst
Het Kon. besl. zegt dat door uitvoering van
dé plannen, zooais die door den eigenaar worden beoogd, de gevel ernstig zou worden ver«lnkt en zoodoende een cultureel belang geschaad, want dat de gevel van zoodanige architectonische oudheidkundige en picturale be»
teekenis is, dat op onveranderd behoud daar»
van prijs gesteld moet worden en bovendien
door wijziging daarvan de sfeer, die de Gods»
«cker nog altijd bezit voor goed verloren zou

gaan.

De vraag in hoeverre dit kan worden ge»
rechtvaardigd door de eischen, welke de eigenaar aan dit pand meent te moeten stellen, is
hier niet ter zake dienende, omdat hij het kocht
terwijl het reeds op de gemeentelijke menu»
mentenlijst voorkwam en hij dus wist, althans
had kunnen weten, dat het beschikkingsrecht
«ver dit pand beperkt is en aan de eischen, die
dij blijkens zijn verbouwlngsplonnen thans aan
de bruikbaarheid van het perceel stelt kan
worden v. Daan met behoud van den ouden
gevel, zonder dat dit extra uitgaven van be»
bsskenl, sal vorderen.

—

***
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Veiling Van Marie & Bignell
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FinsneieefNieuws

FINANCIEELE
RESULTATEN
Ned. Gist- en Spiritusfabriek
weinig veranderd
Onderneming bezat meer dein
normale voorraden
Dividend onveranderd 15 pct
Aan het jaarverslag der Ned. Gist- en Spiritusfabriek is het volgende ontleend:
De financieele resultaten zijn vrijwel gelijk
aan die van het voorafgaande boekjaar.
In de eerste acht maanden van 1939 werkten
onze fabrieken te Delft en Brugge onder gunstige prijsverhoudingen. Dank zij het feit dat
wij ook gedurende 1938 méér dan normale voorraden hadden aangehouden, deed een prijsver»
hooging voor grondstoffen nog niet haren vollen
invloed op de exploitatie gelden.
De resultaten van onze bij den gedistilleerdafzet betrokken bedrijven waren iets gunst!ger, waarbij in de laatste maanden van het
boekjaar de voorraadsvorming door de afnemers dier bedrijven een rol. speelde. Het Is
duidelijk, dat dit slechts een factor van tijdelijke beteekenis kan zijn, en In het algemeen
zijn onze toekomstverwachtingen voor deze bedrijven niet hoog gespannen, waar de kans op
een spoedige totstandkoming van de voor een
opleving zoo noodzakelijke accijnsverlaging geringer is geworden. Zelfs zijn er stemmen op»
gegaan om ter versterking van 'slands middelen den gedistilleerd-accijns te vernoegen.
Wij vertrouwen evenwel, dat onze Regeering
daaraan geen gehoor zal geven en zich de
ervaring zal herinneren van de laatste accijns»
verhooging in 1931. die tot gevolg had, dat de
inkomsten van den Staat uit deze bron een
daling>in stede van een stijging vertoonden.
Van de voorraadsvorming profiteerde ook
een onzer andere nevenbedrijven, de NarcoseAetherlabriek.
Op ons effectenbezit leden wij een niet onaanzienlijk koersverlies. Voor zoover realisatie
van dit bezit heeft plaats gehad, boekten wij
het daarop geleden verlies ten laste der exploitatierekening. Het saldo verlies op niet gerealiseerde waarden, tot «en naar beneden algerond bedrag van f475.000. brachten wij ten
laste der „Reserve voor. Diverse Doeleinden".
welkerekening na deze afboeking met f 1550.000
op de balans voorkomt Op de exploitatie drukte
aan koersverlies een bedrag van rond f62.000.
Na uitkeering van 6 pCt (onv.l aan
prioriteitsaandeelhouders, wordt voorgesteld het dividend voor gewone aandeel»
houders op 15 pCt (onv.) vast te stellen.
Van het na afschrijving ad f369.663 over»
blijvende saldo van f 2347384 (2593358)
blijft alsdan een bedrag van f482384 over,
waaruit de nog r sier vast te stellen
winstbelasting moet worden betaald.
De eerste maanden van dit boekjaar hebben
andermaal gunstige resultaten opgeleverd. Omtrent de verdere vooruitzichten valt onder de
huidige omstandigheden weinig te voorspellen.
De jaarcijfers
De balans vermeldt onder activa: grond,
gebouwen en mach. f 28.643.365 (28.272.702), wo»
ningbelang Agnetapark f 1.193.814 (onv.). voorraden f 2315.643 (2306587), debiteurenf 3.55750?
(3.654555). aandeel in andere ond. f 3.014.642
(3.138533), kas. bankiers enz. f 3.775.186
(2.420.481). geldleeningen f .717500 (770.000).
effecten., genoteerd te Adam f 3.655.055M
(4.560.666), idem niet genoteerd te Amsterdam
(935.0841. totaal f 48.414371
f 531546.56
(48552523) en onder passiva:
rrioriteitsaandllap. f 50500 (onv.). gew. aand.»
kapitaal f 7.808.000 (onv.). afschrijvingsrekening
f 27.504541 (27.134578). reserve voor vernieuwingen f 350.000 <onv.). afschr. woningbelang
Agnetapark f 564.010 (onv.), res^onds f 4544598
<onv.)> reserve voor div. doeleinden f 1550.000
(2502567).
(2.025.000). crediteuren f 256450?
schuldig aan den Belg* staat f 842.128 (880512).
saldo winst- en verliesrek. f 2.437584 (2593558).
De winst» en verllesrekening staat debet
voor afschrijving f 369.663 (498582). saldo
winst f 2.437584 (2593.058). totaal f 2507.047
(2.791520) en d ebet voor saldo Aa Po f 175500
(196509). exploitatie f 2549507 (2552509), in»
terest f 282.239 (343.402).

Een verslag, dat tot een filosofische
beschouwing noopt
dit verslag schrijft een

In verband niet
medewerker:
Wanneer men dit jaarverslag bekijkt komt
licht de neiging op om over de waarde van dit
aandeel, dat thans met inbegrip van 15 pet
dividend ca 320 pet noteert te gaan filosofeeren.
Al dadelijk mag men aannemen, dat de z.g.
intrensieke waarde boven eiken twijfel verheven is. Het geheele complex van bedrijven,
waaronder zeer belangrijke op chemisch gebied,
staat voor slechts 1 millioen te boek, hoewel
daarin niet minder dan 29 millioen in den loop
der jaren werd vastgelegd. Bij een kapitaal van
7.8 millioen vermeldt de balans aan reserves
een bedrag van 7 millioen en van dit eigen ver»
mogen ad 15 millioen is nagenoeg 9 mMioen in

,

MIJTOETXPL.V. WATERLEIDINGEN
IN NEDERLAND
Exploitatie saldo 19.543 (’ 19.669).
Div. 9 pct (onv.).
De directie van de Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen ln Nederland te
Amsterdam, deelt in haar verslag over 1939
OH. mee:
Het exploitatie-saldo, dat over 1933 f 19.808
heeft bedragen, liep iets achteruit tot f 19.503.42.
Met de verhooging van het heffingspereen»
tage der dividendbelasting werd bij de uit»
keeringen over 1938 nog geen rekening gehouden, waardoor het onverdeeld winstsaldo
ad f 1*222 moest worden verminderd tot f 997.
Het winstsaldo over 1939 vermeerderd met
laatstgenoemd bedrag, geeft aanleiding weder
een uitkeering aan aandeelhouders van 9 pet
voor te stellen.
Voor belangrijke uitbreidingswerken werd
ruim f 13.600 uitgegeven, waarvoor een gedeelte van het effectenbezit moest worden ge»
realiseerd; het saldo der interestrekening
ondervond hiervan het nadeelige gevolg. Door
koersdaling geeft de stand van het effecten»
bezit een nog ongunstiger beeld.
De waterverkoop bedroeg in 1939 f36505
(f34.055). de expl^losten bedroegen f 18.483
(f15.427), het expt'overschot bedroeg dus
f18.421 (f 18.628).
Het voordeelig overschot der exploitatie»
rekening bedraagt mcl. winst op exploitatie
watermeters, recognitieieidingen en werken
voor anderen t 19.503. Het voordeelig saldo der
interestrekening bedraagt f2399, totaal f 21502.
Af uitkeering gemeente Harderwijk f1553.
blijft een saldo winst van f 19.949. Voorgesteld
wordt af te schrijven op gebouwen en werktuigen, hoofdbuizennet dienstbuizenleiding en
watermeters over 1939 f4596 en na uitkeering
van bovengenoemd dividend over te brengen
op nieuwe rekening voor te betalen winstbelasting en onverd. winst voor aandeelhouders
f2167.

’

Grootere bedrijfsactiviteit der Demag te
Duïisburg, dochveranderde resultaten
Naast de toeneming van de investities van
de Demag A.G. te Duisburg. trekt bijv. de
stijging van .de onuitgevoerde orders met
ongeveer 33 pet de aandacht als een bewijs
van de grootere bedrijfslntenslteit De bruto
winst is daarentegen slechts van mk. 4657 nul»
Hoen tot mk. 7454 millioen gestegen.
Het verlies van bepaalde afzetgebieden is
goed gemaakt door grootere bestellingen uit
a.p. van
Rusland e.d. Inclusief een saldo
mk. 191.90? bedroeg de netto winst mk. 2526514,
waaruit wederom B 'pet dividend kan worden
uitgekeerd en mk. 206514 op nieuwe rekening
kan worden overgebracht In het afgeloopen
jaar is voor uitbreiding en verbetering van de
outillage mk. 956 (v. j. 5.48) millioen aangewend. Ook de voorraden zijn gestegen, nl.
van mk. 29.19 millioen tot mk. 36.7? millloen.
Het fondsenbezit bedraagt nu mk. 1250 (v. j.
8.75) millloen, voornamelijk door de toeneming
van de belastingbons.

DIVIDEND DE VEREENIGDE GLASVERZEKERING
MIJEN15
PCT.(Onv.)
vergade»
algemeene
Gisteren is hier ter stede de
ring van aandeelhouders van de Vereenigde Glas»

verzekering Mijen gehouden.
De verlies- «n winstrekening sluit met een batig
saldo ad f 28512.63 (v. j f 30.79756). na een af»
schrilving van f 6000 op het onroerend goed. waardoor deze rekening op de balans voorkomt met

f 190.200 en een dotatie aan de reserves van f 2900,
zoodat de reserves thans op de balans aangeven
een bedrag van f 188300.
Het dividend ls bepaald op 15 pet., evenals in
vorige jaren.

Als commissaris ls herkozen de heer P. Carrière.

„Je moet wel lets bijzonders zijn, om hier
begraven te worden".
„In ieder geval moet je een hond of een kat

FEUILLETON

Thenthere were three
DOOR

GEOFFREY HOMES
Vertaling van leanne de Kruyff
2

„Mooi hè", zei Jake trotsch. „Het is een
van de mooiste plaatsen aan de kust" Hij had

alle reden trotsch te zijn. Los Pinos, half ver»
borgen tusschen de dennenboomen, met op den
achtergrond de heuvels, aan de linkerzijde be»
grensd door een diepe vallei en aan den voor»
kant door de zee, was Inderdaad een schilder»
achtig plaatsje.
De dikke, ondoordringbare muur van mist
trok langzaam op en dreef naar de zee af. Over
het stadje, de heuvels en de vallei, straalde nu
de zon.
„Er zit hier heel wat geld", zei Jake. ,Er zijn
minstens twee dozijn menschen, die meer dan
een millioen bezitten. Ziet u die huizen op
de rotsen? Dat zijn de mooiste hulzen langs de
heele kust Bijna alle menschen hier zijn rijk."
Aan het begin van het stadje wees hij op een
open plek aan zijn linkerhand.
„We hebben zelfs een dieren-kerkhof', zei
hij. Humphrey keek in de aangeduide richting.
De open plek was keurig afgezet met een
wit hek en boven den ingang prijkte een bord
met het opschrift' Los Pinos Dieren Begraaf»
plaats. De open plek liep zacht glooiend naar
de zee en bestond eigenlijk uit één groot grasveld. In een der hoeken stond een huisje met

een rood dak.

kas» en andere liquide middelen aanwezig. Het
bedrag is iet» minder ruim dan het vorige jaar,
in hoofdzaak als gevolg van een aanzienlijk
verlies op het effectenbezit dat in dit geval
slechts een boekverlies is. en van abnormaal
groote grondsteffenvoorraden. waarbij uiteraard
ook de prijsstijging een rol zal hebben gespeeld.
Als wij nu voor de beoordeeling van de beunwaarde der aandeelen het verleden in aanmerking nemen, dan zal dit oordeel evenmin ongunstig zijn. Ook tijdens de diepste depressiejaren
werd er nooit minder dan 15 pet uitgekeerd.
Hoe staat het nu met de vooruitzichten? Over
de eerste maanden van het nieuwe jaar waren
de resultaten weder gunstig. Aan een blik in
de verdere toekomst waagt de directie zich niet
Bij den export hebben zich reeds moeilijkheden
voorgedaan en de voorziening van grondstoffen
vormt een onzekeren factor. Wij hebben hier
evenwei te doen met een industrie, die In het
verleden haar stabiliteit zag gedragen door een
gezonde dynamische ontplooiing harer pro»
ductie- en afzetmogelijkheden. Tijdens den
vorigen wereldoorlog zijn er steeds behoorlijke
winsten gemaakt en werden er zelfs dividenden
van 30 pet uitgekeerd.
Deze drie punten, tw. een zeer krachtige
financieele structuur, stabiliteit in de door het
kapitaal afgeworpen vrachten en een toon»
aangevende positie op het gebied van de «lel»
nog steeds ontplooiende chemische nijverheid,
wettigen alleszins vertrouwen in de toekomst
en verklaren, waarom dit aandeel door de beurs
tot de categorie der beleggingsfondsen wordt
gerekend.

