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van de Duitsche dreigementen weigerde den doortocht te verleenen, zonder
welke toestemming het den Geallieerden physiek onmogelijk was, Finland
te bereiken. De critici hebben daar
weinig of niets tegen in te brengen
De regeering heeft zich wat betreft
Finland in het oog van het volk volkomen gerehabiliteerd, en ook het
moreele prestige van een Engeland,
dat zich uit eerbied voor de Scandinaafsche neutraliteit onthield van een
geweldadig ingrijpen om zijn plannen
toch door te zetten, is door de Finsche
tragedie onaangetast gebleven.
Waarom dan de malaise, waarom
dan toch de critiek in de bladen op de
regeering, en de algemeene stemming
van ongerustheid en ontevredenheid?
Het antwoord is eenvoudig. Men hééft
uit de Finsche episode geleerd, dat de
geallieerden door de beperkingen, die
zij zich uit ontzag voor de rechten der
neutralen opleggen, in een moeilijke
positie dreigen te komen. Duitschland,
zegt men, heeft in het Finsche geval
uiteindelijk het pleit gewonnen, om de
eenvoudige reden dat het den neutralen — Zweden en Noorwegen in dit
geval
zijn wil wist op te leggen door
met geweld te dreigen. Engeland, en
Frankrijk hebben het pleit verloren,
omdat zij niet bereid waren, hun wil
met gebruikmaking van dit soort dreigementen door te drijven. In het huidige geval hebben de geallieerden
daardoor misschien nog weinig strategische en militaire voordcelen verloren. Het is immers de vraag, of een
campagne in Noord-Europa kans van
slagen zou hebben gehad. Maar een
volgend keer zou het anders kunnen
zijn. Het ligt immers voor de hand,
dat een land hetwelk zich uit eerbied
voor neutrale rechten zekere beperkingen oplegt, altijd sterk gehandicapt
moet zijn tegenover een vijand, die
zich niet door dergelijke scrupules

—

laat weerhouden. Dat begint mei
nu hoe langer hoe duidelijker te voelen, en dat verklaart voor een groot
deel de gedeprimeerde stemming van
het oogenbük. Mer. ziet, dat Duitschland door het succes van zij „krachtige" diplomatie in Finland weer het
initiatief heeft verworven, men wil het
initiatief weer aan zijn eigen zijde krijgen en men ziet niet in, hoe dit gedaan kan worden zonder de scrupules,
die de geallieerde diplomatie lot nog toe
in den weg hebben gestaan, over boord
te gooien. Zoolang die diplomatie er
immers voor terugschrikt, neutrale
landen, die haar in den weg staan,
eenvoudig onder den voet te loopen,
of andere neutralen, door hun andermans goed te beloven, om te koopen,
is het moeilijk te zien hoe de geallieerden hetzij een nieuw front kunnen
openen, hetzij een nieuwe diplomatieke constellatie in Europa kunnen teweegbrengen. Men kan hier inderdaad
zeggen, dat de brutalen niet alleen de
halve wereld hebben, maar ook het
initiatief om de andere helft van de
wereld te veroveren of om te koopen.

Wat wil men?
Al de aandrang op de noodzaak, het
initiatief te herwinnen, blijft daarom
ónder deze omstandigheden grootendeels zinloos. Ik moge met één voorbeeld volstaan. Dat even charmante als
kinderlijk naïeve blad, de News Chronicle, vraagt vanochtend op klagenden
toon, waarom de Regeering Von Rifobentrop maar laat begaan, zonder zelf
de handen uit de mouwen te steken en
waarom men bijvoorbeeld Churchill
niet naar Rome stuurt om over de
Britsche vloot te praten en Eden naar
Boekarest en Moskou om over ongespecifieerde zaken te praten. Het blad
geeft er zich kennelijk geenerlei rekenschap van, dat deze heeren daar in die
hoofdsteden buitengewoon weinig zullen kunnen uitrichten, wanneer zij niet
bereid.ii.in met hetzelfde soort offertes
te komen, waarmee Von Ribbentrop
gewoonlijk op reis pleegt te gaan. Vanzelfsprekend weet men in Regeeringskringen wel beter. Men beseft daar den
aard van het dilemma, waarmee de Geallieerden op het oogenblik te kampen
hebben, ongetwijfeld in al zijn stekeligheid. Men kan het bot gezegd zóó uitdrukken: óf de Geallieerden moeten de
handicap, waaronder zij op het oogenblik lijden, opheffen, door zich in hun
houding tegenover de neutralen even
weinig beperkingen op te leggen als
hun vijand, in welk geval zij de heele
basis en inspiratie van hun strijd voor
het internationale fatsoen en de levensrechten der kleine mogendheden verliezen, óf zij moeten terwille van hun
moreel prestige 'en de politieke beteekenis daarvan in de Vereenigde Staten
hun principes handhaven en er zich bij
neerleggen, dat zij in den strijd tegen
hun minder scrupuleuzen vijand steeds
zwaar gehandicapt zullen blijven. Het
is waarlijk geen gemakkelijke keus en

het is ongetwijfeld ten deele, omdat
men zich vooralsnog machteloos tegendit dilemma voelt staan, dat men
hier op het oogenblik in een zoo uit-
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Piet Kramer
gesproken stemming van depressie
verkeert. Hetzelfde dilemma verklaart
ook voor een groot deel Chamberlain's
duidelijke woorden aan het adres van
de neutralen. Hij kan er nog niet toe
besluiten, zijn principes betreffende de
rechten der kleine mogendheden prijs
te geven en hij ziet tevens met kennelijk groeiende ongerustheid, dat de
handhaving van deze principes zijn
land duur te staan kan komen. Niets is
natuurlijker, dan dat hij een uitweg uit
de impasse zou trachten te zoeken door
het voor te stellen, alsof het de plicht
en ook het eigenbelang van de neutralen is, Engeland bij zijn oorlog geen
moeilijkheden in den weg te leggen.
Als de neutralen dat maar wilden erkennen, als zij slechts de geallieerde
these wilden aanvaarden, dat zij in hun
eigenbelang de Geallieerden moeten
helpen, dan zou daarmee immers de
handicap, waaronder de ' Geallieerden De alhier op 60-jarigen leeftijd plotsenu lijden, zijn opgeheven zonder dat zij
Piet
daarvoor zouden moeten betalen met ling overleden kunstschilder
Kramer.
het algeheele verlies van hun moreel
prestige.
Andere oorzaken.
Zooals

gezegd, is dit groote dilemma,

waarin de Geallieerden zich bevinden,
echter niet de eenige oorzaak van de
ongerustheid en de ontevredenheid, die
hier in de laatste week zoo duidelijk
aan den dag is getreden. Daarnaast
vindt men ook reden voor ongerustheid
in bepaalde binnenlandsche aspecten
van de Engelsche positie. Er zijn
schandalen, zij het ook op kleine schaal,
geweest bij het Ministerie van Munitievoorziening, die veel tongen in beweging" hebben gebracht. Er is een
steeds weer oplevende ontevredenheid
over de structuur van het oorlogskabinet; men wil dit kabinet van niet
minder dan negen mannen, waarvan
velen zich met tal van departementale
beslommeringen hebben bezig te houden, vervangen zien door een lichaam
van ten hoogste vijf leden, die zich
geheel aan de groote vragen van het
oorlogsbeleid kan wijden. Er is ongerustheid en onzekerheid over de capaciteiten van verschilende vooraanstaande ministers, zooals de minister
voor Scheepvaart. Er is ten slotte eenalgemeene en vage achterdocht, dat de
regeering bij haar heele oorlogvoering
en vooral bij de organisatie van het
Engelsche productie-apparaat en de
exploitatie van Engeland's enorme
hulpbronnen niet voldoende energie
aan den dag legt. Maar de grond, waarop al deze kritiek in de laatste week
zoo welig heeft getierd, blijft steeds
het machtelooze, en wellicht in breede
kringen nog gedeeltelijk onbewuste,
gevoel, dat de Geallieerden door hun
principieele houding gehandicapt staan
in een strijd, waarin zij zich de luxe
van handicaps moeilijk kunnen veroorloven.
(Nadruk verboden).

Technische problemen
der geluidsalarmeering.
CONGRES TE DELFT.
Uitgaande van de Geluidstichting en
de Inspectie Luchtbescherming 's-Gravenhage zal alhier een congres gehouden worden, waarin de technische
problemen der geluidsalarmeering zullen worden besproken en dat plaats
zal hebben op Donderdag 28 Maart a.s.
in het Laboratorium voor Technische
Physica, Mijnbouwplein 11.
Als sprekers zullen optreden: ir. H.
Th. Teeuwisse, technisch adviseur van
de Inspectie Luchtbescherming: Algemeene Inleiding; prof. dr C. Zwikker:
Geluidvoorplanting en gehoorproblemen in verband met de geluidalarmeering; ir H. J. H. Libourel: De voor de
alarmeering ten dienste staande energiebronnen; ir E. W. van Heuven: Constructie en werkwijzen van sirenes;
ir C. Broekmeyer: De afstandsbésturing
van sirene-alarminstallatiën.
Het congres begint om 10.30 uur, het
zal waarschijnlijk om 16 a 16 Vt. uur
geëindigd zijn.

JEUGDIGE ZWERVER.
Een minderjarige jongen uit Rotterdam is hier zwervende aangetroffen en
naar zijn woonplaats op transport gesteld.

Betrakken
Verwachting, geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer
7 uur: aanvankelijk zwaarbewolkt tot betrokken met eenigen

regen, later wellicht opklarend,
weinig verandering in temperatuur, zwakke tot matige Zuidelijke tot Westelijke wind.

Buitenlandsch weeroverzicht.
Sinds Zaterdag heeft het continentale gebied van hoogen
luchtdruk met zijn uitlooper tot
in Frankrijk zich naar het Oosten
teruggetrokken. De voor van lagen luchtdruk van het Oostzeegebied naar de Noordzee is stationnair gebleven en is geleidelijk opgevuld. Het koude gebied
van hoogen luchtdruk boven
Groenland houdt onveranderd
star^d.
Het geheele Westen is bedekt
met een uitgebreide en vlakke
oceaandepressie. Randstoringen
dezer depressie trekken over
West-Europa en geven het weer
een onvast karakter. Tusschen
het Noorden en Zuiden zijn de
tegenstellingen zeer groot. Scandinavië, de Baltische staten, het
Oostzeegebied zijn nog bedekt
met een uitgestrekt vorstgebied,
dat zich voortzet over OostEuropa.

De storingsfronten van de
oceaandepressie bewegen zich
langzaam van Oost naar West en
reiken tot in het Middellandsche
Zeegebied. In Spanje is de temperatuur na aanvankelijke voorjaarswarmte sterk gedaald. De
neerslag blijft overal beperkt tot
kleine hoeveelheden.
Zon en maan.
Zondag 24 Maart. Zon, opkomst 5.55, ondergang 6.18.
Maan, opkomst 7.37 n.m., ondergang 6.02 v.m.
Maandag 25 Maart.

Zon, op6.20.
komst 5.53,
n.m.,
onder8.59
opkomst
Maan,
ondergang

gang 6.33 v.m.
Dinsdag 26 Maart, Zon, op5.51, ondergang 6.22.
komst

Maan, opkomst 10.16 n.m., ondergang 7.08 v.m.

APOTHEKEN.
Doorloopend geopend: van 23 Maart
22 uur tot 25 Maart 8 uur: A. L. Oversluijs, Oude Delft 155; Gasthuis-ApoGEVALLEN.
theek, Brab. Turfmarkt. Van 25 Maart
Een jongen, die in den Wippolder 8 uur tot 30 Maart 22 uur: Firma W,
was gevallen en zich daarbij had ver- A. Kipp, Oude Delft 204; Wippolderwond werd in het posthuis verbonden. Apotheek, Poortlandlaan 61.