„Er mogen geen grafsteenen aangebracht
worden, alleen platte bordje, met den naam",
zei Jake.
„Het ziet er duur uit", antwoordde
Humphrey.
»Nou. dat Is het net", zei Jake,

zijn", zei Jake.
„En dood op den koop toe!"
Jake grinnikte. Hij minderde vaart, drukte
hard op de voetrem en reed langzaam den
heuvel af, het stadje binnen. Boven de boomen
hing rook uit verschillende schoorsteenen. Er
waren weinig menschen op straat want bijna
iedereen zat nog aan het ontbijt Twee man»
nen, in roode jasjes, waren bezig sinaasappels
op te stapelen voor een groöten kruideniers»
winkel. Een man met een zwarten baard veeg»
de de stoep aan voor zijn boekenwinkel. Bal»
verwege Ocean Avenue sloeg Jake links af,
reed nog twee blokken verder en stopte toen
voor het hotel, een laag, grijs steenen gebouw.
Net leek een weinig op een zendingsgebouw,
zonder klok of kruis.
Een magere jongen in een blauwe uniform
deed de deur open en nam Humphreys bagage
uit de auto. Humphrey glimlachte tegen Jake
en volgde den jongen In het hotel.
De employé in het kantoortje wa» een mager
jongmensch, met gladgeschoren gezicht en
breed opgevulde schouders in het onberispelijk
passende costuum. Zijn das leek gesneden uit
een antieke paisley shawl. Humphrey keek naar
zijn handen en kwam tot de conclusie, dat de
man waarschijnlijk kort te voren bij een ma»
nucure geweest was. Hij vroeg zich af, of hij
het zou wagen zijn eigen handen uit zijn zakken
te nemen, glimlachte vriendelijk tegen den employé en nam de hem aangeboden pen aan, om
zijn, naam en adres In het voor hem openga»
slagen gastenboek te schrijven.
„Bent U alleen?" vroeg de boekhouder met
een saaie klanklooze stem.
„Ja, ik ben alleen," antwoordde Humphrey
en schreef zijn naam onder dien van Allen I».
Libley en echtgenoote.
„Denkt U lang hier te blijven?"
„Dat zal er van af hangen." zei Humphrey."
Ik zoek een goede kennis van me en il. geloof,
dat ze ook hier logeert"

—

—
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CULTUUR
MIJPANDJLE &
TANDJOONGSABIE

in

AVONDBLAD C

Buitenlandsche

nauwelijksbo Aer
Ponden
Amsterdam; Belga's

„,

verder verbeterd

’

Voordeelitz saldo 523.729 (239.309)
Dividend 20 (v.j.
10)pet
In het verslag over 1939 der Cult Mij. randjie
& Tandjoongsarie te Soerabaja wordt o»»,

medegedeeld:
Abnormale regenval gedurende de gemeenlijk

droge Oostnioesson-maanden heeft weinig af»
breuk aan den aanplant kunnen doen, hetgeen
moge blijken uit onderstaande oogstcijfers:
1938/-39 182? <v^. 1716) g riet p/ha. 197.1 <v^.
1865) g kristal p/ha. rendement 10.79 (v.j.
10.85). De kristalopbrengst en het rietproduct
per oppervlakte-eenheid waren hooger dan ooit
te vuren bereikt
Op basis van den vastgestelden «ava-oogst
ad 1,475.000 ton en een productie-vergunning
van 191,913 g werd in 1939 een maalriet-aan»
plant van 1083 ha in den grond gebracht Hoe»
wel het uiterlijk van het gewas in het alge»
meen gezond genoemd kan worden, zijn de
verwachtingen minder gunstig dan die van den
vorigen aanplant
De «ava-productie voor oogstjaar 1941 werd
door de regeering vastgesteld op 1.750.000 ton:

gerekend wordt op een maalriet-aanplant van
1,250 ha.
Deelneming in de Havasche vezelonderneming <^AVO").

In 1939 is besloten tot deelneming en tot inbreng van Ngelom in genoemde vezelonder»
neming. Door deze deelneming en den Inbreng
van Ngelom kwam onze maatschappij in het
bezit van in totaal 423 volgéfourneerde aandee»
len „»avo" van nominaal f 1,000.
Van den meergenoemden inbreng, welke ge»
schiedde tegen ontvangst van 55 aandeelen
„Java", werden het hoofdfabrieksgebouw met
den daartoe behoorenden grond en de zich in
dat gebouw bevindende suikerinstallatie uit»
gesloten. "

Het doel van de Javasche Vezelonderneming
(„Javo") is hoofdzakelijk: het tot standbrengen
van eenjarige vezelgewassen, het winnen van
vezel en het verwerken daarvan tot suikerzakken en/of andere soortgelijke weefsels. De zak»
kenfabriek, welke tijdig gereed kwam, leverde
gunstig ontvangen
haar
eerste product
reeds af. De vooruitzichten van deze nieuwe industrie zijn bemoedigend.
Rekening houdend met een kristal-midden»
prijs voor oogst 1939 van f 6,50 per g, sluit de
winst» en verliesrekening met een voordeelig
saldo van f 523.729 (239.309).
Inclusief f 3,193 (f 11.723) geschiedt de ver»
deeling als volgt: res.»fonds f 52,372 (f23.931).
bestuur f 52,544 (f14,148). onverdeeld dividend
1939 f 2345 (f3,193). prioiiteitsaandeelen 6 pet
(onv.) en gewone aandeelen 20 pet (v. j. 10
pet) dividend, waarvan in 1939 reeds 8 pet als
Interimdividend beschikbaar werd gesteld, zoodat het slotdividend dan 12 pet zal bedragen.

—

—

DIVIDEND

CULT.-MIJ PANGLIPOERGALIH
19 (V. J. 12) PCT

Gunstig resultaat te danken aan afzet
van kinine
Blijkens het verslag over 1939 der Cult»Mlj
Panglipoergalih heeft de exploitatie een batig
saldo gelaten van f124.173 (v. j. f 61.081). hetgeen in staat stelt de uitkeering van een
dividend van 13 pet voor te stellen.
In den loop van 1939 is reeds een interim
van 4 pet uitgekeerd, zoodat het slotdividend
15. pet zal Kunnen bedragen.
Dit gunstige resultaat is vrijwel geheel toe
te schrijven aan den zeer bevredigenden afzet
van kinine.
De oogst bedroeg 198.900 kg drogen kinabast
Inhoudende '11.576 kg zwavelzure kinine. De
voorraad bedraagt thans 10.855 kg.
Kort na het uitbreken van den oorlog ontstond er een groote stagnatie in de scheepvaartverbinding tusschen Nederlandsch-Indis
en het moederland, waardoor in de periode
September/December vrijwel geen vervoer van
kinabast plaats vond.
Dank zij den door het Kinabureau getroffen
maatregelen zal het product echter in Indië aan
eenige overzéesche fabrikanten kunnen worden
afgeleverd en door belangrijke uitbreiding van
de verwerkingscapaciteit der Eandoengsche
Kininefabriek, kunnen aanzienlijke hoeveelheden door deze fabriek worden verwerkt
Hoewel ook voor het loopende jaar een bevredigend resultaat mag worden verwacht daar
de vooruitzichten voor den afzet van kinine
gunstig zijn, moet men volgens de directie
daarbij wel rekening houden met het feit dat
een groot gedeelte van de kinine-aankoopen
dient tot het vormen van oorlogsvoorraden. Bij
het eindigen van den oorlog zal vermoedelijk
een gedeelte daarvan niet verbruikt blijken te
zijn. hetgeen dan tot lagere verkoopcijfers
aanleiding zal geven.
Noorwegen.
dat de omrekeReuter meldt uit
ningskoersen voor de geallieerde troepen in Noor»
wegen zijn vastgesteld op: 17.65 kroon -. I pond
sterling en 10 francs = 1 kroon, vit zijn ongeveer
dezelfde koersen als vóór den vultsehen inval

Franc

en Pond in

golden.

„Dat is heel goed mogelijk", antwoordde de
boekhouder. Zijn toon gaf te kennen dat in'
dien die kennis iemand van beteekenis was, zij
vanzelf in dit hotel zou logeeren.
„Mag ik misschien even dit boek doorkijken?"
.vroeg Humphrey en zonder op een toestemmend antwoord te wachten, sloeg hij de bladzijden terug, tot hij aan den datum kwam, dien
hij zocht. Maar de naam. dien hij verwachtte te
zullen vinden, zag hij niet.
„Hoe heet ze?" vroeg het jongmensch en
trommelde ongeduldig met zijn vingers op het
bureau.
„Marjorie", zei Humphrey.
De employé trok de wenkbrauwen op.
„Ik bedoel haar familienaam."
„Zij verandert nog al eens van naam en ik
weet niet onder welken naam zij zich nu ingeschreven heeft. Ze is elf Juni hier aange-

komen."

De employé wees op het gastenboek.
„U kunt zichzelf overtuigen, dat u zich ver»
gissen moet Er Is niemand onder den naam
Marjorie op elf Juni aangekomen".
„Ze Is blond en klein, met een knap gezichtje.
Ze had vier handkoffers bij zich".
„Ik kan het me niet herinneren", antwoordde
het Jongemensch.
„Misschien kan dit uw geheugen een beetje
opfrisschen". zei Humphrey. Hij haalde een
penning uit zijn zak en liet dien even zien. Een
nauwkeurig onderzoek zou aangetoond hebben,
dat de eigenaar tot de „G men" behoorde, doch
Humphrey gunde den man hiertoe niet den tijd
en stak den penning weer in zijn zak.
De houding van den employé werd nu voor»
komender. Hij trok het gastenboek naar zich
toe en bestudeerde met veel vertoon de lijst
van namen op den elfden Juni.
„Laat een» kijken", zei hij, „laat eens kijken
of ik me iets kan herinneren".
„Blond, met blauwe oogen", zei Humphrey
weer. „Blond, klein en met een groenen hoed".
Een dunne vinger met gelakten nagel bleef
boven aan de bladzijde rusten. „Misschien I*
dit degene, die u zoekt". HIJ wees naar de»

De handel op de wlsaelmarkt had hedenochtend een kalm voorkomen. Met uitzondering van de belg» waren, de I««»fluQtuaties
van de verschillende buitenlandsehe munteen»
heden gering.
Het verder ingetreden koersherstel voor het
Britsche devies te Nieuw Vork. is te onzent
nauwelijks overgenomen. Het pond opende met
6.66*4 vanmorgen een fractie boven den officieelen koer» van gistermiddag. De affaire was
van zeer geringe afmetingen, hetgeen er toe
leidde, dat de openingskoers vrijwel voortdurend gehandhaafd bleef. Later lh den och»
tend kon de Engelsche valuta evenwel nog leis
verder aantrekken tot 6-5? a 6.67%. De Eran»
sche franc lag goed prijshoudend in de markt
zonder veel, afwijkingen naar den eenen of
anderen kant Er werd .gehandeld tusschen
prijzen, varieerende van 3.77 tot 3.78, al naar
gelang ook het pond er weer wat vaster of
flauwer uitzag.
Voor het Belgische devies kan men heden
wederom een verdere verbetering waarnemen,
zulks in verband met betere politieke be»
schouwingen omtrent de internationale positie
van België. Bij een vorigen offlcieelen koers
van 31.60 werd hedenmorgen op 31.67 ingezet
Spoedig kon een Verder herstel tot 31.69 in»
treden. De. hoogste koers bleef ook later in
den ochtend goed gehandhaafd.
De noteering van den Amerikaanschen
dollar blijft stationair. Het Nederlandsche Egalisatiefonds geeft nog steeds tegen den koers
van 1.88%. De rust op de wisselmarkt alhier
keert evenwel zienderoogen terug.
In gezaghebbende kringen is men van
meening, lat door het fonds op het
oogenblik nog slechts geringe bedragen
moeten worden afgegeven.
De overige buitenlandsche munteenheden
waren niet. veel veranderd. Berlijn noteerde
75.40 tot 73.60, de Ewitsersche franc gold on»
veranderd 42.24% en de koers te Stockholm
bedroeg 44.75. In deze valuta ging er vanochtend nogal het een en ander om.
Op de termijnmarkt was het disagio voor net
pond sterling iets hooger. Eenmaandsponden
noteerden 3' et, driemaandsponden golden 6%
et Het agio voor den Amerikaanschen dollar
was met % voor 1 maand en % voor driemaanden vrijwel onveranderd.

Londen in afwachting van de
begrooting; Staatsfondsen
hooger

—

LONDEN. 23 ApriL De handel «er beur-e
was hedenmorgen uiterst beperkt in afwachting van de publicatie van de begrooting. In
velekringen meent men dat hoe de begrooting
ook zal lulden, ze een gunstig effect zal hebben
op de goudgeranden. en dit wordt weer weer»
spiegeld ia een verdere «tijging van de Brilsche staatsfondsen hedenmorgen, die winsten
vertoonen van t. tot H. De nieuwe 3 procent
oorlogsleening ste-g »k tot 99% terwijl de 3%
pet oorlogsleening % kon aantrekken tot SOU»
Binnenlandsche spoorwegen waren eveneens
vaster gestemd. Buitenlandsche obligaties wa»
ren veronachtzaamd. Er hadden eenige speculatieve herbeleggingen van gerequireerde Ameri»
kaansche aandeelen in mijnwaarden en enkele
andere specialiteiten plaats.
Western Holding stegen 2 d. tot 16/0. Inter»
nationale waarden waren prijshoudend. International Nickei noteerden 47-/..
Binnenlandsche Industrieele aandeelen trok»
ken weinig belangstelling: er bestond tamelijk
veel aanbod van tabaks» en brouwerij aandeelen
tengevolge van de verwachte belastingverhooging. Lever Bros en Dnilever waren traag en
deden ruim 29/. ?etroleumwaarden waren prijs»
houdend: Kon. Petroleum noteerden 28 en Shell
Transport 3-),.
De officieel genoteerde wisselkoersen
waren onveranderd. Het pond sterling was vaster gestemd op de vrije lijst voornamelijk ten
opzichte van de Italiaansche Ure op 69%.
De handel op de rubbermarkt was kalm;
de stemming was traag. De locoprijs daalde 3/32
tot 1031/32 per Ib.

Parijs vast; aanzienlijke winsten
voor
Nederlandschefondsen

PARUS. 22 April: De geldmarkt blijft bij
voortduring zeer ruim. De minister van finan»
sien heelt gisteren verklaard, dat hij zich gelukwenschte met de belangrijke inschrijvingen
op de bewapeningsbons.
Een gedeelte van de geldmarkt blijft naar
dé beurs vloeien. De contante markt is zeer
goed gestemd.
De teimijnmarkt die vooral het terrein van
de speculatie vormt, is wat kalmer, hoewel de
grondtoon zeer vast blijft Wat betreft het
SALDO VERLIES PETROLEUM MIJ
voornaamste effect van de vijandelijkheden van
REMBANG
4885.
het oogenblik. kan gemeld worden, dat de
over
van
verslag
het
1939
de
Petroleum
Noorsche waarden hun hausse voortzetten.
Aan
Maatschappij Rembang te 's-Gravenhage ont»
Norsk Hydro wonnen fr, 31 tot 1508, S. K. F.
kenen wij: Op de. aan de Bataafsche Petrofr. 45 tot 1670. De waarden die min of meer
leum Maatschappij ter exploratie en exploitatie in verband staan met den toestand in de Mld»
afgestane terreinen, werden ook over het af»
dellandsche Zee waren zeer goed gestemd.
geloopen jaar geen boorwerkzaamheden ver»
Suez won fr. 130. Credit Foncier Egyptien
richt en werd geen productie verkregen.
50 tot 3700, de Banque Ottomane fr, 11 tot 759,
De verlies- en winstrekening sluit met een RIo Tinto fr. 40 tot 2975, Hor l«oego Navis)
verliessaldp groot f 4885, welk saldo op nieuwe fr. 30 tot 1295.
rekening werd overgebracht
Bij de goudmijnen kwamen weinig belang»
De balans vermeldt onder activa: kas rijke winsten voor. daarentegen waren de win»
en kassiers f 191, effecten f 53.526, concessies sten voor enkele Nederlandsche waarden aan»
f 225.000, exploratierekening f 270.057, intrest
zienlijk. Het tiende aandeel Kou. Petroleum
f 740. saldo verlles f 4885."
steeg van 5705 tot 5850.
En onder passiva: aandeelen A f 300.000,
Amsterdam Rubber steeg van 4080 tot 4180.
aandeelen B f 200.000, voorschot op royalties
H.V.A.
daalden fr. 100. Phillips fr. 30. Belgische
f 55.000.
waarden
werden gevraagd tegen betere koersen,
De verlies- en winstrekening vermeldt in het
pet
de
5%
1934 noteerde 3045 tegen 3000.
debet: onkosten f 385 en effecten f 6133, sa»
lokale
markt was vast de stemming was
De
6568;
f
' men
geanimeerd.
niet
zeer
De renten zetten hun
en in het credit: intrest f 1683 en saldo
voort
Er bestond vooral
stijgende
beweging
verlies f 4385.
vraag naar de 4% pet serie tranche A en B.
De aandeelen van de Bank van Frankrijk be»
wogen
zich in opwaartsche riching. De Banque
Productiecijfers.
,de ITndo Chine noteerden 9075 tegen 8950, de
Robustakoffle'^l2 qt. Banque de lllnion Parlsienne 545. tegen 536.Soémber Agoeng.
(v.j. 290 qt.). Conugakofflè 120 qt. (Robusta- én
In de afdeeling der Industrieele waarden
Conugakolfie tezamen 290 qt). Rubber 27500 kg
trokken
vooral de chemische waarden en de
kg).
kg
(v.
j.
kg).
31500
(v. ]. 20500
Thee 53500
De taxaties voor het loopende jaar luiden: Ro» mijnbouwwaarden de aandacht St Gobaln
stegen van 2880 tot 2925, Airs Liquides van 1840
bustakoffle 3,000 qt.. Conugakoffle 500 qt^ Rubher 100.000 kg. Thee 150.000 kg.
tot 1875. Rhone Poulenc van 1233 tot 1255. De
Kali Bendo tot ultimo Maart: Koffie 10? qt groep der kolenmijnen in de coulisse was vast
(v. j. 88 qt). Rubber 36591 kg (v. j. 29554 kg).
De electriciteitswaarden van het parket waren
De taxatie, voor het loopende jaar luiden: Kofopnieuw goed gestemd. De Comp. Génerale
fie 1500 qt. Rubber 100500 kg.
d'Electricité noteerde 1620 tegen 1605. Het aan»
Banjoewangl Thee» en Rubber Cultuur Mij.
deel. Melropolitain steeg van 776 tot 805. De
(v.j.
59.400)
kg
Per ultimo Maart 1940: 37517
omzetten
waren beperkt maar de stemming
koffie. 141.894 (v. j. 123.727) h. kg thee. 84.690 tv.
bleef goed tot het «inde toe.
l 53.70») h. kg rubber.
Cultuur Mij Pangledjar.
Maart 91511 h. kg
lloclété Privé de Rescowpte opgericht
thee en 44.718 h. kg rubber, Januari, Maart 246.731
(v. i. 253503) h. kg thee en 12456? (v. j. 51553)
Deze Parijsche maatschappij is pa» opgericht
h. kg rubber.
een kapitaal van fr. 15 mill. De voornaamste
„Lerbadladl"
met
Mij
250.422
Sumatra Rubber Cultuur
activiteit van deze maatschappij beweegt zich
(v. j. 166.416). Silau-Sumatra Rubber Mij 74543
lv. j. 39.780). Rubbermij .Ambaloetoe" 34552 (v. op de kapitaalmarkt en op den handel in
l. nihil). Batoe Lumatra Rubber Mij 29.136 (v. 1. diverse kort en lang papier, uitgegeven door de
nihil). I^mpong.Bum»tra Rubber Mij 194.600 (v.
schatkist en bankaccepten. Het kapitaal is
]. 101500). Wal-llumatra Rubber Mij 111500 (v. I. bijeengebracht door de heeren Vernes en Co,
70.600). Zuld-Fumatra Rubber Mij 94500 (v. ].
de Banque des Pays du Nord, la Banque
30500) halve kg rubber.
Francaise Commerclale et Financiers, de heeren
BedrijfsresulMijnbouw Maatschappij. Liman.
Worms en Co.
taten over Maart. Getaxeerde waarde der productie f 196.000 (v. m. f 192.000). exploitatiekosten
f 107500 (v. m. onv.), uitgaven voor nieuwe ma»
Rustige stemming te Berlijn
chinerieën f 5.000 (onv.l. liet surplus van de in
gerealiseerde
bedraagt
loopende
producties
het
laar
Ook heden was de
BERLIJN, 23 April.
f 10.000 (v. m. 15.000).
stemming zeer rustig. Bij de mijnaandeelen
stonden Ver. Stahlwerke % en Hoesch -i, pet
hooger, Harpener verloren 1 en Kloeckner
VERGADERINGEN.
% pet Van de bruinkoolwaarden kwamen Nse
llubbereultuurmil Gondang. jaarstuk» Genusscheine
1 pet hooger te «taan. Bij de
ken goedgekeurd, De firma Tledéman en Van kaliwaarden verloren Salzdetfurth % pet Bij
Kerchem als commissaris herkozen.
de chemische papieren noteerden Farben 183y«,
Cultuurmij Kertowono, jaarstukken goedgekeurd. De firma Tiedeman en Van Kerchem als hetgeen -/« pet hooger was, maar daalden weldra weer tot 182%. Goldschmidt daalden -j, pet.
commissaris herkozen.

’
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„Ik herinner me haar nu
heel duidelijk. Zij beantwoordt geheel aan uw
beschrijving, doch zij heet niet Marjorie".
.Blijkbaar heeft ze haar voornaam dan ook

naam Mildred Karr.

veranderd", zei Humphrey. „Welke kamer heeft
ze?" Dat had hij niet behoeven te vragen, want
hij kon duidelijk het cijfer 217 achter den naam
lezen.

„Ze is er niet", zei de employé.
„Is ze alweer vertrokken?"
„Neen, dat niet maar ze is sinds Zaterdag niet

meer hier

geweest".

„Heeft ze haar bagage achtergelaten?"
„Ja, alles staat nog op haar kamer".
„En zijn die koffers gepakt?"
„Neen, alles is uitgepakt."
„Dan komt ze wel weer terug," zei Humphrey.
„Tenzij —" de boekhouder keek hem veel»

—

ze weet dat U
„Neen, daar weet ze niets van. Du» U zegt
dat ze Zaterdag uitgegaan, en niet meer terug

beteekenend aan.
naar haar zoekt."
gekomen is?"

„tenzij

'

„Precies."
„Heeft U haar zien uitgaan?"
„Ja. Ze is na tafel uitgegaan en heeft mij
haar sleutel gegeven. Ik heb dien voor haar

aan het bord

BEURS

beurzen

opgehangen en den volgenden
morgen hing hij er nog. De nachtportier ver»
telde me, dat ze niet terug gekomen was"
„Is ze alleen uitgegaan?"
«Ja, tenminste ik heb haar met niemand
samen gezien."
,Dan zal Ik op haar dienen te wachten," zei
Humphrey. „Heeft U een kamer voor me?"
„Boy!" De employé gaf een sleutel aan den
piccolo. „Wijs Mr Campbell kamer 223."
„Jawel, mijnheer," zei de Jongen. Hij ging
Humphrey voor- de trap op en een lange, met
een dikken looper belegde gang door. Kamer
223 lag aan den voorkant en keek uit op de
baai, waar vier jachten voor anker lagen. Een
van deze vaartuigen wa» bijna zoo groot al»
een stoomboot Humphrey opende het raam
en merkte met een tevreden glimlach, dat een
balcon langs alle kamen liep. Lij het naar

bovengaan hadhij gezien, dat kamer 217 eveneen» aan den voorkant gelegen was. En in
geval geen van zijn sleutels op het «lot van
de deur mocht passen, dan wa» er altijd nog
het balcon.
„Zal ik Uw koffer uitpakken?" vroeg de
piccolo gedienstig, doch zijn toon gaf te ken»
nen, dat hij niet verwachtte, dat er iets bijzon»
ders In Hymphrey's koffers zou zijn.
„Maak dien koffer maar open," zei Humphrey
en wees op een vlerkante «ultcase.
Hij keek toe, terwijl de jongen met de Inge»
wikkelde sluiting worstelde en lachte om de
verbaasde uitdrukking van zijn gezicht toen het
deksel eindelijk openging. In den koffer lag een
accordeon
anders niet
„Leg die maar op het bed," zei Humphrey.
Onhandig nam de piccolo het Instrument op
en legde het voorzichtig op de sprei van het
bed. Met een eerbiedige uitdrukking in zijn
oogen keek hij Humphrey aan.
„Speelt Uzelf?"
„Ja zeker", zei Humphrey, „dat instrument
is van mij".
„Misschien wilt U we! eens iets voor me
spelen?" vroeg de jongen.
«Ik geloof, dat het nu niet het geschikte
oogenblik er voor is." zei Humphrey.
«Het is pas acht uur en de andere gasten zou»
den er waarschijnlijk niet erg over gesticht
zijn."
„U heeft gelijk. Kan Ik nog iets voor U doen?"
„Je kunt me mijn ontbijt boven brengen"
antwoordde Humphrey.
„Wat wilt U hebben: gepocheerde eieren,
toast koffie en wat vruchten?"
„Dat lijkt me een pracht-ontbijt", zei
Humphrey vriendelijk en gat den Jongen een
geldstuk.
De deur sloot zich achter den piccolo en
Humphrey hoorde hem door de gang naar be»
neden gaan. Toen nam hij de telefoon van den

—

Xhaak.
„Goedenmorgen",

zei een vriendelijke stem.
jongedame".
«Goedenmorgen,
iel Umnvurtzr/
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Amsterdam Rubber.,
Credit Nat "22
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Shell Trans.
Sldro

.-.
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;

950.—
830r—
42*-*
183*—
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112 April

160.830.000
Tot v. et ultzettmgen
95.150.000 I
waarvan:
j
>
Wissels b. Ned.»lnd.be.
19.890.000 i
«se. en
64.790.000 !
■*---»'* I 323.400.000
?^S
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«v.

SSSG
SUS*—
IS»*-

<

JAVASCHE-BANK
120 April

,,,
,
,

77.7»

ll&as,
SS*-

«

j

Metaalvoorraad

,
,

780—
7»*692*— I
684*—
588.— !
575*—
1728*- ! 1695*—
4150.— I 4100*—
656*665*- !
1490— I 1464—
218H0 I
216*-»
95.— l
88*—
216— i
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920*—
67.75 I
67-50
208.— I
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1010*—
1070— I
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590*1532*—
1515*—
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799—
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161000— I 15900—
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74^5 I7525 l

790*— l
754*- I
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11555
86.70 I
«250 l
8330*- I
1064*- I
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Astre Rom.
Banque de Franee
Banque de Pari,
Banque Uu Parij».