Toestand van den Middenstand
blijft slecht
De opleving vlak na het uitbreken van den
oorlog is door een terugslag gevolgd
Het Middenstandsborgstellingsfonds werd met aanHet heeft sedert zijn opvragen overstroomd
richting f 15.790 aan borgstellingen verleend

-

r Aan het jaarverslag van de Stichting
Middenstandsborgstellingsfonds in het
district van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken ontleenen wij:
Het doel van onze Stichting is statutair als volgt omschreven: Hulpver-

leening en woekerbestrijding ten bate
Van den induStrieelën èn handeldrijyenden Middenstand binnen het district

der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft en Omstreken in den
vorm van:
a. bemiddeling en voorlichting voor

Dat 37 % der aanvragers een omzet
hadden beneden 3000.— is wel een
aanwijzing in de richting, dat er geholpen wordt, wanneer er nog maar
eenigszins een bestaansmogelijkheid
aanwezig kan worden geacht. Immers,
er werden er 26 % afgewezen en het
behoeft wel nauwelijks toelichting, dat

’

bij een zoo lagen omzet de mogelijkheden erg bescheiden moeten worden
aangeslagen.
Tot nu toe werden 56 Borgstellingen
verleend.
Van die 56 werden er 13 inmiddels

geheel afgelost.
Tot 31 December j.l. was er totaal
7554.54
15790.—, waarvan
uitgezet
was afgelost, zoodat er nog 8235.46
5 waren per 31 December nog in be- uitstond.
handeling voor wat de saneering beVan de 68 aanvragers in 1939 watreft.
ren er:
18 moesten na onderzoek worden af5 die over een goede boekhouding
gewezen.
beschikten.
5 waren nog in onderzoek.
Uitgedrukt in procenten komt men
7 waar ze alleen verbeterd diende te
dus tot de volgende cijfers:
worden.
Ongeveer 26
% afgewezen.
32 waar óe boekhouding alleen uit
„24 % borgstelling na saeenige totaal onvoldoende en niel
neering.
„ 21% % alleen saneering en sluitende aanteekeningen bestond.

’

’’

-

bemiddeling.

Algemeene beschouwingen.

% nog in behandeling.
% borgstelling zonder
saneering.
% % ingetrokken.
Van de 58 gevallen, die geheel waren
afgewerkt, zijn er dus 68 % geholpen.
Aangezien het gehalte van de aanvragen over het algemeen langzaam beter
wordt, vermoeden wij, aldus het verslag, dat over het laatste kwartaal het
15
13

„
„

Het verslag eindigt:
Aan het slot van dit verslag willen
credietwaardige credietbehoevenden,
wij nog even een oogenblik ónze gedachten laten gaan over de ervaringen
waarvan bleek, dat zij deze niet elders
de afgeloopen periode en wij meevan
kunnen verkrijgen;
dan niet mis te tasten wanneer
nen
b. borgstelling tot een bedrag van
wij constateeren, dat de positie van
per aanvrager
ten hoogste ’5OO,
den middenstand in ons rayon geensvoor credietwaardige crediet-behoezins gunstiger beoordeeld kan worden
venden, die trots ernstige pogingen, aantal toegestane aanvragen wel een dart in de voorafgaande jaren. Er is
hooger percentage zal vertoonen. Ook over het algemeen nog geen verbeteniet slaagden in het vinden van voor
ring te bespeuren.
credietverleening geëischte borgen of
In de maanden September/November
in het stellen van de gevraagde zake1939 was er een onmiskenbare opleboekhouding van
lijke zekerheid.
ving. Die vond echter haar oorzaak in
ongezonde factoren. Het intreden van
Dank zij het feit, dat het verloop
meeste
was
aanvragers
den oorlogstoestand bewoog het puder aflossingen op onder onze borgbliek tot extra aankoopen uit vrees
stelling verleende credieten zeer begeheel
voor prijsstijgingen. De reactie trad
vredigend mag worden genoemd, heeft
echter spoedig in en de laatste maand
van 1939 bleef, voor wat de omzetten
het departement van Economische
verwachtingen,
Zaken een gunstiger risicopercentage het toewijgingspercentage voor de eer- betreft, ver beneden de
in de eerste
de
reactie
zich
terwijl
voor de berekening van de borgstel- ste maanden van 1940 was zeer gunstig, maanden van 1940 in nog heviger mate
lingscapaciteit'gemeend te mogen vast- ondanks het groote aantal, hetwelk deed gevoelen.
ontvangen werd en het laat zich aanstellen en de vermenigvuldigingsfac- zien, dat in dit jaar hooge eischen aan
Die toestand weerspiegelde zich in
]
een
stroom van aanvragen, die begin
tor van 2 /_ %cp3% % te brengen, onze saneerings- en borgstellingscapa1940
inzette en ons tot nu toe met werk
waardoor een vrij bevredigend cijfer citeit zullen worden gesteld.
overlaadde.
Hoe langer hoe duidelijker
In 1937 werd ’3600.-- uitgezet; in
voor het totaal van de te verleenen
manifesteert zich het feit, dat de reserborestellingen kon worden vastge- 1938 ’4540.— en in 1939 ’7650.—-. ves, die hier en daar nog schuilden, uitStP
Zoodat derhalve sedert de oprichting geput raken en wij verwachten, dat
ut oorgsteljjugscapaciteit bereikt het
15790, aan borgstellingen werd ver- het nut van de instelling van verschilcredietfaciliteiten in de naaste
cijfer van ’20387, —. Per 1 Januari j.l. leend,
terwijl daarnaast verschillende lende
stond pro saldo nog uit 8235.46, zootoekomst pas volkomen tot zijn recht
dat eventueel voor 1940 beschikbaar is giften van andere zijde ten* bate van zal komen.
12151.54. Bovendien komt per maand aanvragers werden verkregen en door
In verschillende branches worden
nog circa 300.— aan aflossingen bin- onze bemiddeling een regeeringscrediet de leverancierscredieten hoe langer
nen, die, zoo noodig, opnieuw kunnen van 2000.—, één van 4000.— en één hoe meer beperkt en dat leveranciersen.uitgezet, zoodat in totaal bijna
crediet moet in die gevallen door an16000.— voor uitzetting beschikbaar crediet van de Mij. voor Industriefinandere middelen kunnen worden vervanciering van 9000.— werd verstrekt. gen.
komt.
In 1938 was het gemiddelde bedrag
Gezien de groote toeloop van aanvraDe positievan den Middenstand is
250..—, terwijl verre van benijdenswaardig. De aangen in de eerste maanden van 1940, per borgstelling ca.
valt te verwachten, dat weer meer zal het in 1939 ca. 320.— bedroeg. Ook passing van bedrijfsbeheer en levensmoeten worden uitgezet dan in de daarin weerspiegelt zich dus eeniger- peil aan de mogelijkheden van het
voorafgaande jaren, maar de cijfers mate het betere gehalte van de aanoogenblik is geen sinecure en de ons
maken het weJ aannemelijk, dat aan viagen.
toevertrouwde taak om daarbij de
alle gerechtvaardigde behoeften zal
Onze werkzaamheden strekten zich behulpzame hand te bieden, heeft door
kunnen worden tegemoet gekomen.
uit over het gebied van de navolgende de omstandigheden nog beduidend aan
gemeenten: Delft, Naaldwijk, Monster, beteekenis gewonnen en ongetwijfeld
Werkzaamheden en resultaten. 's-Gravenzande, Pijnacker, Waterin-.
zal de toekomst uitwijzen, dat de paar
In J939 belegden wij 2 bestuursver- gen, Schipluiden, De Lier.
gemeenten in ons rayon, die nog niet
gaderingen, één regionale vergadering
Van de 68 aanvragers in 1939 hebben tot aansluiting besloten, ongelijk hebvan de Midcenstandsborgstellingsfond- wij de omzetten opgenomen, waardoor ben gehad.
sen in Zuid-Holland en Utrecht en 20 men eenig inzicht krijgt in de econoDe bereikte resultaten stemmen tot
vergaderingen van het dagelijksch mische beteekenis van de categorie volkomen tevredenheid. Wij hebben
bestuur.
Middenstanders, die zich lot ons wend- een aantal middenstanders afdoende
68 nieuwe aanvragen werden in 1939 den:
uit de moeilijkheden kunnen helpen
in behandeling genomen.
14 daarvan konden door saneering
" 17 hadden een jaaromzet beneden
2000.—
„
8
„
„
zonde borgstelling, eventueel met hulp
boven
2000.—, doch beneden „ 3000.—
„
van derden, worden geholpen.
10
„ 3000.— „
„
„ 5000.—
„
16 werden eerst gesaneerd en ontvin16
„ 5000.—, „ „ „ 8000.—
gen daarna een borgstelling.
„
3
„ 8000.—, „
„
„ 10000.—
9 borgstellingen konden zonder be3
„
„ 10000.—, „
„
„ 15000.—
4
langrijke bemoeiingen vooraf, worden
„ 15000.—, „ " „ „ 20000.—
3,
>»
»
»
3
toegestaan.
„
„ 20000.—, „ „ „ 25000.—
1 aanvrage werd tijdens de behande2
„
„
„ „ „50000.—
„25000.—,
»
„
2
ling ingetrokken.
„ 50000.—

—

de

De

onvoldoende

—

’

’

’
’

’

’

’
’
’ ’

’

’

1-

.

ü

VAN FRISCO NAAR CURACAO.

vl

Een bezoek aan Warner Bros

DROOMFABRIEK
Een wereld, die aan de ware wereld ontrukt is
De heele menschheid, alle vreugde en wanhoop
achter vijftig deuren en op acht vierkante kilometer
(Van

BIJ

onzen reisredacteur)

lamplicht en hemdsmouwen
bij zweet en schmink en poeder,

in doode straten zonder ziel en
leven
daar maken knappe
menschen de droomen, die gij en ik,
van San Francisco tot Deventer, van
Wellington tot Cuyk aan de Maas, droomen wanneer het werk is gedaan en de
geest in verre verten wil dwalen.
Van den laatsten dag in de Vereenigde Staten, na een jaar de meest zakelijke

—

werkelijkheid

—

gestroomlijnd,

in cellophaan verpakt en uitgebalanceerd
doorleefd te hebben
werden eenige uren afgenomen om Warner Brothers' Droomfabriek in Hollyjwcod te bezichtigen.

—

ZATERDAG 23 MAART 1940

DELFTSCHE COURANT

EERSTE BLAD

—

ik gedacht had en ik heb nu met eigen
oogen gezien wat ik zoo dikwijls
met diezelfde oogen heb gelezen". Maar
wèl was het merkwaardig
op voorzichtige teenen sluipend tusschen kabels en draden
getuige te zijn van
een filmopname met Flora Robson en
Claude Rains. Midden in een reusachtige hall was daar plotseling, tusschen
rommel van requisieten, een koffiebuffet, het interieur van een moderne
villa en een half restaurant: de troonzaal van een zestiende eeuwsch paleis.
Een schitterende zaal met kostbare
meubels en tapijten, met spiegels en
kaarsenkronen, met hellebaardiers en
hovelingen. Vóór de open wand de
nuchtere dagelijksche werkelijkheid
van een regisseur in hemdsmouwen,

—

—

van mannen in blauwe overalls die de
lampen richten, van een dik heer met

een

groote sigaar. Wanneer de Koningin en haar hovelingen hun drie zinIn de studio nen hebben gezegd wandelt een blonde
kapster de troonzaal binnen om aan
Zóó dikwijls is de filmstudio ons be- Harer Majesteits coiffure
wat te verschreven dat het niet vreemd meer was schikken: een onverschillige
neger
en geen eigenaardige sensatie gaf, beaan en de hellebaarhalve het gevoel: „het is precies zoo als diers nemen een kauwgom-pruimpje.