VANPARIJS

152560.000
BOSBOOM
14440000
61.570.000

,

322A40000

203570.000 207.140,000
82530.000 ! 98.940.000
31.470.000 ! 23.444H00

Bij de rubber» en linoleumwaarden stonden'
Conti Gummi 1% pet hooger genoteerd, bij de
autowaarden hadden Daimler een «tijging van
% pet Bij de electro- en onderhoüdswaarden
stegen Sieméns % en Lichtkraft 1 pet Daarentegen verloren Accu's, Charlotte Wasser en
H.W.E. % pet. Bekula.*» pet Stijgingen van
een % pet hadden nog van de machinefabrieken Demag en Rhelnmetall Borsslg, van» de
textielwaarden Bemberg en van de Eeil»tólf>
waarden Aschaffenburger. Gebr. Funghahs «te»
gen Vi en Westdeutsche Xaufhof % pet Rijks»
oudbezit daalde van 147.60 tot 147.40. Blanlto»
daggeld noteerde weer 1% tot 1% pet Bij de
valuta stond de gulden 13235. de Zwitsersche
franc 53.62 en de belga 41.86.

Voorgestelde dividenden

Hollandsche Stoomboot Maatschappij
7 pet (v.j. 6 pet).
KOERSEN VAN EDELE METALEN
Noteering van H. Drijfhout en Zn
Edelmetaalbedrijf N.V., Amsterdam

.
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GROLNIENVEILING.

—

Platgla, komkommers 'l*
Q!2MBCIII3»UAM.
soort. 1 950—10.60; idem 2e soort. «0-5.«; ldètri'

2e srt. 450—650. «rop«la 250—650. Vtoolsla 19.-14.»
Tomaten. A per stuk. 8 cent. Andijvie, per 100 kg
f 9—13. Spinazie. 4 kilo 51—70 et. Postelein 18.60
—19— Raapstelen. 150—150. Rabarber, per 100 boa
1350—6.40. Radijs 2—5.40. Prei 6. 10, 650. Selderij
, .
150—1.40.

Veemarkt te Rotterdam.
Rotterdam, 23 April.
Aangevoerd «59, dl»»
ren, tw. 141 paarden, 4 veulens, 2200 magere run»
deren. 899 vette runderen. 38 vette kalveren, 20»

—

nuchtere kalveer., 112 graskalveren,; 221 schapet
of lammeren, 10 varkens, 4 biggen. 137 bokken «l
gelten en 123 weidelanuneren.
Prijzen per kilo: vette koeien 46—56 et, 60—78
et, 74—86 et; vette ossen 48—58. 60—72, 74—86 et.
stieren 54—60. 62—68, 70—74 et; vette kalveren
85—99. 100—115, 125—135 et; graskalveren 64 et,
60 et; schapen 40, 55, 60 et; lammeren 50, 56,'. 6»
et; nuchtere slachtkalveren 31, 36, 41 et; slacht»
paarden 55, 65, 75 et.
' "
Prijzen per stuk: schapen 120. 129. 138; lamme»
ren 114. 121. 128; weidelammeren 13. 15/ 17;
nuchtere slachtkalveren 15, 17, 19; slaehtpaar»
den 1165. f230. 1325; werkpaarden 1165.1265.1390;
hitten 1150. 1230. f 85; kalfkoelen 1140,1200. 1290;
melkkoeien 1140. 1200. 1285: varekoelen 1135. f,lBO.
12l5; vaarzen 195. 1125. f 160; pinken 165. ,83.
1105; graskalveren 135. 145. 160; bokken en gel»
ten 16. 111. 115.

Indien gij militaire oefeningen of voor» ;
bereidingen ziet maken, praat daar
niet over, maar verheugt 1/ in de
waakzaamheid van ons leger.
. :■'.

en vroeg de telefoniste hem -net een nummer
ln Los Angeles te verbinden. Twee minuten
later klonk de zware stem van Oscar Morgen
door het toestel.
„Ze is er van door," zei Humphrey. «Van d«»
',
aardbodem verdwenen."
Humphrey
grinnikte
vloekte.
zacht
Oscar
en
dacht bij zichzelf, dat Oscar weer een slechte

bul had.

„Je moet haar zien te vinden", zei Oscar.
«Dat ben Ik ook vast van plan," antwoordde

Humphrey. „Haar bagage is nog hier, ze kan
dus onmogelijk ver weg zijn."
„Ze m o e t er zijn," schreeuwde Oscar opgewonden.
„Als dat werkelijk zoo Is. zal ik haar wel
,
vinden ook," zei Humphrey.
„Het is je geraden", zei Oscar. „Denk er om,
dat je vandaag die advertentie, plaatst, zooal»
ik je gezegd heb. Als ze Zaterdag dan nog niét
is komen opdagen, roep je er Robin Bishop bij."
„Dat zal ik doen, en zal ik dan ook de politie
waarschuwen?" vroeg Humphrey. De hoorn
viel haast uit zijn hand, door het vervaarlijk
geschreeuw aan den anderen kant
„Neen!" loeide Oscar, „wil je dan, dat we dat
uitgeloofde geld verliezen?"
„Nu. ik vroeg het alleen maar," zei Humphrey
en hing den haak op. Toen nam hij zijn accordeon en begon zachtjes te spelen, met een ver»
genoegde uitdrukking op zijn rond» verbrand
gezicht Hij «peelde nog. toen de piccolo binnenkwam met zijn ontbijt en omdat de jongen
hem verwijtend aankeek, speelde hij nog even
zijn lievelingsliedje voor hem.
(Wordt vervolg»»

—

BET VADERLAND

Residnt uws Geestelijk,

en ontspanning

van enz.

Verkoopingen Huizen,

van
I>-»»»»la» A. A, na «saatea e»
Me R. M. vaa «Weaglsr.
GtingAgeti.

Hul» Oranjeplein «2—53. veillngsbod
f4700. Eigenaar NJf.
1 5400

Ne». W. 1. FaUaa ca A. «e Me».
Heerenluli» lAouwstraat lila, veiling»»

-

bod IIMV. Eigenaar: M. Glaudeman 5500
Erl^paehtareeht heerenhul» Pauwenlaan
3. veilingbod 13800. Eigenaan NJf.
4100
Nalari, M. L. O;. d Aamerle te B««»rvealagea.
Hal» Lindelaan 108—110. Rijswijk
ZH, veilingsbod f6400. Eigenaan
» 6.400
N.V. Amgo
Huls Paulus Potterlaan I—3, hoek Lindelaan, Rijswijk. Z^L. veilingsbod
1 «400. Eigenaan N.V. Amgo
6.400
'
Notaris H. C. l-adbeete».

...

-

Erfpachtsrecht heerennul» Stokroos»

2. velllngsbod f4BOO. Eig. NHs. » 4-300
Notaris D. Erd^aaa.
Huis Valllantlaah 576—578. veilingsbod
» 6.000
I 6000. Eigenaan J. Lucas
Huls Brueglielstraat 117—119. veilingsbod f3600. Eigenaan J. van Anna
2.700
Notaris A. C. vaa Mourfk Braekman.
Winkelhul» Edlsonstraat 96-«lla. vel»
lingsbod 17600 Eig. A. Menger g.g. 11.400
"
Neiarl, jnr J. L. Stern.
Portiekhuls Pisherstraat 85-97-99, vel»
Ungsb. 16200. Eig. J. P. J. Doorschodt » 6200
plein

.. -

Vortiekhuis Pisherstraat 101-103-105.
veMnHsbod 16400. Eigenaan J. P. J.
Doorschodt

»

6.400

Notaris mr B. Greotenboer
Villa Groot Hertoginnelaan 10. vel»
lingsbod 124.400
125.400
Eigenaar: G. H. W. v. Ginkel.
Notaris 1. 3. van Voorthuysen
Heerenhuis Ten Hovestraat 52. vel»
lingsbod 18700
1 9200
Eigenaan mr H. l^.Maaldrink.
Notaris I. C. H. Zondag
. Hul» Gever» Deynootweg 77—79,
Scheveningen. veilingsbod f 12H00.. 1 12.600
Eigenaan S. Da Silva.
Notaris mr N. P. C. Arrién»
Winkelhuis. pakhuis enz. Wagen»
veilingsbod 115.400,
straat 80—
winkelhuis.St Jacobstraat 2a, vel»
lingsbod 12500. winkelhuis St Ja»
.eobstraat 6, veilingsbod 12600, ge»
combineerd
122.600
Eigenaar: L Godée.
Arbeiderswoning Rijswijkschestraat
121, veilingsbod 1400, aibeiderswo»
nlng Rijswijkschestraat 123. veilingsbod 1300, gecombineerd
1 1.000
Eigenaar. J. Vos.
Notaris H. J. Zweer» en eandldaat-notari»
J. van Lith,
waarnemende het vacante kantoor van
wijlen notaris J. B. Boucher
Ilnunermanswerkplaats, opslagplaats
enz. Tasmanstraat 106—108, vél»
lingsbod 15000
1 5.600
Eigenaar. H. C. Derks.
Notaris K. J. Zweer,
Heerenhuis Koninginnegracht 13, vel»
lingsbod 121H0O
124200
Eigenaar: C P. Tettelaar g.g.
Winkelhuis, bakkerij enz. De Sille»
straat 174—176—178, veillngsbod
114.800
114.900
Eigenaar: T. C. Dussel o-q.

Voor de Nederlandsehe Maatschappij voor Nijverheid «n
Handel, departement Den Haag. zal Donder»
dMgavond ln het gebouw van de «Haagsrbe
Courant" ir P. Verhagen, architect, spreken
oven Het plan door de stichting saneering
Oude Stad te Nijmegen, aangeboden aan het
t-lerneenteltestuur en A. H. Wegerif, eveneen»
architect oven De stichting' saneering Binnen»
stad s-Gravenhage.
Voor de tweede maal zal de beer Rehorst in
de reeks Mazdaznan»lezlngen In het
SoeU-gebouw 20. spreken over „Zelfdiagnose."
Dr P. H. Ritter jr. houdt Donderdagavond
voor den Bestuurdersbond s»Gra»
venhage van de Nederland»
Sche Vakcentrale, in gebouw

LeidschendamscheRaad weigert
gelden voor den aankoop
van twee sirenen
de raadsleden

Onder voorzitterschap van wethouder De Ko»
"ring is gisteravond de gemeenteraad van Leid»
«ichendam In. openbare vergadering bijeengekomen. Bij de ingekomen stukken wenschte de
keer Vink, (All.) te spreken over de beweerde
knoeierijen bij den bouw van het Raadhuis. De
voorzitter N.eed de discussie daarover af.
Na uitvoerige besprekingen werd het voorstel
tot stratenaanleg en tot het aanleggen van een
verbindingsweg naar den Rijksweg 4a z»hH.
aangenomen. In de vacature Kraan werd tot
bestuurslid van Maatschappelijk Hulpbetoon
benoemd de heer W. Postma.
Het voorstel van B. en W. om nog twee sirenen voor de luchtbescherming aan te koopeh
«n te, plaatsen tegen een bedrag van f 1190
werd na discussie verworpen. De heer Van den
Bosch (Bic.) trekt het groote belang van luchtbescherming voor het platteland in twijfel. De
voorzitter wijst op de aanwijzing van den Rijks»
Inspecteur welke drie sirenen In de kom der gemeente noodzakelijk acht Veel wordt door ons
voor dit doel niet uitgegeven. De heer Zuldwljk
NtK.) merkt op dat uit iets dergelijks altijd
baantjes naar voren komen, o.a. van inspecteur.
Laat het Rijk dat alles oplegt het ook betalen.
Pa» ls er f 2500.— gevoteerd. Dezekonden B. en
W. besteden. De heer Blokland (Ric.) is er te»
gen al» de buurtschap geen sirene krijgt. De
keer Vink (AH.) merkt op dat het Rijk de ge»
meente heeft geplaatst in de weinige gevarenklasse 8, en dan toch nog 3 sirenen vraagt. Hoe»
veel lnoet Voorburg er dan wel plaatsen? Om
goeden wil te toonen zou spr. het voorstel willen halveeren.
De heer WUlemsen (R K.) meent dat als Lel»
den, Delft en Den Haag hun sirenen laten werken, men hier wel weet wat aan den hand 1».
Het voorstel van B. en' W. wordt hierna verworpen. Voor stemden de heeren Vink (AH). Kerkkoff (S.D.), Kranenburg (CU.) en de beide

wethouders.

ZESENDERTIG JAAR TROUWEN DIENST
Adjudant-hoofdverpleger C. Borel gehuldigd
Gistermorgen heeft in de Paul Krugerschool
lh de Flscherstraat waar de geneeskundige af»
deeling van den étappendlenst is gevestigd, de
huldiging plaat, gehad van den adjudant-hoofd»
verpleger C. Borel, wegens 36-jarigen trouwen
dienst
Majoor dr Wljdik, namens den generaal»ln>
«pecteur van den étappedienst luitenant-kolonel
Noort^ heeft het eerst tot den jubilaris gesproken. Spr. gaf een overzicht van den 36-jarigen
dienst van adjudant Borel. Het was hem een
groote vreugde den jubilaris, namens de Koningin, de gouden medaille op de borst te mo«en spelden. Na het voorlezen van de oorkonde
door luitenant dr Beek. heeft majoor Borel de
médaille in ontvangst genomen. Ter herinnering aan de officieren van de geneeskundige
«fdeeling van den étappedienst boden deze hem
«en gouden draagmedaille aan.'Mevrouw Borel
werden bloemen aangeboden.
Na het oUlcleele gedeelte hebben zijn collega's
'hem
geluk gewenscht Het hospitaal-personeel
en het bestuur van den bond voor personeel
van den geneeskundigen dienst hebben den ju»
bilaris blijk van hun erkentelijkheid gegeven.

FAILLISSEMENTEN
De arrundlssements-rechtbank alhier heelt giste»

>en liet volgende faillissement uitgesproken:
'. M. Brouwer, dloen.bollenkweel.er te Sassen»
helm. R.2. mr A. J. Paul»,. Cur. mr 13. Bolsius te
Lelden.
„."fa vernietigd het faillissement van J. Klein, Den
-log

«Dnitas."