Zoo gaat dat twaalf keer — twaalf keer
de lampen gericht, twaalf keer dezelfde
drie zinnen. Alles gaat rustig en geduldig. Alles gaat telkens weer opnieuw. Twintig meter film voor San
Francisco en Cuyck aan de Maas. Ik
wacht de dertiende keer niet af. Krijg
er pijn van in mijn rug. En een kriebeling in mijn handen. Zóó veeleischend
zijn de droomconcenten van Deventer
tot Wellington, dat één zoon scène vijftigmaal moet worden herhaald om de
droom zóó schoon te doen zijn als ge
voor vijftig cent entree verwachten

moogt.
We sluipen tusschen de kabels, langs
een Parijsche zolderkamer, een halve

en dank zij de meerdere ervaring wordt nood achter de fronten.
ons oordeel steeds zuiverder en de
Die nood is echter thans nog even
wijze van hulpverleening doeltreffen- groot. Ons werd bericht
en wij
der.
konden dit trouwens zelf ook begrijMaatregelen worden overwogen om pen
dat menschlievende hulp voor
te voorkomen, dat door een opeenho- Finland meer noodig is dan ooit. Dat
ping van werkzaamheden stagnatie in de Nederlandsche ambulance deze
de afwikkeling ontstaat en de midden- week nog vertrok en dat Prinses Justanders zullen een open oor en oog liana haar uitgeleide deed, zegt ons gevoor hunne moeilijkheden bij ons blij- noeg. Laat ons, die hier gelukkig nog
ven vinden. Wij zullen gaarne alle gewoon kunnen voortleven, de nood,
krachten inspannen om de best moge- die in Finland heerscht, niet vergeten.
lijke resultaten te bereiken.
En laat ons niet verflauwen in de beWie de groote waarde van een ge- tooning van medeleven met het zwaar
zonden, zelfstandigen middenstand voor getroffen volk, dat zoo zeer onze symonze maatschappij erkent, zal het nut pathie heeft.
van onze bemoeiingen waardeeren en
Moge menigeen thans een Paaschniets zal ons aangenamer zijn, dan een' gave afzonderen. Men bedenke, hoe
aansluiting van de paar gemeenten in droevig voor vele Finnen deze Paschen
ons rayon, die tot nu toe nog afzijdig is en hoe wij nog gezegend zijn. Geldebleven.
lijke giften worden door ons gaarne in
Op alle gebied van de samenleving ontvangst genomen,
en, zooals wij
zijn in deze moeilijke tijden legio moei- gisteren berichtten, ook kleedingstuklijkheden te overwinnen, die slechts ken
voor mannen, vrouwen en
door eensgezinde samenwerking te kinderen.
boven kunnen worden gekomen.
Voor plaatsing in winkels hebben
Moeilijkheden zijn er om overwon- we nog een aantal busjes
beschikbaar.
nen te worden, maar alleen als allen Wie een busje, wil plaatsen, gelieve
daartoe medewerken zal binnen den dit aan ons op te geven; wij zullen ze
kortst mogeli.jken tijd het best moge- gaarne laten bezorgen.
lijke resultaat kunnen worden bereikt
Het adres voor alles wat de Delftsche
inzameling voor Finland betreft is:
P. Intveld, Van Leeuwënhoeksïngèl 27,
telefoon 97, postgiro 69537.

—

—
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Drs. J. W. Bruijn.

EEN ZILVEREN JUBILEUM.
A.s. Dinsdag 26 Maart is het 25 jaar
geleden dat onze oud-stadgenoot drs.
J. W. Bruijn te Leiden het artsexamen
aflegde. Tijdens

de mobilisatiejaren

was de heer Bruijn officier van gezondheid. Van 1931—1923 was hij geneesheer aan het St. Joris Gasthuis en
tot 1930 was hij daar waarnemend
geneesheer-directeur. Gedurende zijn
Delftschen tijd heeft hij zich veel
vrienden verworven; vele van zijn
oud-patienten zullen hem zich nog wel
herinneren.
In Delft heeft hij verschillende functies bekleed. Gedurende ± 5 jaar was
hij kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk:
verder lid van de commissie tot wering van schoolverzuim (2 scholen en
school voor Mulo); lid van het bestuur
der Christ. Hist. Unie, afd. Del:.
van de examencommissie der Ned. Ver.
voor Neurologie en Psychiatrie en drie
jaar bestuurslid van de plaatselijke
afdeeling van het Groene Kruis.
In 1930 volgde zijn benoeming tot
geneesheer-directeur der Ned. Herv.
Stichtingen voor zenuw- en geesteszieken „Zon en Schild" en „Hebron"
te Amersfoort. Deze jonge stichtingen
zijn onder zijn directeurschap uitgebreid tot een complex gebouwen waar
nu ruim 900 patiënten verpleegd worden.

A.s. Dinsdag 26 Maart zal het laatste
gebouw der stichting, het zeer modern
ingerichte t.b.c. paviljoen door den
minister van Binnenlandsche Zaken
geopend worden.

De Delftsche inzameling
voor

Finland.

WELKE WINKELIERS WILLEN
NOG BUSJES PLAATSEN?
De voorzitter van de Vereeniging
voor Volkenbond en Vrede, afd. Delft,
schreef ons heden het volgende:
Het stemt tot groote

—

—

dankbaarheid,

dat. de Delftsche burgerij onze actie

voor humanitaire steun aan Finland
zoo gunstig gezind blijkt te zijn. Terwijl op verschillende andere plaatsen
de inzamelingen ' reeds gestaakt zijn,
kunnen wij nog steeds voortgaan.
Zoolang de oorlog in Finland voortduurde en wij dagelijks lazen over successen van de aangevallen en dapper
'om hun vrijheid worstelende Finnen,
zat daar een bijzondere prikkel in voor
spontane giften ter bestrijding van de

handi„[

**

Oneerlijke mededinging.
EEN FORNUIS, MET GEVOLGEN.

De landbouwer V. uit Delft wilde een
fornuis koopen. Hij zocht en eerst toen
hij in Leiden, op de veemarkt kwam.
raakte hij wat men noemt „op dreef"
met zijn fornuis. Maar, die koop bracht
voor hem een nasleep, want tweemaal
moest hij met zijn knechtje als getuige
fungeeren, omdat het gekochte fornuis
een kwestie over oneerlijke concurrentie aan het rollen bracht.
Want, toen V. zijn fornuis had gekocht, kwam de over-buurman van zijn
leverancier hem vertellen dat hij in
een pak gestoken was" hetgeen zooveel beteekende als dat hij bedrogen
was. En de concurrent vertelde erbij
dat de fornuizen door dien leverancier
gewoonlijk maar wat met- cement worden dicht gesmeerd.
Wegens oneerlijke mededinging had
de rechtbank den concurrent veroordeeld tot 30.— boete subs. 30 dagen
hechtenis, van welk vonnis hij in hooger beroep kwam, zoodat de Delftenaar met zijn knechtje opnieuw moest
verschijnen. De proc. generaal eischte
bevestiging van het vonnis der recht-

’

bank.

0^
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AGENDA.
Zaterdag:

druk

Delfia-Theater, 8 uur: Kouwe
en De vroolijke Kostschool.

<y

Roxy-Theater, 8 uur: De Gier van ■>
maica en Arresteer Bulldog V^
mondpap»
Doelen-Kino, 8 uur: Hoera, ik ben r«r
en Discretie verzekerd.
«j
Flora-Theater. 8 uur: De terugkeer
Zorro en De dochter van den o1

*

Zondag:
1

Delfia-Theater, 8 uur: Kouwe dn
en De vroolijke Kostschool.
<v
Roxy-Theater, 8 uur: De Gier van
maica en Arresteer Bulldog "
mond-

papii

Doelen-Kino, 8 uur: Hoera, ik ben *
en Discretie verzekerd.
van
Flora-Theater, 8 uur: De terugkeer
Zorro en De dochter van den <*
Delfia-, Roxy-, Floratheater en D°e
Kmo, 2.30 en 4.30 uur: MatineeMaandag:

De verdediger pleitte vrijspraak ook
druktC
op juridische gronden, want hij vond Delfia-Theater, 8 uur: Kouwe
en De vroolijke Kostschool.
jg.
dat er eigenlijk beleedigd was. Het
hof heeft het vonnis der rechtbank ver- Roxy-Theater, 8 uur: De Gier v?? un i«
maica en Arresteer Bulldog *<
nietigd en verdachte vrijgesproken.
mond.
pa pa
"
Doelen-Kino, 8 uur: Hoera, ik ben
en Discretie verzekerd.
va»
Flora-Theater, 8 uur: De terugkeel
EEN ULTRA-MODERNE
raa
d' fc
Zorro en- De dochter van den
KOEL VITRINE.
en "D°e
De zaak van de firma W. Nijveld, Delfia-, Roxy-, Floratheater
MatineeKmo,
2.30 en 4.30 uur:
&
Markt 27 heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan door de opening Stads Doelen, 8 uur:
met „De vier van Tholen e"
van een afdeeling voor fijne vleeschLier".
jj0 jj
waren. Zij heeft begrepen, dat het
8
uurSt.
Antonius
Patronaat,
publiek op het gebied van hygiëne de
stop-revue „Hoe bestaat 't".
}
hoogste eischen stelt en aan die
eischen is tegemoet gekomen, door het
VEREENIGINGSNIEUWS.
doen plaatsen van een zeer groote Kelvinator, waarin tallooze soorten
vleeschwaren bewaard kunnen worOm technische redenen m°ete12 u^
den. Juiste temperatuur en vochtigvóór I
heidsgraad maken, dat de kwaliteit richten voor deze rubriek
op den dag van plaatsing
goed en
de klant tevreden blijft.
bezit zijn.
i

***

In deze rubriek Kunnen de

GESLAAGD.

Geslaagd voor het te Rotterdam gehouden analyst examen, onze stadgenooten J. H. W. Kardolus en S. C.

pto*-tscl!Sjlto,

***

lenigingen mededeelingen doen """'jjo.
*u
voor hun leden 'van belanï

.