Prinsestraat 42 een inleiding oven «Wie heeft
er schuld aan den oorlog?"

Donderdagavond zal prof. mr B. M. Telders
voor de Volksuniversiteit een lezing
houden over „Neutraliteitsrechf
De Nationale Christen Ge»
heel Onthouders Vereeniging
houdt Woensdagavond in gebouw «Pniei," ZO.
Buitensingel 76. een openbare bijeenkomst met
als onderwerp: «Gezinnen in nood."

Voor de laatste maal zal Donderdagavond
voor «teHaagsche Vereeniging voor
Splrltisten «Harmonie" in gebouw
«Ken U zelven". de Ruyterstraat 39—41, gesproken warden over „Wat zeggen de profetien
over Israël In onze dagen?"

bloeistadium bevinden, terwijl de narcissen dan nog geenszins zullen zijn uit»
gebloeid, De latere variëteiten beginnen
nl. nu pas te komen. Lij warm weer

zullen ook vele vroege tulpensoorten in

bloei zijn, en onder gunstige weersomstandigheden mag men verwachten,
dat a.s. Zondag de bloembollenvelden
als geheel genomen
op hun mooist
zullen zijn.

Raden Adjeng

zelf met deze keuze niet gemakkelijk gemaakt
maar zij slaagde er uitstekend in met haar
warme en technisch goed geschoolde stern den
liederen het vereischte relief te geven, zoodat
een groot succes haar deel werd.
Zij werd met bloemen voor haar prestatie gehuldigd, terwijl de alleszins bekwame en volgzame begeleider Jobn Mariens terecht in het
applaus deelde.

De wisseling aan de

Almsterdamsche Academie
PROF. G. V A. RULING
Zooais bericht werd, is de schilder en graf!»
cus G. V. A. Ruling te Laren (N.H.) benoemd
tot hoogleeraar aan de Rijks academie van
beeldende kunsten te Amsterdam, als opvol»
ger van prof. J. H. Jurres. wien met ingang van
15 Juni a.s. aan het eind van het academisch
studiejaar, eervol»»ontslag Is verleend wegens
het bereiken van de wettelijk vastgestelde
leeftijdsgrens. Prof. Jurres is nl. op 17 Januari
il 65 jaar geworden.
Prof. Röling heeft zich vooral op decoratief
gebied onderscheiden. Van zijn werken noemen
wij een muurschildering in de stations wacht»
kamer der Kl.Hl. op Schiphol en de wandpa»
neelen voor de eerste klasse vestibule van de
Nieuw Amsterdam der Holland Amerika Lijn.
Bekend is ook het fresco „Ars Musica" dat de
nieuwbenoemde hoogleeraar In het Haagsche
gemeente Museum maakte. Daarnaast beoefende
hij de portretkunst O^n. schilderde hij het con»
terfeitsel van prof. dr C. A. Verrijn Stuart te
Utrecht In de derde plaats is prof. Röling
graficus. Men ziet zijn werk vaak op de ten»
toonstellingen in het Stedelijk Museum te Am»
sterdam Met een teekening Rivierlandschap
heeft hij Indertijd op een tentoonstelling van
Artl. den Willink van Collenprijs verworven.
Prof. Jurres, dien zijn leerlingen noode zien
vijftien jaar oud
vertrekken, ls al vroeg
uit zijn geboortestad Leeuwarden naar Amsterdam vertrokken. Daar bezocht hij eerst de
kunstnijverheidschool, vervolgens de academie.
Reeds vroeg verraadde zich den romantischen
en hlstorischen Inslag, waardoor hij zich zijn
geheele leven In zijn werk zou onderscheiden.
Twee en twintig jaar oud kwam hij reeds uit
met een dertigtal vlotte teekeningen van de
Don yulchotte. Ook in Spanje zelf, te Madrid
en Grenada, heeft hij gewerkt
Daarnaast ontleende hij vele onderwerpen aan
den Bijbel. Een bljbelsch tafereel: „Joseoh door
zijn broeders verkocht", bezorgde hem in 1904
de eerste onderscheiding op een internationale
tentoonstelling te St Louis.
In 1918 werd hij tot hoogleeraar aan de Rijks»
academie benoemd. Hlj heeft dit ambt dus 22
jaar vervuld. Jurres is een kunstenaar van
groote werkkracht Op weinig tentoonstellingen
ontbreekt hij en zoo ia er dus, nu hij de volle
beschikking over zijn tijd krijgt nog veel van
hem te verwachten.

—

—

A.S. ZONDAG GEEN FOSTBESTELLING

MEER
De aandacht van het publiek wordt er op
gevestigd, dat as. Zondag voor het eerst geen
Zondagsbestellingen meer worden uitgevoerd.
De nog in het bezit van het publiek zijnde
Zondagsetiketten kunnen tegen inkoopprijs
worden Ingewisseld. De inwisseling moet vóór
October geschieden.

.

—

—

Rublhsteln. Mevrouw Altmann had het zich»

Binnenland

-

—
kleuren — te bewonderen. Zondag a.s.
zullen de hyacinten zich in hun mooiste

Tijdens den theemiddag van de Dameskroniek, die Maandagmiddag in restaurant Royal
werd gehouden, trad de zangeres mevrouw H.
Altmann op met een programma, samengesteld
uit Uede«n van Brahms, Schubert Grieg en

JONGETJE STREKT ONVOORZICHTIG OVER.
Maandagmiddag is In de van Ostadestraat
het 6-jarige jongetje G. M. H. uit de Hannemanstraat, terwijl hij onvoorzichtig den rijweg
opliep, aangereden,door een passeerende vracht»
auto. Het ventje brak het linker been en is
door den Geneeskundigen dienst naar het Rl5.
Ziekenhuis aan het Westeinde vervoerd.

Onder groote belangstelling is vanochtend in
Den Helder met militaire eer het «loffelijk
overschot uitgeleide gedaan van den kapitein
luitenant ter zee S. Woldringh. commandant
van het wachtschip te Willemsoord en hoofd
van den havendienst in Den Helder, die eenige
dagen geleden plotseling is overleden.
Van het wachtschip en het directiegebouw en
van alle andere schepen en maritieme inrichtingen woei de vlag halfstok. In dechapeUeardente
van het marine-hospitaal was het stoffelijk
overschot geplaatst Talrijke bloemstukken wer»
den er binnengedragen. OH. van de marine»
directie, van de officieren, onder-officieren,
manschappen van het wachtschip en van tal
van andere maritieme instellingen. De marine»
commandant schout-bij-nacht H. Jolles, vergezeld van zijn adjudant luitenant-ter-zee-eerste
klasse B. J. Velderman. bewees hier den over»
ledene de laatste eer. evenals een groot aantal
officieren. Hierna stelde men zich aan de poort
van het hospitaal op om het vertrek van den
stoet gade te slaan. Voorafgegaan door de stafmuziek der koninklijke marine, met tamboers
en pijpers, trok de stoet langs de buitenhaven.
Achter den lijkwagen en volgauto's liep het uit
44 mariniers bestaande vuurpeleton. Hier sloot
zich bij aan een lange rij van officieren en de
manschappen, van de landmacht liep eveneens
een deputatie mede. Honderden 'belangstellen,
den sloegen den stoet die via het Ankerpark
en de binnenhaven naar den rijksweg trok.
gade. Aan boord van de schepen, die gepasseerd werden, bracht een «erewacht het saluut
Aan de--grens der gemeente stelde het vuurpeloton zich aan weerszijden van den weg op
en terwijl het stoffelijk overschot hier pas»
seerde, werden drie salvo's gelost
De militaire stoet keerde hierop terug naar
Willemsoord, terwijl de rouwstoet zich naar
Rijswijk begaf, waar om twee uur de burger»
' lijke begrafenis op de Algemeene Begraafplaats

Het prachtige weer van de laatste
dagen heeft, naar de K.N.A.C. meldt,
ware wonderen verricht, en Zondag zijn
talrijke toeristen naar de bollenvelden ' geschiedde.
getrokken om de in vollen bloei zijnde Op den Rijswijkschen doodenakker.
narcissen
en ook verschillende vroege
Op de begraafplaats te Rijswijk werden aan.
hyacintensoorten, welke begonnen te opgemerkt de heeren: kapitein-luitenant- ter

KRONIEK

doorgaan.

WARME WEER DOEI

By gunstig weer 28 dezer
BoUenzondag

LIEDRENMATINEEVANDEDAMES-

omstandigheden niet

AVONDBLAD C

Begrafenis kapitein-lnitenant
ter zee S. Woldringh

Tengevolge van de langdurige koude zijn de
vroegbloelende toornen dlt jaar ln hun ontwik»
keling vertraagd, zoodat zien de bijzonderheid
voordoet dat veel weer hoornen dan gewoonlijk
tegelijk in bloei zullen «taan. Ook de tusschen»
poezen tusschen den bloei van de verschillende
soorten zijn daardoor korter dan in andere
jaren. Schreven wij in on» ochtendblad nog dat
in de Betuwe de vruchttoomen nog niet zoo
ver zijn dat reed» thans gezegd zou kunnen
worden wanneer men daar van de bloesem»
pracht zal kunnen gaan genieten, het buitengewone warme weer der laatste dagen is van zoo
groöten invloed geweest op de fruitboomen van
de Over-Betuwe. de streek tusschen Arnhem en
Nijmegen, dat daar spoedig het heele landschap
lh bruidstooi zal staan. Had men In verband
met het minder gunstige weer. dat langen tijd
heeft geduurd, den bloesem zeer laat verwacht
door de ongewoon warme dagen heeft men die
opvatting prijs moeten geven. Blijft het goede
weer namelijk aanhouden dan is het niet
onwaarschijnlijk, dat met Hemelvaartsdag de
peren» en pruimenbloesems te bewonderen zul»
len zijn.
Verder verwacht men in dit land tusschen de
twee rivieren: Rijn en Waal. dat de kersen»
bloesem met de Pinksteren op zijn mooist zal
zijn. waarna dan nog de rosé appelbloesem be»
wonderd zal kunnen worden.

E.H.B.O.-CURSUSSENVOOR DE
LUCHTRESCHERMING.
In Sector Vla is 18 April een EHIH.O.-Club
opgericht Deze zal dus oefenavonden houden
voor de reeds gediplomeerde EHU3.o.»ers en
opleidingscursussen voor het EH18.0.-dipioma
organlseeren. De eerste van deze opleidingscursussen begint reeds Dinsdag 23 April onder leiding van dr Reydon. Voor den tweeden cursus,
die 29 April ook in de HBS Beeklaan begint
en gegeven wordt door dr Boumeester. kunnen
nog candidaten worden aangenomen.

LEZING VAN MR A. F. KAMP GAAT
NIET DOOR.
lezing,
die" mr A. E. Kamp op Vrijdag,
De
voor dé" Volksuniversiteit zou houden, kan door;

—

De bloesem ontluikt snel
WONDEREN

VoordenSpiritualistischenStudi een Seance-kring „Sursum Cor d a"
spreekt Donderdagavond de heer dr L. A. M.
Riemens over Magnetisme in het gebouw de
Ruyterstraat 67.

.

„Rijkszeak" zeggen

leven,ontwikkeling
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Kartiniherdacht

Bijeenkomst van „Roekoen
Indonesia" ter diesviering

Peladjr

Zaterdag j.l. heeft de .Koekoen Peladjar
Indonesia", de vereeniging van Indonesische
studeerenden in Nederland ln haar clubhuis te
Lelden, haar vierden dies gevierd en tevens

Raden Adjeng Kartinl. de pionierster der Indo»
nesische vrouwenbeweging, herdacht
De aanwezigen, onder wie mevr. 'mr M. Bak»
ker-Nort lid van de Tweede Kanjer der Staten> generaat mevr. E..C<..Alings»van Mets. prof. dr
J.i,H.'Boeke>s namens de vereeniging „TjandiStichting", de heer E. Goble. namens de vereeniging
Kartlnifonds" en vertegenwoordigers van zusterorganisaties, werden welkom
geheeten door den voorzitter, den heer Dallloeddin.
'
Met voldoening gewaagde spr. van hetgeen
In de afgeloopen jaren gedaan Is om het contact met andere, ook buitenlandsche. studentenorganisaties te vergrpoten.
Mevrouw Abdoelrachman, leidster van den
vrouwenkring der Roepi. hield hierna een rede
ter herdenking van Raden Adjeng Kartini.
Heel haar leven
aldus spr.
Ijverde deze
vrouw voor de verheffing van het Indonesische
volk in het bijzonder van het Indonesische
meisje uit haar minderwaardige positie. Zij
Ijverde voornamelijk voor onderwijs en goede
opvoeding van de Indonesische vrouw en hekelde de huwelijkswetgeving, waarbij den man
alle rechten worden verleend.
Hierna hield mejuffr. Djojohadl Koesoema
een lezing over: „vraagstukken, waartegenover
de huidige Indonesische vrouwenbeweging is

.'

—

—

geplaatst".

Tot slot van de bijeenkomst werd de film

«De van Deventerschool te Semarang" vertoond.