Chr Gymn. Vereen. „Excelsior”
Aangezien wij Dinsdagavond "j^Ltzaa' L
schikking hebben over de gymnastiek gege
de H.8.5., -wordt dien avond Êeen v ijd»*B
ven. De heeren worden verzocht Vr
te K^
Maart a.s. 's avonds te half acht. uu*

Lansbergen.
S
— Bij het door de Nederlandsche
Chemische Vereeniging te Utrecht ge- men in de 'zaal aan de Raamstraat.
houden analyst examen slaagde voor _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_l
Int. Vereen. Bellamy.
t€
het eerste gedeelte o.a. onze stadgeWij maken de leden en .belan#:
s ejj*
ei op attent dat Woensdag 27 Maari
noot?,
no
mejuffrouw
Hoogervorst.
M. S.
en ge treft aan den rand der zee
belegd wordt ter herdenkins^jjcaj
avond
Voor het 20 Maart j.l. gehouden geboortedag van Edw. Bellamy, >» "jjet
een schip deinend op dé golven.... een
examen
voor machineschrijven, afgeTer opluistering de geluidsfile "■.
ondergaande zon
de branding
der
aarde". Spreker de heer K. Maal;erfcr,Xt
Vereen,
n
van Leeraren
Nog een beperkt aantal kaarten
ruischt en schuimt. Opent een deur: nomen door de
bij
l
een vrouw ligt snikkend op een bed, in Stenografie en Machineschrijven te baar aan de bekende adressen £ m-mM* mmm
is geslaagd mej. R .G. secretariaat: Is. Hoornbeek straatngLeven”. H
een man buigt zich over haar
drie 's-Gravenhage,
Chr. Jonge Meisiesvereen. „Jo
Koster,
opgeleid aan het Centraal
heeren in hemdsmouwen zitten er zwij- de
Dinsdag
26 Maart. Doelenstraat
Instituut,
Oude Delft 127.
gend bij te kaarten en een vierde
7.30 uur: Jeugdgroep 12—14 Jaa,\(ieeren £i»,
in
schiedenrs door mej. Nicolaas. BePv,-- I^"^
wien ge kardinaal Richelieu herkent,
7.30—8.46 uur: lste afd. 14—16 Jaa '
a.
zich,
staat
electrisch te scheren.
BURGERLIJKE STANI».
reciteeren, repeteeren.
iHer.
ouu
Achter gindsche deur zit een ver8.46—10 uur: 2de afd. 16 j. en
lleerwedslrijd. Zingen.
6-11
liefd paar op het gras tusschen de
(Nadruk verboden).
Ned. Herv. Jongensvereen. op G. G.
bloemen en tien meter, verder heft de
„Eben Haëser”.
GEBOREN: 20 Maart. Anthonie, z.
beul zijn zwaard om een stouterik van
Paaschdag om 3 uur ver?ïer*. jj|e
Eerste
an tf
't hoofd te ontdoen. Naast een Duitsch van A. Hom en M. H. W. Lam, Corn. de consistorie van de Sehoolstraa
der is A v. d. Kcoy. die het PaasC' rr j on 0*
dorpsplemtje waar de muziek vroolijk Trompstraat 57.
A. Vermey brengt een
(
21 Maart. Cornélia Theodora, d. van bespreekt.
1'
speelt, is het oerwoud van Brazilië
werp
waar een zweetende man zijn wanhoop' S. W. v. Straaten en C. H. Goedhart, Delftsche Vereen, v. Spiritisten ">**
u oj[
Simon Pieter CorZondag (le Paaschdag) 's av9"red* tlv
in de whisky vracht te verdrinken, ter- Doelenstraat 88.
wijl eén heer in rok en met een zwie- nelis, z. van J. Vermeulen en J. Blij- Godsdienstige samenkomst Paasf
sen, " (t>'.
middel van den heer C. J. van K Q^dor^c
leven,
C.
de
Wittstraat
13.
hoogen
hoed op het gebrillantiV .et
rigen
ce-medium.
Br. Ezau.
irï ;
22 Maart. Gezina Laura, d. van L. tucas 23 : 43.Spreker:
En Jezus zeide w» " jj ttt
neerde hoofd er aandachtig een pijp bij
mcx
gij
waar zeg ik U, heden zult.
rookt. De heele wereld en de heele Poot. en P. Drijvers, Wassenaarstr. 12. Paradijs zijn'\
Toegang vrijOVERLEDEN:
20
Maart.
Herst,
D.
menschheid, alle vreugde, alle wan_■
ir
D.W.S.V. „Quick”.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMU
i(_,|
hoop, alle spanning, vertwijfeling, zot- 72 j., echtg. van J. Valstar, KoepoorDen leden maken wij bekend.p]ard>n^>'
K. G. Deutekom, 17 maan- deelnemen aan de marsch van
gjjrtheid en sensatie achter vijftig deuren straat 40.
den, Carthuyzerstraat 61.
Vlaardingen, op Maandag 2e "al loetfi'l
en op acht vierkante kilometer.
21 Maart. K. C. Ligteneigen, 4 maan- om 9 uur v.m. in het clubhuis
Dat is de aanraking met de droomlAllen op tijd, in clubcostuuroden,
Phoenixstraat 80.
fabriek, het laatste uur in Hollywood.
H. HaneD.W.S.V. „De JoligeTip ela rs”
maaijer, 76 j., Vlamingstraat 33a.
het afscheid van de Vereenigde Staten!
De leden die Geeineifffji ÖCI^it goed
Schevenir.Een worden verzochlJ- per s ts'
Wij loopen door New-York, door Pahet
vertrek te' letten. Wij vt uekKti
rijs, door de Middeleeuwen en langs de
KANTONGERECHT.
8.30 uur, dus allen om 82" uur g2O uUV1
wersdijk
rsC n .je"
tion. Per iiets vanaf Vei
zee, over een Duitsch dorpspleintje,
De leden die alsnog aar. deze/ aanir.^rd«
door een Braziliaansch oerwoud, langs
zich
len deelnemen kunnen
n"=. irna f v o°s
Uitspraken strafzitting 20 Maart.
Verwersdijk 97A. Clubccsluum P' n jc*
kardinalen, koningen, beulen en weOvertr. Melkbesluit: N. O. te Naaldwijk Brood medebrengen want «11 * !
reldreizigers-aan-den-drank. naar de ’2 subs. 1 d h.
7 uur in Dellt terug.
.—**\
Poiitieverord. Delft: J. A. J. te Delft
auto. die buiten staat te wachten om Overtr
1.50 subs. 1 w. t.: J. v. d. K. te Rotterdam:
ons naar den trein te brengen.
H. B. eri G. t. V. beiden zonder vaste
woonplaats
reder
1 subs. 1 d. h.
In vier en twintig uur
een nacht Overtr.
Arbeidswet:
T. S. te Naaldwijk
door Californië en Ari- / 7.50 subs. 4 d. h.
en een dag
wij
Overtr
Motor
en
Rijwielwet:
bereiken
het
A. L. te Honzona
Mexicaansche selersdijk ’6 subs. 2 w. t.,
J. G. V te Delft
grensstation Nogales.
■f 15 subs. 10 d. h.; B. P. v. K, te Rotterdam
|
Mr E. ELIAS.
’4 subs. 3 d. h.; A. F. M. E., te 's-G

.

—

". .

—

—

—

.

Cabaretav^

kazerne en driekwart Middeleeuwsche
kathedraal, naar buiten en staan in
Warners doodenstad. Een wonderlijke,
beklemmende gewaarwording te loopen in een New-Yorksche straat met
New-Yorksche huizen, coffee-shops.
straatlantaarns, een bioscooptheater cii
reclameborden, heelemaal écht van den
buitenkant, doch inwendig een dor
skelet, een stad van gevels en zonder
diepte
een twee-dimensionale beklemming. Ge loopt de New-Yorksche
straat uit en zijt in Parijs en wanneer
het Parijsche straatje uit is, dan bevindt ge u in Benares
zoo'gaat dat
kilometers voort: bereizend in enkele
tientallen minuten de heele wereld, samen gedrukt op één stukje grond in
Hollywood. Het is vreemd en spookachtig. Maar droomen fabriceeren is
vreemd en de illusies van alle menschen in schijn en voor enkele uren bevredigen
dat is spookachtige professie.
Zoo dwalen wij de laatste kwartieren
op Noord-Amirikaanschen grond, door
eeh wereld die aan de ware wereld
(Nadruk verboden.
ontrukt is.
Gaat deze geweldige hal binnen
Auteursrecht voorbehouden)

—

—

GEVONDEN VOORWERPEN.
Aan het Bureau van Politie zlin
iederen werkdag inlichtingen te &
komen omtrent: badhanddoek, LP
sleutel, halsketting, contactsleutel, au
achterlicht, huissleutel, ceintuur, han "
schoen, kistje sigaren; terwijl zijn
bevragen: Oude Delft 99, portem. i°e
ritssluiting; Schoolkade E 107, armbandje; Rietveld 161, zwarte hono«
Brasserskade 164, 3 opklapriemen.
Crommelinlaan 69, model Lipssleute ;
C. Trompstraat 71, gebr. kindermu»'
Schoolstraat 4, gele hond; Hof v. Veüi'
laan 49, kapje regenmantel; Groenlan '
schelaan 27, zwarte hond; P. Heins»'
20, emaille teil; Voorstraat 58, heere"'
handschoen; Molslaan 50, damespoiS'
horloge; Breestraat 37, wollen <*a
Gasthuislaan 42, schrijfétui; Gasthuis
93a, mii. veldmuts; I. Hoornbeekstra
66, d. vulpenhouder; Annastraat '
regenpijp; Rotterdamscheweg 97, P*
tijdschriften; Oostplantsoen 13, vulpe£
Saenrédamstraat 24, rozenkrans; J>
4, gr. regenkapje; Delftweg 43e, ne
renhandschoen grijs; A. Pauwstraat
schroevendraaier; Bosschastr. 30, nu
sleutel; D. Langestraat 51, bl. dam«
handschoen; Madestraat 7,
Buitenwatersloot 264, actentasch; K° '
Emmalaan 151, touw; Patrimonium^ '
17, h.polshorloge; Willemstraat 52.$
lastingmerk met naam; Nassaulaan I '
voetbal; Achterom 102, bel.merk;
■Catsstraat 18, d.portemonnaie;
landschelaan 17, portem. met ritsU
de Grootplein 13, bivakmuts; Hugo
Grootstraat 16, zadeldekje; Oude V
196, fox hondje.

—
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MARKTBERICHT^^

'J. J. G. te Nootdorp, ieder
, ii ; i
2 d. h.; C. J. K. ie N
subs. 4 d. h.; C. N. K
|; ,;
j
M
n
Ü h': A' V'
Rjjwijk
te
V
5 d 'h

°'

,

’ ’
'
2'

Kaasmarkt.

Delftsche
23 Maart. Aan Stadswaag » pr,jS
stapel kaas, wegend 179 *&"
■>t per kg. Handel vlug.

i

EERSTE

DELFTSCHE

BLAD
Ingezonden Mededeelingen.

DE TORPEDEERING VAN DE
HEDDERNHEIM.

"ELF IA

_

Beide Paaschdagen

*^m^__^^b

|** ATINEE.

KOUWE

2.30 en 4.30 uur
George Formby in:

-

'

I

TELEGRAMMEN.
Daladier

spreekt met

Gamelin.

EERSTEVERGADERING VAN HET
OORLOGSCOMITÉ.

(Havas)- Het °01"logscJUJS' 23vanMaart
de nieuwe regeering

-hgJ^fé
jfjn

Vanmorgen in het ministerie van
nc^n ziJn eerste vergadering ge-

h oüri 611
ftaiirl onc'er voorzitterschap van ReyW ' *°°rts waren aanwezig de minis
£v hautemps, Daladier. Campinchi,
onnet> Lamoureux, Mandel en
alsmede generaal Gamelin en
adn,.l^'
<je raal Darlan. Alvorens zich naar
(Ji er Nadering te begeven, had Dalagen eraeen langdurig onderhoud met
al Gamelin.

°'

Molotof niet naar Berliin.
OPENHAGEN,

23 Maart (Reuter).
Duitsche kringen te
,
enhagen wordt medegedeeld, dat
QJotnf
Vandaag niet in Berlijn verw ,
wordt, zooals gemeld was.
SK°U, 23 Maart (Reuter). Russi
en Duitsche kringen in Moskou
v ,
ren niets te weten van een reis
Va
loloJ'
Zij achten
*Ulk 2eer «aar Berlijn.
onwaarschijnlijk.
jn
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DUITSCHE VERGELIJKING
TUSSCHEN

SCAPA FLOW EN SYLT.

BERLIJN, 23 Maart. (D.N.8.) De
Duitsche pers maakt een balans op
over de Duitsche aanvallen op Scapa
Flow en de Engelsche aanvallen op
Sylt en komt tot het volgende resultaat: de Engelsche materieele schade
in Scapa Flow bedraagt: een slagschip
zoo goed als vernield, twee slagschepen zwaar beschadigd, een kruiser
zwaar beschadigd, twee andere groote
oorlogsschepen zwaar beschadigd, bovendien schade op drie Engelsche
vliegvelden en schade aan Engelsch
-htdoelgeschut, tezamen een schade
van 419.775.000 mark. (Zeer nauwover
keurig uitgerekend! Red.* D. C.) De
door Engeland op" het eiland Sylt aanvliegtuigen
gerichte schade (herstel van een huisboven
dek, reparatie aan een schietschijf en
beinzetten)
wordt
nieuwe ruiten
rekend op 1.178.85 mark. Bij den aanHET WAREN TOESTELLEN
val op Scapa Flow ging geen enkel
VAN DE LUFTHANSA.
Duitsch vliegtuig verloren, daarenHet feit, dat sedert enkele dagen de
tegen verloren de Engelschen drie
Duitsche
Lufthansa wederom vliegt
machines en zullen zij bovendien nog
tusschen
Amsterdam
en Berlijn blijkt
de schade moeten betalen welke zij op
algemeen
nog
bekend
te zijn. Vanniet
aangericht.
gebied
hebben
Deensch
daar, dat de verschijning van een
Duitsch verk e e r stoestel boven Nederlandsch grondgebied reeds enkele
aanleiding heeft gegeven tot
malen
DER
ZWEEDSCHE
VERSTERKING
geruchten als zou een Duitsch miliNATIONALE DEFENSIE.
vliegtuig boven ons land hebben
STOCKHOLM, 23 Maart. (Reuter). tair
gevlogen. De bevolking in den omtrek
Zweden is begonnen aan een groote
van den „corridor", welke voor het
actie tot versterking van zijn verdedi- verkeersvliegtuig is aangewezen
zal
ging. Tot de nieuwe maatregelen,
spoedig gewend zijn aan de gewel
welke daartoe vandaag gemeld worden, regelde verschijning van deze
toebehooren:
stellen.
1. De benoeming van een nieuwen
en jongeren opperbevelhebber in den
persoon van den generaal-majoor Ivar

LAATSTE BERICHTEN

.

Holmquist.

Maart (D.N.8.). Het
°Pperb N '
2. Tienduizend dienstplichtigen, die
Vel van de weermacht maakt nog
bel{
geen militaire opleiding hebben genoten, worden opgeroepen om 150
Westen geen bijzondere ge- dagen dienst te doen.
b6urt
c, "
t, ler>issen.
3. Sommige categorieën van de lichT~i Sister p U]lsche luchtwapen maakte tingen 1937 en 1938 der dienstplichtiDndanks heftigen vijandelij- gen
ker,
de marine zijn opgeroepen.
«n lupufllBlBllo van jachtvliegtuigen 4. voor
De voorpost van de Zweedsche
liijg^, td°elgeschut, tal van verken- verdediging in de Oostzee, het eiland
Aa,, hten boven Frankrijk.
Gotland, is krachtiger versterkt dan
eer,j ge et Westelijk front vlogen
ooit in de geschiedenis het geval was.
verkenningsvlieg"Jigen
5. In het Noorden is het fort Boden,
et Duitsche grensgebied binjdat
van vitale strategische beteekenis
n
Dnjgevi Er-gelsch toestel werd in de is, onlangs geïnspecteerd door een gens Van Kleef door een Messer"
zelschap officieele personen, die het
op groote hoogte
onneembaar" noemden.
den en .neergeschoten.
Op
n' 22en Maart
.en in den nacht
<j e
22en op den 23en Maart werd DE TURKSCHE BESPREKINGEN
n "g van neutraal rechtsgeMET DE GEALLIEERDEN.
o
a 1do
VrJsndelijke
vliegtuigen
meer
ANKARA, 23 Maart (Havas). De
e
SCtletldin"ë geconstateerd, en wel de militaire delegaties van Engeland,
van Nederland'sch Frankrijk en Turkije, die maarschalk
teth,
*n 23 ** led om 12 uur 22, 22 uur 31 Mitchell en generaal Jauneaud, de opr
Van Belgisch rechtsgebied perbevelhebbers van de geallieerde
nvjl
l,r '
ccn 'so_i,-led
en varl Luxemburgsch luchtmacht- in het Midden-Oosten,
1 uur 11.
(^aar
naar Aleppo hebben vergezeld, zijn
Van gezaghebbende zijde vanmorgen in Ankara teruggekeerd.
e^ net eerste geval van De leider der Turksche militaire dele■■ ,
<)
5t in
he neutraliteitsscnending, gatie en de vertegenwoordiger van het
he j )itsche
legerbericht wordt ministerie van Buitenlandsche Zaken
li er"d
betrekking op zullen pas over eenige dagen terugeHJk
tsc>,Ve:rnrioed
6 vli egtuig, dat nabij
Lobith keeren, als de besprekingen, die thans
in Beiroet gevoerd worden, zijn afgeeide andere gevallen van loopen.
e)ijk
K
i^- ft*/ oVer^begers is niets beITALIAANSCH SCHIP IN
GIBRALTAR DOORZOCHT.
g^; 23VanMaart. (Havas). Het
hedenmorgen luidt:
\
LONDEN, 23 Ma-art. Reuter vern van g id'
van
Patrouilles ten neemt van officieele zijde, dat het
Q de Saai-"
lijnvaartuig Conté di SaEERSTE ITALIAANSCHE KOLEN- Italiaansche
gisteren
voia
aankomst in Gibraltar
SCHIP
NAPELS AANGEKOMEN. is doorzocht, bijomdat
de Britsche autoriteiten bericht had ' m ontvangen, dat
VFaart- (D.N.8.) Als eerste zich passagiers aan boord zouden ber
vrijgegeven vinden die op een valsche pas reisden.
kolenschepen
is het s.s. Het onderzoek geschiedde snel en de
ei
ren 'm Napels aangeko- vertraging van dertien uur welke
Vk^ow,
cht, e Wordt het s.s. Felce ver- hierdoor ontstond, acht men in Londen niet buitensporig groot.

end^

t"'

u^

Sc«'mitt
van
j

j^ernerT'l "
e<^Jlan

Sn

k6t

eric
Of'^riiv'
*,
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ertien°
?
V<Uoli
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OPLEIDING VAN
VLIEGERS AAN DEN
LOOPENDEN BAND.
Hoe men piloot kan
worden, zonder den
vasten grond te verlaten.

or uit. Hij daalt drie trapjes af en
staat dan
in een ruime hal! Een
tweede piloot-in-opleiding neemt zijn
plaats in, d.w.z. hij klimt in het kleine
vliegtuig, dat ongeveer anderhalven
meter boven den grond op een
eigenaardig onderstel is gemonteerd.
Hij zet zich op zijn plaats, doet de koptelefoon aan en staat nu in verbinding
met den instructeur en diens microfoon. De nieuwe les neemt een aanvang.
Opnieuw volgen de in de microfoon
gesproken bevelen elkaar op, die
nauwkeurig worden 'opgevolgd. Het
kleine vliegtuig blijft onbeweeglijk op
zijn onderste] staan; alleen de voorge"*e« v p
" .ts. -correspondent)
schreven bewegingen als het maken
Par ijs, Maart 1940. van bochten, opstijgen, spiraalbewegingen en duikvluchten voert het in
aag na^r piloten houdt werkelijkheid
pi
uit.
tred met de vraag Vliegen leeren zonder den

—

HOOGTE, SNELHEID EN BOCHTEN

WORDEN AUTOMATISCH
GEMETEN.

-

„ r.
Öj,«J^jken
°ar

V j.

t)J

ee6,'s

e

al"

vliegtuigen. Men heeft
16tS °p gevonden, om

11

vasten

grond

te verlaten.

Op deze wijze werden de aanstaande
piloten in de geheimen van de vlieg°P te l-Wen, zonder kunst ingewijd door middel van een
leven « »-* vernuftig toestel, den „Linktrainer".
Dit uit Amerika afkomstige toestel beu<w vroeger mogelijk
staat uit een sterk verkleind model van

C^ba^^^denlooC oor\
. «*i:£?
V*
V

jv

r sPreekt in
de microV°or
in
°P tafel staat:
WerPt h-r le linksche bocht".

**V?
W^

f

Clr!

fe

VhVan«ui»zZ„

een vliegtuig, dat in verkleinde afme-

tingen een nauwkeurige imitatie vormt
van het werkelijke vliegtuig. Niets ontbreekt er aan: hoogtemeter, instrumen-

bHk do°r het tenbord, snelheidsmeter,

,cabine en

bochtennieter,

slaat het kompas, thermometer, oliedrukmeter,
radio en valscherm. Dit kleine model is
gemonteerd op een draaischijf, welke
het uitvoeren van bewegingen in alle
«
richtingen, omhoog, omlaag en op zijde
toelaat. Het toestel werkt electrisch.
GTIcJ e n p
rt^rvliegtuigje Stijging en snelheid, die natuurlijk
en Jonge man klimt nipt kunnen worden uitgevoerd door

e dat gehoorzaam
. A cd'
een wemiê
M " " n°81 Ni' "Nog
nchtin
S Noordr; '»v tot
een
hoogte
van
vl
,°P
e '
\>

Wl?

KOPENHAGEN, 23 Maart (Reuter).
Naar heden vernomen wordt, heeft
de commandant van de Britsche onderzeeboot, die het Duitsche s.s. Heddernheim tot zinken heeft gebracht, dit
vaartuig geruimen tijd achtervolgd
alvorens het aan te houden, omdat er
zware zeeën waren en het mistig weer
was en hij besefte, dat de bemanning
weinig of geen kans op redding zou
hebben, indien zij toen genoodzaakt zou
zijn geworden in de reddingbooten te
gaan. De commandant van de duikboot heeft daarom gewacht, totdat de
Heddernheim dichter bij de Deensche
kust was gekomen. Wetende dat de
bemanning bijna zeker veilig zou zijn,
heeft de commandant daarop het Duitsche schip opgevangen en de bemanning gelast in de sloepen te gaan.

Duitsche
Geruchten
militaire
Nederland.

DIEFSTAL EN HELING VAN
MILITAIRE GOEDEREN.
De recherche te Groningen is een
diefstal van militaire goederen op het
spoor gekomen, welke door een rijkswerkman op het kazerneterrein te
Groningen ten nadeele van het Rijk is
gepleegd.
Deze werkman, de 57-jarige A. H.
uit Groningen, is gearresteerd. Verder
zijn aangehouden de 38-jarige expediteur G. H., die de gpederen vervoerde
en bovendien een kleinigheid van het
gestolen materiaal als belooning ontving en de gebroeders W. uit Groningen, die de goederen ver beneden de
waarde hebben gekocht.
Laatstgenoemden trachtten de politie
op een dwaalspoor te brengen door het
noemen van een verkeerden naam.
Meer dan tweehonderd kilogram
prikkeldraad, dat op het kazerneterrein
lag opgeslagen, is ontvreemd, alsmede
een partij golfplaten en een partij
nieuw touw.
HERDENKING 900-JARIG BESTAAN
VAN GRONINGEN.
Er heeft zich in Groningen een
comité gevormd ter herdenking van
het 900-jarig bestaan der stad, welke
veel ouder is, maar die pas in het licht

der historie treedt door een document

van 1040.