„FILMTOPPEN"

INHAARLEM

Zilveren jubileum Haarlemschen

zee jhr W. Boreel sous-chef van den Marinestaf, tevens als vertegenwoordiger van de
chef van den Staf: H. P. Verschuur, hoofd-intendant van de Zeemacht., kapitein-luitenant
ter zee W. Harmsen, namens de afdeeling personeel van het Departement van Defensie; kapitein ter zee R. van Tijen; kapitein ter zee P
J Fekeris; kapitein-luitenant ter zee J. vaj?
Leeuwen: gep. vice-admiraai J. de Graaft, oudchef van den Marinestaf: F. W. J. Groeneboom. gep. kapitein ter zee; Th. Groeneboom,
kapitein van het motorschip Java: ir J. A.
Tevinck; M. J. ten Houten de Lange, oud-zee»
officier: dr J. A. Koch; H. Hubenet, oud-zeeofficier: J. H. Vaandrager, vlootpredikant; J.
Opwierda, luitenant ter zee lste klasse, waar»
nemend commandant van het Wachtschip Wil»
lemsoord; L. C. Hevting, oud-Assistent-Resident; A. Kortland, havenmeester van Rotterdam: ir A. J. Mollinger. lector aan de Technische Hoogeschool; ir W. Gijzen; J. Albarda.
fabrikant; R. A. Cornelissen, gep. kolonel
NXL.
Bij de talrijke bloemstukken waren kransen
van de officieren der Koninklijke Marine, van
de onderofficieren en van de korporaals en
minderen van het Wachtschip Willemsoord. De
lijkkist was gedekt met de nationale driekleur,
met daarop sabel, steek en eereteekenen van
den overledene.
Aan de groeve heeft allereerst het woord gevoerd de kapitein ter zee R. van Tijen, die sprak
namens de jaargenooten van het Kon. Instituut
der Marine. Spr wees op de banden van kaïneraadschap tusschen zeeofficierén :in het 'alge-'
meen, doch bij de jaargenooten in het bijzon»
der. Namens alle jaargenooten bracht spr hier
een laatsten groet
De heer J. Albarda memoreerde in het kort
het laatste hoofdstuk uit het leven van den
overledene, sedert zijn terugkeer uit IndiL op
9 Februari j.l, waaraan spr een persoonlijk
woord en enkele woorden van troost vastknoopte.
Vlootpredikant Vaandrager sprak van het
groote leedwezen bij de marine over dit plotselinge heengaan op zoo jeugdigen leeftijd. Spr

heeft den overledene van zeer nabij gekend als
commandant van de Soerabaja en heeft toen
veel met hem gesproken. Hij was een man met
een grootheid van gemoed, die leefde om harlelijkheid te bewijzen. Steeds was hij bezorgd
voor anderen. Hij leefde mee met de belangen
van zijn ondergeschikten. Vijanden had hij niet
want ieder voelde, dat men stond tegenovereen
hartelijk mensen. Opgewekt is hij kortgeleden
uit Indië teruggekeerd, verheugd over het weerzien'met zijn kinderen. Nauwelijks Is hij terug
of hij wordt ons door den dood ontrukt. Er blijft
niets anders dan een dankbare herinnering aan
hem achter.
De luitenant te zee J. Opwierda sprak als de
laatste lste officier van den overledene en
bracht hem dank voor de wijze waarop hij zijn
commando heeft gevoerd. Hij was steeds een
voorbeeld voor allen.
Namens de familie heeft de vlootpredikant
dank gezegd voor de betoonde belangstelling.

Journalistenkring

De Haarlemsche Journalistenkring heeft ter
gelegenheid van de jaarlijksche vergadering
van den Nederlandschen Journalistenkring,
waarvan hij de gastheer was. en tevens tot besluit van de viering van zijn eigen zilveren
jubileum onder den titel .Mlmtoppen" Zaterdag een filmprogramma aangeboden, waarin
hij een beeld heeft willen geven van de mogelijkheden, welke in de film reeds verwezenlijkt zijn.
Zomer en winter, van Josef Dahlnden.
was vooral ln het wintergedeelte een prachtig
staal van film geworden documentaire (in den
zomer werd de film weer teveel documentair).
Schiff in Not gaf een goeden indruk van
de filmbouwkunst van Walter Ruttmann. die
daaraan echter dikwijls en ook ditmaal zelf af»
breuk doet door de droge, zwaarwichtige behandeling van het scenario. Een filmpje ter
verklaring van de beteekenis van de Röntgenstralen bracht ons op het gebied der weten»
schap. Met de keuze van de teekenfilm was
men niet bepaald gelukkig geweest en de Sym»
phonie in Blau is niet het meest overtuigende werkstuk van Fischlnger, maar laat in
elk geval zien, dat de abstracte film nog niet
geheel verdwenen Is. Uit den ouden tijd
van Paramount kregen we een drietal fragmenten te zien, welke on» ook thans nog overtuigen, dat vijftien jaar geleden James Cruze niet
ten onrechte als een der meest beteekenende
regisseur, beschouwd werd. Een fragment van
De Man met de wassen beelden, voor»
beeld van kitsch, vormde een haast belachelijke
tegenstelling met het stuk uit Dreyer, J ean n e
d'Arc, dat een van de grootste film» van alle
tijden blijven zal.
Na de pauze legde Polygoon getuigenis af
van de technische ontwikkeling van de film
door de vertooning van een journaal van de
aankomst van de gasten van den avond, nauwelijks een uur tevoren opgenomen. En tot besluit werd de Fransche film Le jour «e léve
vertoond, waarin men zoowel de regie van
Marcel Camé. den regisseur, als het spel van
Jean Gabln, Arletty en Jules Berry bewondert
In een van de artikelen, welke het gedrukte
programma opluisterden, werd het voorstel aan

bestuur en leden van den Nederlandsehen

Gemengd Nieuws

Paarden

met

kanon op hol

Ergens in Nederland zijn paarden met een
kanon aan den haal gegaan. De dieren hadden
niet zoozeer neiging om op eigen houtje eenige
vijandelijkheden te openen, maar ze waren ge»
schrokken van iets, dat tot op het oogenblik
nog niet bekend is en wel niet bekend zal worden ook. Niemand werd bij deze holpartij gewond, maar wel sneuvelde een lantaarnpaal,
ook al kan deze er zich op beroepen, dat hij het
span tot staan heeft gebracht
Elders in Nederland zijn twee paarden er met
een wagen vandoor gegaan. Ook in dit geval
duurde de genoten vrijheid niet lang, want na»
dat een hek over een lengte van ruim acht
meter tegen den wagen het onderspit had moe»
ten delven, raakte de wagen in de volgende
acht meter zoo vast dat zelfs de twee ver»
schrikte paarden hem niét verder konden
krijgen.

Arbeider door machine gegrepen
Vanochtend om vijf uur is de vijftigjarige
fabrieksarbeider J. Hamminga, wonende te Oude
Pekela en werkzaam op de stoocartonfabrlek
„Union" aldaar, bij het verrichten van werk»
zaamheden door tot nu toe onopgehelderde

een van de machines gegrepen. De
zware verwondingen en werd naar
het R.K. Ziekenhuis te Winschoten overgebracht waar hij kort na aankomst is overleden.
Het slachtoffer laat een vrouw en vijf kinderen
achter.
wijze door
man kreeg

Bioscoopbond en den Nederlandschen Journalistenkring gedaan om voortaan een» per jaar
door een uit filmjournalisten samengestelde
commissie een dergelijk programma Van
.Fllmtoppen" te laten opmaken, dat dan in een
Filmweek In Nederlandsche bioscopen ver»
toond zou kunnen worden. Een aantrekkelijk
voorstel, waarvan de uitvoering ongetwijfeld
moeilijkheden zou meebrengen, maar desondank, de overweging waard.
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Iederen dag tegenwoordig
vechtpartijen
MESKWAM TE PAS BIJ
BURENRUZIE
Windbuks, bijl en padvindersmessen
In de lente l» de aggressleve criminaliteit
het grootst Aldus leert de criminologie, maar
men behoeft geen criminoloog te zijn om dat
te kunnen eonstateeren. Men behoeft slechts de
rubriek gemengd nieuw» van 'n krant geregeld
te lezen, om tot dezelfde conclusie te komen.
Gisteren maakten wij bijv. melding van enkele
vechtpartijen. In on» Ochtendblad kon men
lezen van een steekpartij ln Geertruidenberg.
Vandaag hebben we weer melding te maken
van twee vechtpartijen, die lp de hoofdstad
plaats hadden. Men zou haast zeggen: op' voorbeeld van de groote mogendheden.
In de Elandstraat te Amsterdam is gisteren
eeh burenruzie ontaard in een vechtpartij,
waarbij het wel erg heet toegegaan is. De
40-jarige bewoner van de tweede verdieping
van een der huizen in deze straat was naar
drie hoog gegaan om aanspraken te verdedigen. welke hij op het gebruik van een zolderkamer meende te hebben. Deze aanspraken betwistten de bovenburen.
De juffrouw van drie hoog zette aan haar
argumenten kracht bij met een windbuks,
waarmede zij den buurman op het hoofd sloeg.
Haar man kwam er toen met een bijl bij, de
twee zoon» van het echtpaar, jongen» va» 14
en 16 jaar, met een padvlndersme». De be»
wener van twee hoog moest zijn wouden in
een der ziekenhuizen laten verbinden.
De» politie heeft later in den avond de ge
heele familie van drie hoog, nat zijn man,
vrouw en de twee zoons, aangehouden. Zij zijn
thans ter beschikking van den officier van
justitie gesteld. De wapenen waarvan zij zich
bediend hebben zijn in beslag genomen.
VECHTPARTIJ IN WEST.
Gisteren in den vooravond is ook nog éen
vechtpartij ontstaan tusschen spelende kinderen In de Magellaenstraat Toen de vechtpartij
behoorlijk aan den gang was. wilde de moeder van een van de kinderen zich er mee be»
moeien. Zij trachtte de vechtenden te scheiden,
doch de oudste jongens, die bij de vechtpartij
betrokken waren, keerden zich toen tegen de
vrouw. Zij liep eenige klappen op en moest
ten slotte een woning binnenviuchten.
Een vijftienjarige jongen was Inmiddels bijde vechtpartij dusdanig gewond, dat hij zich
in het Wilhelminagasthuis moest laten ver»
binden.

Weerkundige waarnemingen
Weerkaart verstrekt door de Filiaal-Inrichting
van het Kon. Ned. Meteorologisch
Instituut te otterdam.
Waarnemingen in den margen van 23 April

A Btllte. »

«t.»

«wakke «wd.

»r»oh>lge wind.

«■_

matige

«ma

stiormaclltige

wind.

ê_^

lliA, storm

i^e l^neu -Aio getrokken over de plaatsen
waar de barometer ongeveer even hoog staat
opklimmende met 6 m.bar. Zij zijn doorga»
trokken voor standen van 1010 m.bar en hoe»
ger en gestippeld «oor lagere standen.
t>laat»e».
Barst N»(,
Wmo
toe»l.v.
Nederland
* kr. rich e lucht
1014.9 8 6 5 Oost
Groningen
onbêw.
Heluei
1012.3 8 6 4 OZO
bew.
De Bilt
1011 H 14 0 3 OZO
bew.
1010.2 15 0 3 Oost
Rotterdam
bew.
«/Ussingen
1008.8 12 O 4 Oost
bew.
Maastricht
1010.3 16 0 O Stil
l.bew.
Vasteland «W.l
Lissabon
1005.5 10 28 4 West zw.bew.
La Coruna 1006.0 13 O 2 NO
zw.bew.
Vasteland 10^
Humbel
1014.5 16 l» 1 NW
tbew.
Boedapest
1016.4 16 0 O Stil
zw.bew.
Milaan
1016.5 14 0 O Stil
zw.bew.
Ortebello
1016.2 14 0 2 OZO
betr.

.. . .
.

..

...

...

mm (hoogte) eed. gisteren 8 u. gev.

*) Regen

WEEROVERZICHT

vanbet

K.N.M.L in de Bilt

WARM WEER
Later bewolking en kans
op onweer

NEDERLANDSCH-BELGISCH
GRENSVERKEER GEHINDERD
Onprettige gevolgen van de
verscherpte controle
De verscherpte controle op het grensverkeer
tusschen Nederland en België* brengt vooral
voor de bewoners van de grensstreek vele moet»
«lijkheden met zich. Met uitzondering van het

verkeer, ,'~fusschén., V^rlé-NassKtl.en

. Paarie»

Hertog, wordt momenteel immers ook voor

De wijzigingen in de algemeene luchtdruk»
verdeeling voltrekken zich slechts langzaam.
Het gebied van hoogen luchtdruk over het
Oostzeegebied nam nog In beteekenis toe. De
hoogste standen (1027 mbar) worden in Letland
aangetroffen. Langs de Noord» en Oostzijde van
dit maximum stroomen koude luchtmassa's ln
Zuidoostelijke en Zuidelijke richting. In de
Randstaten kwamen gisteren lichte sneeuwbuien
voor. Deze koude lucht bereikte hedennacht het
Noorden van Hongarije, hetgeen hier en daar
vergezeld ging van onweer, waarbij echter
weinig regen viel.
> Langs de^Zuidwêstkantvani het genoemde
gebied van hoogen luchtdruk voeren Zuidoostelijke winden wanne én droge lucht rechtstreeks
uit het Middellandsche Zeegebied naar onze
omgeving. Hedenmorgen steeg de temperatuur
vooral in het Zuiden van ons land zeer sneL
Maastricht meldde om 720 uur 16 graden (8.6
graad boven normaal) en om 8.50 uur reeds
22 graden.
Onder invloed van de Oceaandepressie, waarvan de kern thans met luchtdrukwaarden van
ongeveer 1000mbar ten Zuid-Westen van lerland
moet liggen, wordt over het Iberisch schier»
eiland en de Golf van Biscave echter koelere
lucht aangevoerd. Het binnendringen van deze
lucht veroorzaakt aan de Westkust van Spanje
en Portugal zwaren regenval (Lissabon 28 mm).
De scheidingslijn van de warme en de koude
lucht moet zich eigens over Frankrijk bevinden,
doch kan wegens gebrek aan gegevens niet
precies gelocaliseerd worden. Wel kan uit de
beschikbare gegevens afgeleid worden, dat de
koele luchtstrooming langzaam in de richting
van ons land doordringt

het verkeer tusschen de grehsbewoners onder»
ling aan weerszijden van „de streep", een geldig paspoort vereischt De kosten daarvan zijn
echter voor de meesten te hoog. zoodat de
Nederlandsch-Belgische toenadering belemmerd
wordt Zonder geldig paspoort toch laten noch
de Nederlandsche, noch de Belgische grens»
bewaking een grénsbewoner de imaginaire
streep passeeren.
Van Belgische zijde wordt slechts een uitzondering gemaakt voor Nederlandsche grens»
bewoners, die in België hun godsdienstige
plichten komen vervullen. Zoo mogen b.v. de
bewoners van het Nederlandsche grensdorp
Galder, die geheel op België georiënteerd zijn.
des Zondagsmorgens met een Bewijs van Neder»
landerschap de kerk van de Paters Capucvnen
te Meersel Dreef bezoeken, doch na afloop van
den kerkdienst moeten zij «ogenblikkelijk naar
huis terugkeerén en mogen niet meer naar
's lands wijs in een van de cafés in de nabijbeid van de kerk het gebruikelijke praatje
Verwachting, geldig van hedenavond
maken of het Zondagsche kaartje leggen. Ook
19 uur:
in de winkels te Meersel Dreef mogen zij geen tot morgenavond
boodschapen meer doen.
Voor het Noorden: Droog warm weer;
De zakenmenschen te Meersel Dreef zien
behoudens eenige kans op onweer; ge»
dan ook met angst en vreeze de toekomst
deeltelijk bewolkt; meest matige Doste»
tegemoet Andere jaren trok dit bekende
bedevaartsoord op slechts % km afstand
lijke tot Zuidelijke wind.
van de Nederlandsche grens vanaf begin
Mei tienduizenden bezoekers en heerschte
Voor het Zuiden : Aanvankelijk warm ;
er regelmatig een levendige drukte, zoolater toenemende bewolking met kans op
dat cafés en winkels er uitstekend flo-'
regen of onweer; daling van tempera»
reerden. Thans is het plaatsje echter als
uitgestorven en alle pogingen van de
tuur en ruiming van den wind.
Paters Capucijnen, om althans voor de
processledagen de grenscontrole 500 m te
(Eigen mededeeling)
verleggen, hebben tot dusverre gefaald.
'S-GRAVENHAGE. 23 April. Temperatuur
Vooral In tijden als deze is natuurlijk een
8 uur vm. 58 gr. F-, 16.5 gr. C, 2 uur n^n. 78 gr.
nauwgezette grensbewaking noodzakelijk, doch
F., 24-3 gr. C, hoogste temperatuur (gisteren)
en zeker te Meersel Dreef 63
in vele gevallen
gr. F., 17.2 gr. C. laagste (heden) 49 gr. F»
zou, meent men, met eenige soepelheid van 9.2 gr. C. Barometer
6 uur v.m. 757. n.m. 2 uur
weerszijden een regeling zijn te vinden, waar755. Regenval: O mm.
onder de grenscontrole geenszins behoefde te
Woensdag 24 April
lijden.
Wat tenslotte de grensbewoners betreft, voor Llcht op: 19 u. 42
4 u. 15.
hen zou een groot deel van de moeilijkheden
zijn opgelost door omwisseling van de Bewijzen Stand van de Maan: LIC 29 April 8 uur 08.
van Nederlanderschap door paspoorten, des» Zons op- en ondergang: 4 u. 45
19 u. 12.
noods tegen betaling van een kleine vergoeding.
Maan onder- en opgang: 6 u. 17
22 u. 11.
Paspoorten van f 6.50 per stuk zijn echter Hoogwater te Scheveningen: 3 u. 36 en 15 u. 56.
voor het grensverkeer te duur.

ongeveer

—

—
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DE „RISICO" IN TWEEEN
In het buiten-U ligt op het oogenblik het
bergingsmateriaal van de reederij Goedkoop,
die bij Urk de „Risico" heeft gelicht, welk
schip in tweeen gebroken is. De grootste helft
hangt In de takels van den bok en de kleinste
helft zal vermoedelijk in den loop van den dag
ook arriveeren. In den loop van den dag zullen
ze geschut worden, waarvoor eerst vergunning
moet worden aangevraagd.

Waarneming»punten

tin
's Morgens 8 uur
39.94
Keulen
10.6?
Nijmegen
Arnhem
10.50
Westervoort
11.06
Maastricht (8., 42.47

———
—.
—

(o

cm
40
4
3
5

14

Luchtverkeer
DE

LUCHTVERBINGINGMET INDIË
Napels
Vanochtend is van
naar lnd<ö vertrok»
ken het K. L. M.-vliegtuig Reiger. Gezagvoer»
der is de heer Hulsebos. Er bevinden zich pas»
sagiers aan boord voor Irak, Britsch-Indis,
Thailand, Nederi. Oost»lndië en Australië.
Voorts po-, en goederen voor Nederi. Oost»
Indië en Australië

VALSCHE BANKBILJETTEN IN MILAAN.
De politie heeft in Milaan gisteren zeven

vreemdelingen gearresteerd, die handel dreven
met een groote hoeveelheid valsche pondster»
Ungbiljetten,

meters)

..........

VERDACHT VAN HELING
AANGEHOUDEN
De recherche heeft ln zijn woning te Amsterdam gearresteerd een persoon, verdacht van
heling van goederen voornamelijk horloges en
een partij scheermesjes, dle ln den nacht van
18 op 19 April bij een Inbraak in de Sint
Anthonlebreestraat aldaar werden ontvreemd.

v. hoog lag.
de
nul
dan op
der
«AP
"Mjr
oude schaal 22 April

katern, ten opz.

SCHEEPVAART
Kota

Agoen,

RotterdamscKe Lloyd.
23 April 8 uur te Port Sald.

BET VADERLAND

Zwitserscheinfanteristenmeet nlopgraf-mortie
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AVONDBLAD C

RECHTS:
De korenmolen te
Katwijk D.d. Rijn bestaat morgen 200 jaar
Da molen, dl» aenigG

bij een oefening in bel bergland.

jaren geleden van
nieuw* wieken Is vooralen, Is nog steeds In
gebruis. Hij Is «en
sieraad voor hel

-

DE SIIIUD IN NOORWEGEN. Noorsche troepen hebben een brug over de
ViKe-s«nd. in Zuid-Noorv,egen. in dè lucht doen vliegen om den
opmarsch van Duitzche troepen te vertragen.

landschap

Soldaten van het Fransche weemdellngen-legloen schepen

Fransch

oorlogsschip In een

ziel, ln op een

l^oonl-Alrlllaansche haven.

Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de n.are«hau»ee zijn te Koeta Radja vertooningen gegeven,
ken bijzonder geslaagd nummer werd door leerlingen van het rniiltak» Internaat vertoond.

lijke omstandigheden moest worden verricht,
vruchten gaat dragen en dat de hoop mag wórden gekoesterd, dat de volgende halve eeuw
deze tot rijpheid zal zien komen. Een zeer belangrijke plaats is reeds vroegtijdig in de Dcli»
zending ingenomen door dé mel^tschenverzorging: de leproserieLao si Momo, die tusschen
de 400 en 500 patiënten herbergt, behoort tot
Ontwikkeling geremd
de meest bekende inrichtingen op dit gebied..
Het landschapsbestuur staat voor de materieele
behoeften in. maar de leiding en het beheer
Op 13 Apjril jl. was het een halve eeuw berusten bij de zending; verreweg dè grootste
geleden dat zendeling H. C. Kruyt. één der meerderheid der patiënten behooren tot de
drie zoons van den ouden heer Kruyt van Mod- Christelijke gemeente.
De medische zending heeft in de laatste 10
jowarno. te Medan aankwam om den zendingsjaar
een groote vlucht genomen in den arbeid
vangen.
jaren
zien
Na 50
arbeid in Dcli aan te
wij terug op een tijdperk van groei en ontwik- der Karozending. Er zijn,nu twee ziekenhuizen
keling, dat geleid heeft tot de vestiging van een en een aantal poliklinieken, terwijl het aan»
Christen-kerk onder de Bataks in de boven» tal zendeling-artsen tot drie kon warden uitgebreid; daarnaast zijn er drie Europeesché
landen van Dcli, aldus het Zendingsblad.
zusters werkzaam.
'ontwikkeling
Het is een tijdperk van snelle
Zoo is er dan alle reden om met een dank»
de
verandering
geweest,
«h
temidden waarvan
zending telkens weer haar plaats moest zoeken, baar hart dit eerste jubileum der Déllzendlng
vieren;
De pioniersperiodé. toen de hoogvlakte nogeen te
vrijwel ontoegankelijk gebied was, onafhankelijk van het Gouvernement, heeft groetenmoed
«n krachtsinspanning van de eerste zendelingen vereischt: de namen van v. Wijngaarden
en, na zijn vroegtijdigen dood, van diens jonge
waterleiding
weduwe Van Guillaume, Neumanh en v. d.
Berg worden met eere genoemd. Hun werk is
Uitgebreide zuiveringsmaatregelen.
niet vergeefsch geweest en na de opening der
Men schrijft ons:
hoogvlakte en de vestging van geregelde toeHet is een bekend verschijnsel, dat menschen,
gezag,
scheen
het
een
«tanden door hot Nederi.
tijdlang dat de zending er ook snelle vorderin- die eenigo jaren in kleine plaatsen in de
gen zou maken. Talrijke scholen verrezen er Buitengewesten van ons Indië hebben doorgedoor samenwerking van binnenlandsch bestuur bracht, huiverig zijn om den eersten tijd in de
en zending; aan de zendelingen werd dé lel» groote steden van Java ongekookt water te
ding van het geheele onderwijs toevertrouwd; drinken. Bij hen Is het drinken van gekookt
een opleidingsschool voor onderwijzers werd water tot een tweede natuur geworden, welke
geopend en de verwachting werd gekoesterd zij zelfs blijven volgen wanneer het niet meer
dat de kerstening de scholen op den voet zou noodzakelijk is. Moge de kwestie van het drink»
water in de voornaamste steden al» een bevredivolgen. ,
gende oplossing gevonden hebben, voor tal van
kleine plaatsen, nederzettingen en onderneminMoeilijke tijd breekt aan.
gen blijft dit vraagstuk een voorwerp van aan»
Maar een tijd van achteruitgang en teleur» houdende zorg.
«telling volgde; de groote materieele vooruit»
Maar de voortschrijdende wetenschap en
gang in het cultuurgebied van Dell was oortechniek
heeft reeds tallooze problemen opgezaak, dat een tijdlang alle aandacht der bevolwaardoor
de rimboe nauwelijks meer
lost
genomen,
po»
Icing daardoor In beslag werd
de
„rimboe"
genoemd
kan worden. Het Isolement
maakte
getinte
Parhoed-antam-beweging
litiek
de bevolking afkeerig van alles wat verband is door de auto opgeheven, de eenzaamheid
door de radio verbroken, de voeding l»
hield met de Westersche koloniale macht en in- wordt
vloed en het gevolg was, dat de scholen leeg» door het algemeen gebruik van frlgidalres in
liepen en de zending zich genoodzaakt zag an- betere banen geleld. Het drinkwater bleef
dere wegen te zoeken. De scholen moesten wor- echter in vele gevallen een teerpunt, niet slechte
den gesloten en alle kracht voortaan gericht in de „rimboe", doch ook in grootere neder»
op den arbeid van evangelisten, die tot taak zettingen.
De Bataafsche Petroleum Maatschappij heeft
Kregen de verspreid wonende Christenen te be»
in
den laatsten tijd haar aandacht In het bijzon»
zoeken en uit de aanwezige kleine Christen»
der
aan het vraagstuk van de watervoorziening
omgeving
Evangelie
het
eentra ook In de
te
brengen. Dit is een zeer moeilijke tijd voor de op haar ondernemingen gewijd en verschillende
zendelingen geweest «aar gaandeweg konden groote waterleidingwerken zijn gereed gekomen
zij toch weer een opgaande richting in de ont» of in aanleg.
Men is er in de afgeloopen jaren In geslaagd
wikkelingslijn van den arbeid waarnemen.
in samenwerking met den Dienst der Volks»
Opgang.
gezondheid het rivierwater langs chemischen
Er kwam hier en daar uit de bevolking de weg dusdanig te reinigen, dat de gebruiker
wensen op naar scholen en hoewel van eenlgen slechts de kraan in zijn woning behoeft open te
overheidssteun daarb» nu geen sprake ls, zien draalen, en het helder- water, dat ongekookt
wij. het aantal daarvan van jaa»r tot jaar stij- gedronken kan worden, stroomt er uit
gen; het aantal gedoopten neemt langzaam toe
Onlangs is de drinkwaterleiding op Loulse,
en heeft nu de 5000 overschreden, het eerste een der boorterreinen bij Balikpapan (Borneo)
begin van een ontwakend kerkbesef wordt gereed gekomen en thans zal binnenkort de
waargenomen, kortom er zijn allerlei teekenen nieuwe waterleiding op Tarakan in gebruik
die er op wijzen, dat de zendlngsarbeld, die in worden genomen.
«le afgeloopen 50 jaren onder «oma zeer moei» tarakan i» een eiland ten Oosten van Borneo,

Nederlandsch-Indië

50 Jaren Karo-Batak Zending
door

materieeien bloei

1

DRINKWATER OP TARAKAN
B.P.M. bouwde

.