Het comité zal trachten de noodige
gelden bijeen te krijgen voor het aanbrengen van een steenen frontispice
aan het stadhuis. Deze gevel werd indertijd door gebrek aan geldmiddelen
in hout uitgevoerd. Verder staan op
het programma: onthulling van de gerestaureerde poort van het oude Prinsenhof, de aanbieding van drie beelden, ter versiering van den hoofdin
gang van den Martinitoren, een tentoonstelling van foto's, gravures, kaarten en andere documenten, welke een
beeld geven van oud-Groningen en de
uitvoering van oude volksdansen op de
Groote Markt.

het toestel, kan de instructeur aflezen
van het instrumentenbord in zijn cabine. Hier geeft hij ook, zooals gezegd,
de noodige bevelen, welke de leerling
door middel van de radio opvangt.
Buitendien worden de door het toestel
werkelijk uügevoerde bewegingen, zooals de bochten, zoowel als de niet uiterlijk zichtbare bewegingen, zooals de
behaalde snelheden, opgeteekend op
een grafische tabel. Dit geschiedt tijdens de „vlucht" op automatische wijze.
Aan de hand van deze grafiek wordt
de leerling-vlieger dan later op de begane fouten gewezen.

Van het namaak- naar het
echte vliegtuig.

Zonder dus den vasten bodem te verlaten leeren de jonge aanstaande piloten het instrumentenbord bedienen en
den stuurknuppel hanteeren, onder dezelfde omstandigheden als in een echt
vliegtuig. Eerst wanneer zij volgens het
oordeel van den instructeur voldoende
bewijzen van bekwaamheid hebben
afgelegd aan de hand van den Linktrainer, gaan zij over naar het vliegveld, waar hun een leertoestel wordt
toevertrouwd, achter welks stuur zij bij
weder en helder zicht enkele
proefvluchten uitvoeren. Daarna volgt
een nieuwe onderrichts-pariode niet
den Link, want nu'eerst begint bet
moeilijkste deel van hun opleiding: het
vliegen "bij slecht weer en tegenwind,
vliegen bij nacht en bij mist. Ook
deze manoeuvres kunnen worden uitgevoerd met den Link. Door m
van buitengewoon krachtige ventilatoren wordt een sterke wihddruk l<
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komen vroeg in
het voorjaar, koop tijdig een pot
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alle Drogisten.
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TERAARDEBESTELLING
R. C. T. VAN ROOSMALE NEPVEU.
Op Nieuw Eik en Duinen te 'sGraveri-hage is vanmiddag onder groote
belangstelling, ter aarde besteld het
stoffelijk overschot van den heer R.
C. T. van Roosmale Nepveu, gezant ter
beschikking.

Onder hen, die naar de begraafplaats
waren gekomen om den overledene de
laatste eer te bewijzen, bevonden zich
de minister van Buitenlandsche Zaken,
mr E. N. van Kleffens, de vice-president van den Raad van State, jhr mr
F. Beelaerts van Blokland, de Spaansche gezant, de heer Gines Vidaly Saura, onze toekomstige gezant in Boedapest, mr G. W- baron de Vos van
Steenwijk, de oud-ministers van Buitenlandsche Zaken, jhr mr A. C. D. de
Graeff en mr J. A. N. Patijn, en vele

anderen.
In de aula gaf minister van Kleffens
uiting aan de diepe deelneming der
Regeering en aan de groote waardeering welke zij voor dezen ' trouwen
landsdienaar gevoelt. Spr. roemde het
diepe inzicht van wijlen den heer van
Roosmale Nepveu in menschen en
dingen, welk inzicht door jarenlange
ervaring was gerijpt en door studie
verfijnd. Zijn woord had gezag en
dikwijls is het voorgekomen, dat hij
in critieke momenten een goede oplossing wist aan te geven, of in een warwinkel van moeilijkheden den juisten
weg wist te vinden. In dit verband
herinnerde de minister aan den tijd.

welke wijlden den heer van Roosmale
als gezant heeft doorgebracht in
Spanje, waar hij vruchtbaar heeft gewerkt en waar hij dank zij de achting,
welke de Spaansche regeering hem
toedroeg, een zeer moeilijke aangelegenheid oploste tot heil van Nederland.
Spr. eindigde met een woord van
troost tot de nabestaanden.
Aan de groeve heeft dr H. W.
Creutzberg de begrafenisliturgie verricht, waarna een schoonzoon voof de
belangstelling heeft bedankt.
De kist was gedekt met een groot
aantal kransen, o.m, van den minister
van Buitenlandsche Zaken en van de
Hongaarsche regeering.
BEKEND BEROOVER EN DRIE
VROUWEN AANGEHOUDEN.
Vannacht hield de politie in de Voetboogstraat te Amsterdam een bezoeker
van een verdacht perceel in deze straat
aan, omdat het maar al te vaak gebeurd is, dat bezoekers het slachtoffer
van de bewoners van dit huis waren
geworden. Inderdaad miste de man
honderd gulden uit zijn portefeuille.
In verband hiermede heeft de politie
den bekenden beroover van P„ als verdacht van deze berooving aangehouden. Later zijn nog drie vrouwen uit
dit huis, verdacht van medeplichtigheid, naar het bureau overgebracht.

RECHTSZAKEN
Het verlorengaan
van de Ida.
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MATINEE
2.30 en 4.J0 uur
roet HEINZ RÜHMANN in
_^___

Hoera

. . ik ben Pap?

BEHANDELING VOOR DEN RAAD
i
VOOR DE SCHEEPVAART.
Toegang 18 jaar ***mêêe*<'
Op 26 Februari kwam bij het
67^6 '0
scheepskantoor J .G. Mulder te Groningen een telegram binnen, van den
kapitein van het motorschip Ida, den
KERKELIJKE BERICHTEN.
heer Geert Kuur, waarin deze meldde,
dat zijn schip, groot 208 ton, ter hoogte
Remonstrantsch Gereform. Gemeente.
van St. David aan de Westkust van
(Oude Delit 102).
Engeland was gezonken. Ter hoogte
Zondag <le Paaschdag) vm, 10.30 uur- Ds
van Pembrokeshirc stootte de Ida op G. J. W. Oldeman.
Oud-Gereformeerde Gemeente.
een zich onder water bevindend voor(Molslaan 48).
werp, waarna het zeer spoedig onder
water verdween.
Zondag (le Paaschdag) v.m. 10 en n.m S

De Raad voor de Scheepvaart stelde

uur: Ds De Groot.

in zijn zitting van vanmorgen een on- DeMaandag <2e Paaschdag) v.m. 10 uur: Ds
Groot.
derzoek in naar het verlorengaan van
Chr. Gereformeerde Gemeente.
schip.
dit
(N Langendjjk 46).
Voordat kapitein Kuur van PlyZondag v.m. '0 en n.m. 5 uur: Ds Rkkt)
mouth naar Androsson aan de WestMaandag vm. 10 uur: Ds Riekel.
kust van Schotland vertrok, had hij
Evang. Luth. Gemeente.
van de naval con trol officer in Ply(Noordemde 4).
mouth een bepaalde koers opgekregen.
Zondag (le Paaschdag), v.m. 10 uur: Ds A.
Het kompas was uitstekend, niettegen- W. C: de Wit. Kerkkoor.
Maandag (2e Paaschdag). v.m. 10 uur: Ds
staande het schip met ijzer was ge-

laden.
Om 12 uur 's nachts kwam de kapitein op wacht. De vuurtoren van Lundy Island werd Oost gepeild op ongeveer 20 mijl. Een der matrozen ging
om 2 uur naar de machinekamer om
de motor te controleeren. Het schip
liep ongeveer 6 mijl. Op dat oogenblik
voelde de kapitein een hevige schok,
waarna een trilling door het schip,
ging, alsof het ergens overheen schuurde.
President: „Wat dacht u op dat

oogenblik?"
Kapitein: „Als ik Lundy Island niet
had gepeild, dan had ik kunnen denken aan een steen of zoo iets."
President: „Wat deed u toen?"
Kapitein: „Ik liet oogenblikkelijk de
motor stoppen. Bij het looden konden
we geen grond krijgen. Daarna stelde
ik een onderzoek in in de machinekamer. Deze was vol rook en damp
en het water stond al twee voet hoog.
Toon liet ik de reddingboot klaarmaken. Er stond veel zee en het strijken van de boot was niet gemakkelijk.
De stuurman en ik bleven aan boord
om nog eens te zien wat er eigenlijk
gebeurd was. Het water stond to
veel hooger in de motorkamer. Ik veronderstel, dat er een gat is ontstaan
juist bij het waterdichte schot. Beide
deelen van het schip maakten water.

A. W. C de Wit

Vereen, van Vrijz. Ned. Hervormden.

—

(Ons Gebouw
Koornmarkt 75).
le Paaschdag. v.m. 10.30 uur: de Berm.

heer J. B. Schouwink.
Eglise

Wallonne.

Paques. Pasteur
Mr E. Mahieu. Des Solos de flüte seront joué-

Dimanche

10.30

heures:

a cc St

Ned.

Herv.

(GeD

(Geref.) Evangelisatie.

v

Lhrist.

Belangen).

Zondag v.m. 10 uur: Ds Zandt.
Jeugddienst der Ned. Herv. Gemeente.
(Schoolstraatkerk).
Zondag v m. 10 uur: Spr. Prof. Dr F. W. A
Korff te Leiden.
Leger

des Heils.
(Koornmarkt 4).

le Paaschdag v.m. 7.30 uur Bid- en dankstond; v.m. 10 uur: Heiligingsdienst, waarin
levens nieuwe soldaten worden ingezegend;
n.m. 3.30 uur: Vcrblijdingsmeeting; nu».
8 uur: Groote Verlossingssamenkomst.
2e Paaschdag n.m. 8 uur: Groote meeting.
Doopsgezinde Gemeente.
(Koornmarkt 75).

Zondag v.m.

10.30 uur: Ds Goossen. Paseben
Oud-Katholieke Kerk.
Bagijnhof 23a

Zondag (lste Paaschdag) v.m. H)
Dienst; n.m. 3.3o»:uur: De Vespers.
Maandag (2en Paaschdag) v.m. 10
Dienst.

,

uur:
uur:

B
B

Soefi-Beweging.
(Spoorsmgel UU).

Universeele

cci i

Kerk voor Allen).