.

dat zeer onvruchtbaar is en zijn belangrijkheid
uitsluitend ontleent aan de olie-winning der
Bataafsche Petroleum Maatschappij. Hier is door
de B.RM. een waterleiding gebouwd, welke de
ruim 5000 bewoners van het eiland van goed
drinkwater zal voorzien. Aangezien het grond»
water sporen van olie en aardgas bevat, was
men dus op zuivering van rivierwater aangewezen. Het water water onttrokken aan de
Pamoeslan-rivier en opgepompt naar betonnen
voorbezinktanks. De grove verontreinigingen
bezinken hier en vervolgens wordt het water
door een menggoot gestuwd. Hier voegt men
aluminiumsulfaat en kallumpermangaan toe.
benevens een kalkoplossing. In vier coagulatiebakken vindt de verdere chemische zuivering
dan plaats. Door de toevoeging van de chemicaliën vormen zich vlokken, welke veel kleine
organische onreinheden uit het water verwijderen. Hierna stroomt het water door vier
met grind en zand gevulde filters naar den
réinwaterkelder. In het traject filters-relnwater»
kelder heeft nog toevoeging plaats van
ammoniumchlorlde, natriumbicarbonaat en kalk.
Dan heeft men water verkregen, dat zoowel
voor drinkwater als voor huishoudelijk gebruik
geschikt is.
Van den réinwaterkelder wordt het door twee
leidingen naar de diverse woonwijken gevoerd
en verder gedistribueerd. Een laboratorium
zorgt ten slotte voor een geregelde chemische
en bacteriologische controle.
Zoo is ook hier weer een waardevol werk
verricht in het belang van de volksgezondheid
in een der afgelegen gebieden ln NederlandsenIndië.

DJAGOENC OF DJEROEK
Stemming in de desa

Over eenige weken worden de verkiezingen
voor den regentschapsraad gehouden en in de
desa's dienen dus binnenkort daarvoor de kiesmannen gekozen te worden, welke op hun
beurt door middel van stemming de vertegen»
woordigers der plattelandsbevolking ln den
regentschapsraad aanwijzen, aldus de Ind. Ot
Per 500 zielen wordt 1 'kiesman uitverkoren.
Zijn er ineendesa van bv. 1000zielen of daarom»
trent 2 kiezmannen>candidaten, dan wordt onmiddellijk zonder stemming aangenomen, dat
deze beide candldaten gekozen zijn. Zijn er
echter meer candldaten, dan moet er door de
bevolking gestemd worden.
Met de verkiezing voor gemeenteraden heb»
ben deze verkiezingen alleen het sternhokje
gemeen.... de rest is anders.
Bij 2 candldaten en 1 beschikbaren zetel
komt de a«s.»wedono met de stembussen naar
de desa. Deze bussen zijn feitelijk koker», nL
het bamboestuk tusschen 2 knoopen. Daarin
wordt aan één zijde een spijkergat gemaakt,
waardoor dunne stokjes kunnen passeeren en
in het sternhokje worden deze sternkokers op»
gesteld, de één met een djeroek (sinaasappel)
er ongebonden, de ander met een djagoeng
(malskolf).

LENTE IN ARTIS TE AMSTERDAM. De pinguïns, gewend aan ijs en sneeuw, vermeien zich In den
zonneschijn en schiften «lch In den nieuwen toestand.

Schulden van

InlandschB.B. TERUG NAAR DE DESA

In het te Soerabala gehouden elfde congres
van de Vereeniging van Ambtenaren, bij den
Inlandschen Bestuursdienst hield de wd. honds»
voorzitter, de heer Dlrman, student aan de
bestuursacademie te Batavia, een. openingsrede
waarin hij zich hoofdzakelijk bepaalde tot commentaar op de onlangs uitvoerig in den Volks»
raad behandelde kwestie der. schuldbevrijding.
Het Bat Nwsbl. citeert de volgende passages:
Van belang voor ons is de vraag, of met
dezen steun het schuldeneuvel met wortel en
tak kan worden uitgeroeid. Deze maatregel
hoé'' goed bedoeld
der Begeering
kan alleen dan het géwenschte effect sorteeren, indien
het Inheemsen bestuur zelf zijn volle medewerking verleent door de grondoorzaken der
ziekte met alle kracht te bestrijden. Schuldbevrijding, gepaard aan zelf
r»
rectie, is de beste therapie, die
men op de wonde moet toepassen. Ze moet voor ons zijn een keerpunt in
ons leven, een begin van een nieuw en rijk
leven zonder acht te slaan op hetgeen achter
ons lag; een breken dus met de tot dusverre
gevolgde gewoonte. Steeds moeten wij indachtig zijn, dat wij thans niet meer leven in een
naturalistische maatschappij, waar men zich
enkel door weldaden en het ten toon spreiden
van rijkdommen de meerdere toont Gaarne
erkennen wij, dat volgens de Óostersche denk»
structuur de „persoon" vereenzelvigd wordt
met het „ambt", gaarne geven wij toe. dat de
Inheemsche bevolking nog gewend Is den
„prijajl" te zien omgeven met pracht en praal,
omdat het eenmaal zoo hoort Evenmin ont»
kennen wij, dat volgens deze eenvoudigen van
geest het hebben van veel kroost en een groote
schare familieleden, zijnde het symbool der
vruchtbaarheid, den zegen van den Allerhoog»
«te kan doen nederdalen over het te besturen
gebied. Maar indien het nakomen van deze
adat en famlUeverpllchtlngen tot een finan»
cleele debacle zal lelden, dan ware hét beter
hieraan slechts tegemoet te komen, Zoolang
dit dé eigen positie niet schaadt Voorbij is de
tijd, dat de „prijaji" behoorde tot de hoogst
bezoldigde ambtenaren, die geen belasting,
geen pensioenfondsen en geen huishuur be»
hoefden le betalen. '
Van welk standpunt men de zaak ook be»
kijkt de eenige conclusie, die men hieruit kan
trekken, is deze, dat de schuldgebonden»
held impliceert: het niet op eigen
beenenkunnen «taan. Voor den bestuursambtenaar, die: leider van het volk behoort te
zijn, ook w economisch opzicht stemt dit tot
ernstig nadenken. Wij moeten niet uit het oog
verliezen, dat wat een hooggeplaatste ook ver»
richt en welken maatstaf hij voor het leven
ook aanlegt het volk hem steeds zal volgen.
Het is niet gemakkelijk om zich te onttrek»
ken aan de gewoonte, want machtig is nog altijd
de traditie. In deze gewijzigde constellatie der
maatschappij, waar ieder naar de gunst van
het volk mededingt waar het middelbaar
en het hooger onderwijs niet meer het prerogatief zijn van den .prijaji". l» de taak van
het Inheemsch bestuur verre van licht Ver»
eisoht het eenerzijds een groote krachtsinspanning de eenvoudige bevolking vertrouwd te
maken met de veranderde tijdsomstandigheden, anderzijds kost het groote moeite nieuwe
denkbeelden bij het conservatieve deel van ons
coprs ingang te doen vinden, In plaats van

—

—
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Bulten zitten de belde candldaten, die ook
een djagoeng of een djeroek aan een «tok boven het hoofd laten bengelen.
De bedoeling is duidelijk: ook de minst ont»
wikkelde desaman, die met zijn sternstokje ter
stembus optrekt weet in het sternhokje welke
zijn uitverkoren candidaat is. djeroek of mals.
Na afloop der stemming vergadert de commissie. De knoopen der sternkokers worden aan
<lai»kl»aAll,«iri en wa»d«eriQll: is hoon. en veréén kant er at geslagen en de stokjes geteld.

Inheemscheintellectueelen

CENSOR VERTROUWDE HET
ZAAKJE NIET

als kunstmestpropagandisten
Het aantal werklooze intellectuéelen, in de
Een brief inplaats van een japon
steden opgehoopt beloopt eenige duizenden,
Het weekblad „Sumatra" doet het volgende
blaren wachten ze op vacatures van betrekkin»
gen van 25 of 50 gulden 's maands en intusschen kostelijke verhaal, verband houdend met d»
is hun energie gebroken, aldus.de Kéng Po komst van den Landvoogd op
Sumatra en de
(Batavia).
daarmee samenvallende hausse in nieuwe
In India en China is er reeds sedert lang een
\
„back to the country"-beweging. die de in de japonnen:
„Ergens" in Tapanoeli woont een dame, dl»
groote- steden opeengepakte intellectuéelen,
waar ze hun krachten niet meer ten nutte kun- het toppunt van het toppunt meende te krijgen
nen maken, aanspoort om naar het land terug als ze slechts haar toilet in Singapore bestelde.
Singapore zou op dat punt wel goed voorzien
te gaan, waar ze, zich aanpassend aan de levensomstandigheden van den tani, van groote zijn en na verschillende informaties bij Engel»
schen, die op de hoogte konden zijn van Singawaarde kunnen zijn voor de maatschappij.
Hiermee willen we geenszins zeggen, dat dé pore en Singaporesche modehuizen, werd haar
intellectuéelen maar tani's moeten worden, doch bestelling geplaatst voorzien van vele maten.
ze dienen in te zien, dat de baNs van Indiës Maar maten dan anders gebruikelijk waren. Er
economie In denlandbouw moet worden gezocht zit lets spannends in, ais men zijn toilet koopt
en dat ze daarin een belangrijke bijdrage kun» „a la fortune du pot" en men kan zich levendig
voorstellen, dat dé dame in kwestie emotioneel»,
nen geven ter verbetering!
De padioogst van 1938 bedroeg 4.100.000 ton. weken heeft doorgebracht En om het geval
Bij gebruik van kunstmest zou die met circa nog spannender te maken verstreek de uiterste
20 procent kunnen worden opgevoerd. Aldus dag, waarop het toilet verwacht werd. En toen
maakte de emotie plaats voor een hevige rikke»
ook de cassavecultuur.
I»andbouwvoorUchUngsdienst
probeert
tik. Het zou toch wei in orde zijn gekomen met
"De
thans het gebruik van kunstmest te propagee» die dame met den l?ranschen naam, die een
ren, maar de resultaten zijn nog maar gering. van de eersten was in haar vak in Singapore?
In 1938 werd door den Inheemschen landbouw De bestelbrlef zou toch wel over zijn gekomen?
voor circa 1 millloen gulden aan kunstmest ge»
Tot er ter elfder ure een brief arriveerde,
kocht Kunstmest wordt thans slechts aange- van het modehuis in kwestie. De brief kwam
wend bij den verbouw van tweede gewassen, laat Een goede tien dagen voor het groots
groenten en vruchten. Vooral zijn het de hadjl'a diner met den Landvoogd. En hij was niet ver»
en eenige tani's in Sindanglaja. die reeds kunst» gezeld van de bekende doos, welke dames met
mest gebruiken. Doch ruim 4300.000 hectare zoon felkloppend hart plegen te openen als ze
grond blijft nog onbemest
er een toegezonden krijgen, en waarin het
Thans kan men in Sldanglaja en omgeving dunne ritselende papier zoo irriteerend lang
echter reeds verkoopers de kampongs in en uit den aanblik van het langverwachte toilet ver»
zien gaan om kunstmest te verkoopen: dit wordt borgen hield.
dus rondgevent zooais men het met allerlei
Zenuwachtiger nog dan zij de doos zou ge»
etérijen doet Zouden de in de steden toch opend hebben met het langverbeide nochtans
werklooze intellectuéelen niet de dorpen kun» volkomen onbekende toilet, scheurde de dame
nen ingaan om in de warongs onder een gezel» de enveloppe van de bekende modlste met den
Ilgen kout propaganda te maken voor kunst» haam als een klok open. Ze scheurde den brief
mest en die tegelijk ook te verkoopen? Natuur» in de enveloppe zelfs gedeeltelijk kapot bij
lijk zou het noodig zijn, dat jongelui met dlt haar pogingen om hem eruit te trekken.
doel bij den l^dbouwvoorllchtingsdienst In
Toen pullden haar oogen onder 't lezen en
de leer komen, want zonder onderricht vooraf met
'n gil viel ze neer op den dlcntstbljzljndea
zou het ongetwijfeld nlet gaan.
stoel
en zat wezenloos voor zich uit te staren.
«lagen,
Mocht zulks
het zou de desaeconomie
en dus Indltzs economie in het algemeen zeer Zoo vond haar man haar. Haar man, die een
in zijn vak was. Stom en met tra»
ten goede komen, terwijl detailverkoopers toean besar de
fluweelen wangen reikte zlja
daarbij ook een aardig «tuk brood kunnen nen langs
haar
brief over. De brief van d»
vrouw
hem
verdienen.
naam, die alle dames la
couturiëre
den
met
Tot dusver toont de per» slecht» matige belangstelling voor vraagstukken den landbouw haar omgeving haar benijdden.
En hij las, hoe de éouturlére beleefd dankt»
betreffende. We hopen, dat in den vervolge
meer aandacht zal worden gewijd aan deze zoo voor de bestelling. Maar dat zij haar geen ge»
belangrijke kwestie, en dat de intellectuéelen luk had gebracht want doordat er voorzichtig»
geen minachting meer zullen hebben voor het heidshalve, vanwege den omvang der taille ca
boerenleven, alle valsche schaamte zullen wil» buste en.heupen enz. zoo bijzonder veel maten
len laten varen en als propagandisten en ver- in cijferschrlft ln stonden, wa» de aandacht van
keupers van kunstmest den boer op zullen gaan. den „Censor" op den brief gevestigd en de be»
roemde couturiëre was bij hein ontboden en
had zich over het verdachte cijferschrift moenederlng " soms het loon. Maar zij, die door ten verklaren en daar bovendien het Engelse»
tegenslagen zich laten ontmoedigen en mee duidelijk door een vreemdeling wa» opgesteld»
gaan zingen in het koor der conservatieven, die had men haar niet geloofd; de cijfers en maten
met totale negatie van den tijdgeest onbezorgd uit haar 'irief onleesbaar gemaakt en haar ver»
op de oude wijze voortleven, zijn meestal die» volgens den brief teruggegeven. Het speet haar
genen, die behooren tot de onpersoonlijken en erg, maar voortaan wilde ze met het oog op
ruggegraatloozen, dié zich zeiven niet meer haar zenuwen en tijd liever verschoond blijven
van schriftelijke orders uit het buitenland.
kunnen zijn, omdat zij «niets" zijn.

.