v.m. 11 uur. Onderwerp: Paschen.
Na tien minuten stond de machine- Doopplechtigheid.
Zang van den Zanger AS
Khan.
kamer vol water.
Na korten tijd zonk het schip met
de boeg naar voren.
President: „Is de redding vlot verloonen?"
Kapitein: ..De boot was volkomen in gemaakt voor den overgangstijd, als het
orde. Wij hebben een zeil opgezet en le zoel is voor winterjurken en de echte
omdat de wind Zuid was, meende ik zomerkleeding nog al te luchtig aandoet.
zoo land te kunnen bereiken. Wij gaZeer practisch voor dit doel is een
ven inmiddels noodsignalen en staken
blauwlichten aan. Tegen den morgen
zagen wij een groot schip. Nadat wij
,uurpijl hadden afgestoken veranderde het schip aanvankelijk van
koers, doch kort daarop draaide het
zonder ons aan boord te hebben genomen. Tenslotte kwamen wij bij St.
David aan land."
President: „Wat denkt u nu zelf?''
Kapitein:
..Ik weet werkelijk niet
wat ik moet. denken. Ondiep water
was uiteesloten. Van een ontploffing
is evenmin sprake geweest."
President: „Hebt una de aanvoering
olie op het water gezien?"
DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN.
Kapitein: ..Neen, ik kan waarlijk
zeffgen of ik een duikboot heb
niet
heeft
De minister van Waterstaat
geramd."
aan de Nederlandsche Spoorwegen
President: „Was uw schip verontheffing verleend van de verplicht zekerd?"
ting tot afsluiting van de spoorwegen
KaDitein: „Ja zeker. In het begin
"bij k.m. 5.712, van den spoorweg Eist— van den oorlog is dè verzekeringssom
Geldermalsen (in de gemeente Val- met 25 procent verhoogd."
Andere leden van den raad vroegen
burg), voor dien bij k.m. 5^065 van den
spoorweg Leeuwarden—Stavoren (in den kapitein nog uitvoerig over de
aanvaring. Deze heeft nog
de gemeente Baarderadeel) en voor soort van aanvarmg
meo-jemaakt, zoonooit
een
dien bij k.m. 5.328 van den locaalspoorhij ook poen verscjiil hoeft kundat
weg Schaarsbergen—Simpelveld. in den nen voelen. Het voorwerp, waarop de
Vullander—(Nieuwlander) bergweg (in Jda is reloopen. paf evenwel mee.
de gemeente Kerkrade), op voorwaarDe Baad voor de Scheepvaart zal
de, dal ter plaatse automatische instal- later uitspraak doen.
laties worden geplaatst.
Ook van deze machtigingen zal de
directie der Nederlandsche Spoorwegen
geen gebruik maken, daar zij de ter
Hoe we van oud nieuw
beschikking komende automatische flikmaken.
kerlichtinstallaties allereerst wenscht
oude, fluweelen jurk. waarvan de halste gebruiken ter beveiliging van thans
okselgedeelten versleten of kaal geeo
onbewaakte overwegen.
EENVOUDIG, MAAR PRACTISCH
werden zijn.
OVERGOOIERTJE.
Onze teekening laat u zien, hoe gemakkelijk u hiervan een aardige over't Is nu de tijd om aan onze voorjaarsgebracht, zoodat de jonge piloot niet garderobe te denken! Natuurlijk hebben gooier kunt maken.
Nu nog een klein lapje geruit of gevaste hand r:cn stuurknuppel moet ve allerlei hartewenschen voor nieuw
daarflanel gekocht voor het blousetje
maar
bloemd
kleeding,
hanteeren, wil hij niet worden „omver aan te schaffen
een
smal
ceintuurtje in de kleur van de
moeite,
de
onze
kasten
naast
loont
het
geworpen." Öf de uitkijkvensters voor
zijn plaats worden afgesloten: vlucht eens na te kijken of daar nog niet het blouse en klaar is Koes.
Ook een katoenen zomerstofje kan
■bij slecht zicht en tegenwind. Hij kan eer of ander hangt, dat met wat moeide
gerust onder worden gedragen.
pasklaar
kan
worden
hier
goeden
smaak
zich uitsluitend orientecren door mid- en
del vaio. Of hij leert het vliegen bij nacht: Heel diep onder hem
schieten de schijnwerpers hun stralenbundels en flitsen lichtsignalen op.
voor
waarmede hij rekening heeft te houden. Ook moet hij trachten de lichtbaaii te ontwijken van de schijnwerpers, die langs den hemel glijden:
vlucht bovnn vijandelijk gebied.

Eieren kleuren

Zondag

Paschen.

Opleiding aan den
Goopenden band.
Het kleine toestel wringt zich om zoo
te zeggen in allerlei bochten. Het
draait om zijn as, laat zich in zuivere
spiralen omlaag glijden, schiet steil omhoog, laat zich vallen — en de stift
teekent op de grafische tabel nauwkeurig al zijn bewegingen aan. Zoowel
de instructeurs als de leerlingen zijn
vol lof over het toestel, dat het mogelijk maakt, als het ware piloten aan
den loopenden band af te leveren, in
groot aantal en onder het voortdurend

wakend oog van den instructeur.
Zelfs de oude rotten in het vak schamen zich niet, af en toe in den Link
plaats te nem'.rn om zich te oefenen in
ieuwste knepen in het vak. Op
deze wijze wordt het Link-toestel niet
nsibaar gemaakt aan de operlïngen, doch ook aan Een prettig werkje voor de kinderen: het kleuren van de eieren voor het
der prestaties van de feest van morgen en overmorgen. Alle aandacht wordt geconcentreerd op de
kleurige figuurtjes op de eieren.
érs tin hurt I eróëp.

DELFTSCHE COURANT

EERSTE BLAD
Verloofd:

TINE ZEELENBERG
en
WIM NOWEE.
Zuiderstraat 53.
Jaagpad 147.
6684 8
Delft, 25 Maart 1940.

BLIND TEACHER OF ENGLISH

——

6687 10

KUNSTHANDEL H. W. KARDOLUS~T~

yS.
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TELEFOON 1390
W
4>
Groote keuze PLAATWERKEN en ETSEN
Het adres voor inlijstwerk
6709 10

VOORSTRAAT 96

I

I^ggi»

«BÉBBBU De beroemde THORENS Koffergramofoons,
ideale weergave, met automatische rem en

I '"'CiJ^ri
W';a" WÊ?

’

’

-.

■NV. HEES 4 Co. DELFT

■

CHOORSTRAAT I=3

TEL

I
I

VAN MIDDELEEUWSCH TOT MODERN
1500 Modelkccmers

I
I

Alle voornaamste dagbladen waren
opgetogen in hun beoordeelingen
over onze groolsche meubelexpositie en noemden haar een attractie
van zeer bijzonder aard.

I
I
I

U ziet

S

I
7Ü

Een keurcollectie van ruim 300Q

tapijten, het mooiste wat de inheem»

sche tapijtweefkunst biedt en schil,
lerende Chineesche en Perzische
exemplaren vormen een bezienswaardigheid op zichzelf.

,_,
. Jke „Vereenigde
v ninkll
Tapijt.K?
?Z exposeert er haar wóndertabr«*

er, in passende omgeving,

.,,

interieurs in Normandisch-Gotischen
stijl en de aUemieuwste creaüesvan
moderne eet-, zit- en slaapkamers,

1831
6729

mooie geknoopte tapijten en haar
meuwe „Kroon Karpetten".

Een speciale expositie van onze z.g.
Huwelijksinsiallaties, complete
inrichtingen voor huizen met 2en 3
kamers, in alle stijlen en prijsklassen,
fCT"

"'

"'"v---- -^:
1

■

Moderne raamdecoraties van de
nieuwste gordijnstoffen, schilderijen
van oude en jonge meesters compleleeren deze interessante expositie.

lunriHTTTm- 1

»

nnmmmtm,,.,..

■
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Dansschool COR HUIJNEN

Vacantiebonnen

M. J. Wilmink

’

’

De DIRECTEUR van OPENBARE Phoenixstraat 18
WERKEN brerigt ter kennis van
belanghebbenden, dat de

van zijn dienst, geldende voor den
2en Paaschdag, gedurende de dagen
26 t/m 30 Maart 1940 ingewisseld
kunnen worden aan het Bureau
Openbare Werken, Oude Delft 51.
Kantooruren van 9 u. v.m. tot 12
u. v.m., 1.30 u. tot 5.30 uur n.m.
Zaterdag 30 Maart v.m. 9 u. tot
6720 14
12.30 uur.

’
’

platenberging vanaf
19.50.
TRIUMPHON Koffergramofoons, in verI "ti=-_l|ï_^^
schillende fraaie kleuren, met nieuwste
verbeteringen, vanaf
22.50.
HIS MASTER's VOICE Koffergramofoons, wereldberoemd,
vanaf 32.50.
I Zeer mooie moderne Koffergramofoons, vol en mooi van toon,
licht gewicht 1 12.50.
I THORENS electrisch platen speelapparaat in boekvorm, zeer
origineel, met prima motor en piek up 29.50.
I De nieuwste platen I.—"
I Naalden 20 cent per doos.
Komt eens luisteren bij

KW"**""''"

TENTOONSTELLING

Nieuwste modellen !

_J9&||*|y

I

'^^WBWBrejw

Koffergramofoons!

\ljjl

uitgeloot de volgende obligatiën:
1. Nrs. 21 en 53 der geldleening
groot 60.000.— van 5 September
1900:
2. Nr. 24 der geldleening groot
41.000.— van 18 Januari 1905.
De bovenstaande obligatiën zijn
aflosbaar den 1 Juli 1940 en van
dien dag af betaalbaar te Delft,
ten kantore van den GemeenteOntvanger ;
die sub 1 genoemd ten kantore
van J. H. ROELOFS en ZONEN te
6716 19
Amsterdam en
die sub 2 genoemd ten kantore van
de Twentsche Bank te Amsterdam.

’

—

CONVERSATIONAL LESSONS
27 VAN LEEUWENHOEKSINGEL
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mf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DELFT, maken
bekend, dat op 18 Maart 1940 zijn

l*®

Mr. WILLIAM W. DAVIDSON

OIS/ |
>J^

Heden overleed, zacht en
kalm, na een langdurig lijden,
onze lieve Moeder, Grooten Overgrootmoeder, Zuster
en Tante,
PETRONELLA POST,
Weduwe van C. v. Tilburg,
in den ouderdom van bijna
77 jaren.
De Familie
POST en VAN TILBURG.
Nootdorp, 23 Maart 1940.
Liever geen bezoek.
Teraardebestelling Dinsdag
a.s. des namiddags 2 uur te
6723 21
Nootdorp.

ZATERDAG 23 MAART

Teleloon 156

GROOTE CABARET-AVOND

en

SOIREE-DANSANT

voor de leerlingen en oud-leerlingen der dansschool
op Maandag 25 Maart (2en Paaschdag) van
8-2 uur in Stads Doelen.
Kaarten (ook 's Zondags) uitsluitend aan dë school verkrijgbaar a
f 0.75, voor Ouders
0.50 (belasting inbegrepen).
Plaatsbespreken op den dag der uitvoering (doch niet verplicht) van
11 1 uur in Stads Doelen. Avondtoilet verzocht.
6703 30

''■

’

—
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■
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inrichting voor deskundige voetbehandeling
H. J. v.WOERDEN-BOLINK, Gedipl. Pedicure-Voetkundige
Tandarts
Hugo de Grootstraat 98 Dinsdag en Vrijdag 3—B uur;
Maandelijksche behandeling verlaagd tarief
Geen spreekuur van 26-29 Maart verder na afspraak.
6710 10
Tandarts
DE
JONGE
Spoedgevalten
6707 6

Dra. M. A. LINDENBURG

Dl-

»*

j—

-

-

Ipenbare Vrijw. Verkooping Openbare Vrijwillige

Notaris A. D.
M POST UITERWEER te Delft
jp Maandagen 8 en 15 April 1940
s avonds 7 uur in het Venduhuis
e Delft van: WINKELHUIS en
Eglise
Erf, Scheepmakerij 31 hoek HeeOude Delft 183
-enpad te Delft, kad. A 1994 groot
Dimanche 10.30 heures Paques
12 c.A. bev. winkel, achterkamer,
teuken, privaat, uitgang HeerenPasteur Mr. E. MAHIEU pad, plaats; voorkamer -en beDes Solos de flflte seront joués ichoten zolder. Gas-, electr.- en
a ce Service.
6683 8 vaterl. Verhuurd voor f 5.50 per
veek. Aanvaarding dadelijk na
gunning. Betaling koopsom 15
Vlei 1940 met 30 d. rente a 6 %.
Universeele Eeredienst
Lasten pl.m. ’23.11. Te bez.: 1, 2,
(Kerk voor Allen).
3, 15 April van 2—4 uur. Inl.: ten
Zondag v.m. elf uur. Onderwerp: cantore Oude Delft 53.
Paschen. Doopplechtigheid.
6681 21
Zang van de Zangver. All Khan.
Toegang voor allen.
6709 8
RAAMSTRAAT 4
Lessen Grieks en Latijn
Hulp bij huiswerk 6694 5

Verkooping

;en overstaan van

Wallonne

Soefi-Beweging (Spoorsingel 99]

openbare Verkooping
******m****a****M»************************m*mÈmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

wegens sterfgeval.
op Woensdagen 27 Maart en
3 April 1940 om 11 uur v.m. in

het Café „Het Raadhuis" van den
heer G. J. Schuring te Berkel en
Rodenrijs,
ten overstaan van
dr. PH. B. LIBOUREL, notaris
te Delft, van

I

#Hulp
Huis !

’

’

Woonhuizen

Openbare ASslag

’

Een Pakhuis

’

.

IStoomwasscheri'j I

Ih Wed. Oosterhoff
Oostsingel

uffrouw, 34 jaar, vraagt ongemeub

gezellig Kamertje

net eenv. pension. Brieven met
arijsopgaaf
aan Leesbibliotheek
i/AN VELZEN, Dordtsche laan 51a

125, Telefoon 1449
6721 30 Rotterdam Z,

6700 6

jl

mM****m\%t*mmm^

Rotterdam

/

/_*

■
■

’

’ ’

’

yy\ *
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Zes Woonhuizen

Een Pakhuis

/

GebouwKipstraai

te Berkel en Rodenrijs aan den
Noordeindschenweg (nabij polderbrug 3).
Perc. I. in de Nieuwe Droogmaking, Sectie C no. 2378, groot
1.27.00 ha., in huur bij den heer
W. Kaastra voor ’4OO p. j. voor
onbepaalden tijd; belastingen
53,25 p. j:
plm.
Perc. 11. in gen. polder,' Sectie
f, no. 2377, groot 1.24.10 ha. in
huur bij Weduwe G. Veenman—
Steenwijk voor
400 p. j.; mondeling; belastingen plm. ’47,61 Gevraagd op kantoor te Delft

’

geeft veel gemakken en met afz. boyenwoning a. d. Wesis zéér goed voor Uw Lerstraat 93/95 te Delft, groot 45
:.A.; bev. het bovenhuis: voor- en
gezondheid.
achterkamer, alcoof; boven: voorAlleen ontbreekt meestal tamer en besch. zolder; verhuurd
een droogruimte voor de /oor 4.— p. w.; het pakhuis is
n eigen gebruik; belastingen
wasch.
f22.16 p. j.
Belast ons daarom nu nog Aanvaarding terstond na den afmet de zorg voor Uw slag; betaling 15 Mei 1940 met
> % rente vanaf den afslag tot de
wasch.
oetaling.
Ruim op die wekelijksche re bezichtigen Maandagen 8 en
15 en Woensdagen. 3 en 10 April
ergernis.
1940 van 2—4 uur.
6697 63
Vraag even tel. 1449.

II

fe

I

wordt gehouden
le, 2e en 3e etage

drie perceelen Tuinland

>ij opbod en afslag op Maandagen
I en 15 April 1940 om 7 uur n.m.
n het Venduhuis a. d. Voldersaracht 11a, ten overstaan van dr.
PIL B. LIBOUREL, Notaris te
P. jDelft, van:
Combinatie van perc. I en II
Perc. I t/m. VI.
bij den afslag.
Perc. 111 in den Noordpolder,
Sectie A, no. 1488, groot 60,90
a. d. Pieterstraat 102, 104, 106, aren (nabij Noordeinde no. 190),
108, 110 en 11.2 te Delft, elk groot in huur bij den heer G. Wijsman
te Gouda voor
175 p. j., monal.m. 32 c.A.; verhuurd resp. voor deling;
24,48
belastingen plm.
r 2.15, ’2.85, ’2.90. 2.90, 2.75
j.
Vraagt inlichtingen
in 2.50 per week; elk perceel p.
Alle opstallen zijn van de betr.
ook over huurkoop
vooi- en achterkamer, besch. zolBezichtiging
eiken
(nos. 106 en 112 geen electr. huurders.
ier
Electro Technisch Bureau
eiding); belastingen ’11.98 per werkdag. Betaling in genot van
jerceel p. j.; combinaties bij den buur 15 Mei 1940.
Nadere inlichtingen ten kan■ ■ *Jm Brandenburg
ifslag.
toren van notaris W. G. Pauwels,
Oude Langendijk 22. Te1.1355
Perc. VH t/m. XI.
L. v. Meerdervoort 53E, den
Haag, en van genoemden notaris,
Vijf
Oude Delft 233, Delft.
6699 50
6725 25
i. d. Crommelinlaan 57, 61, 63, 65
ïn 67 te Delft, no. 57 groot 42
C 4% f*W< ook bij ons
:.A., de overige elk 54 c.A.; verïuurd elk voor 2.50 per week;
compleet prijzen
>cv.: voor- en achterkamer, keu- voor Notaris MONTI]N te Delft,
rTIMAfC ■
ten, tuintje, zolder (2 met triplex op Dinsdag 26 Maart 1940, 7
"«■
belangrijk LAGER >esch.); belastingen ’9.24 p. peruur n.m. in het Venduhuis te Delft
j.;
p.
bij
ceel
combinaties
den
van:
af„Woonhuis" A. v. Baarie slag.
1. Het Winkel- en Woonhuis aan
Voorstraat 58, Tel. 1412
de Wijnhaven B—9 te Delft, met
Perc.
XII.
Complete Woninginrichting
poort aan het Oude Delft 92, in
6727 10
bod op f 11.9C0.—.
2. Het Huis aan de Ezelsveldlaan
i. d. Harmenkokslaan 3 te Delft, 37 te Delft, in bod op
1.850.—.
jroot 22 c.A., verhuurd voor 3. Het Winkelhuis aan het Rietf 1.75 per week; belastingen veld 180 te Delft, in bod op
f 10.60 p. j.
f 2.C00.— en
4. Het Woonhuis aan de DirkPerc. XIII.langestraat 43 te Delft, in bod op
6715 19
875.—.

| Electrolux |

)

Tentoonstelling

’

GELD

N.V.

NATIONALE VOLKSBANK, GELDSCHIETBANK,
v. Leeuwenhoeksingel 58, Delft.
6688 10
ilk%y" Circulaires of andere drukwerker ingezono.er. op adver.onties, waarin wordt verzocht
brieven te zenden aan ons
bureau, wordan door onze ad-

ministratie niet dr^rsezonden.
Gedurenc. één maand blijven
deze stukken ter beschikking
van de afzenders, daarna zal
evenals van de niet-afgehaalde
c-icven, tot vernKtirring daarvan worden overgegaan.

Ni DE LANDBOUWBANK TE

jongste Bediende (vr.)
niet ouder dan 16 jaar. Brieven no.
6693 bureau van dit blad.
6

Banketbakkerij
Gevraagd een nette

ZEISS-

'T"

PLANETARIUM
Haagsche Coutant
Gootc Marktstraat 39

DEMONSTRATIE
met VOORDRACHT

van 14—16 jaar. Zich aan te melden
Oebr. 'T MANNETJE, Ramen- en
Kistenfabriek, Rott. Weg 148, Delft
6717 7

*t

Meisje gevraagd

Thans onder ieders bereik
door den bijzonder
lagen prijs
(f 1.20 ing.,

.

i I.SO geü>.):

JAAPJE

1

|

1
VOORDRACHTEN
KINDER-

DINSDAGMIDDAG
26 MAART 2 UUR
WOENSD.MIDDAG
27 MAART 2 UUR

DE LENTE-

STERRENHEMEL
STERRENREGENS

A.W.SIJTHOFF,BUITG.

Kinderen f015 Begeleiders f 0.25

—

LEIDEN

_^V

%

Z)ee*'

mijlpaal op
/wenspa** "

rS/eamr
—^
wef_///
—J
W(& WMyKjF *4rijti rimpels al**"^
Amr

■

aw

zorgen

\M

TOEGANGSPRIJS f0.50

DOOR JAC. VAN LOOY
Alom verkrijgbaar

MIJ. N.V.

a
Ëjn

VIJF COUPONS f2.00
ACHT COUPONS f3.00

_.
\t**

BEAUF^
DEjW^J^--^

5.-anvanB.lstot9.3o

GE,SLOTEN

.

.

Eiken werkd. v. 3.45 tot

BEIDE Paaschdagen

voor d. en n., n. k. w. en vang.g.
v., tegen 1 of 15 April. Zich aan
te melden Mevr. LUPPES, Geest6704 6
brugweg 63, RIJSWIJK.

gevraagd van half B—6 uur, v. g.
g. v. 's Zondags vrij. Aanm. na half
6706 5
8 Oude Delft 28.

UTRECHT

Raad van Commissarissen:
J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden.
Mr. A. M. A. Baron VAN BOETZELAER VAN LOENEN
wW
EN WOLFEREN (Ged. ConWW,
Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis.
[hr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam.
A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede.
(eêr
Verstrekt credieten, ook Bouweredicten.
Neemt gelden a deposito voor 3 mnd., 6 mnd. en 1 Jaa '
2'A, 3 en 3«/» V.
_„ yo
Agent voor Delft en Omstreken de Heer e. J. SPIJK*K'
?racht lia. Delft.
De Directie:
...cnR"
j. B. DE
3691 38
N. C.

Jongen gevraagd MERCURIUS
EN VENUS

Net Dagmeisje

J^

|hr. Mr.

3e Bediende
v. g, g. v. — Brieven onder
No. 6712, Bur. dez. Crt. 10

Ambtenaren (ook gemobilis.) tot
Maandinkomen zonder borg. Wettelijk tarief
Inlichtingen (postz. v. antw.)
en afwikkeling schriftelijk.

6705

6686*^

MOTOREN
Bij aankoop geoen
vii3 gratis
cüles.
9

*

of^

fnelli,lJ*i
'|rf

SPARTA de meest gevraagde I! chtg
f
automatische voetschakeling, drie v jje ti

Uit voorraad leverbaar alle mone
vanaf 275 gulden. Komt zien
U tot niets. Prijscourant op aanv

verPgf
fi,ti*

PIET SPIERING. Oosteinde No. 35.

DELCOS-REBUS-RA 0

#

WEKELIJKS 80 PRIJZEN

HOOFDPRIJS RACE f
121 Hoofdprijzen

VRAAGT UW DELCO-WINKELIER

Z°ü''

.

INLICHTINÖ^^^

TWEEDE

DELFTSCHE COURANT

BLAD

ZATERDAG 23 MAART 1940
■»-■■-—UMI-»——«

Buitenlandsche
overzicht
Stijgende spanning

DE

Engelsche Lagerhuis-zitting

heeft in velerlei opzicht verheldering gebracht, maar geen

eend ontsPanning in Europa,
h et ,ccl' het schijnt dat steeds meer
UstziJn doordringt, dat wij aan
den 00rav°nd
staan van uiterst beUn» 6
ontwikkelingen.
Gaan wij
«ven het kort de verschillende
posities"a- dan blijkt
volgende.
het
Itl
loo B g, geaHieerde kamp blijft voortoestand, zooals deze was.
C nj
en g erlam heeft een overwinning
VriJ gemakkelijke overwinning
bev
en
zijn tegenstanders, deels
«en ë®v°lg °P
van een krachtige en levendjge
V ail ,Verde<liging. deels ook een gevolg
6
zwakke en weinig geestdrift' 6Uiterst
aanvaHen van de oppositie.
w »arv de aanval van Hore Betisha,
n men zich irv Engeland veel
had Voorgesteld
was uiterst teleurstelle nd
inte-

*

-

Voor^

ek wel> d,at de geallieerden
'ideiYi
Waad
veel steun aan Finland hebbe n
en meer hebben toegeok
st°nd
een expeditieleger van
i
w
v?
lOo
fnan gereed, waarvan een
<l 6e j
0T Finland, een ander deel voor
2ll hestemd
was, waarbij men er
J
d^
d aa P
dat Scandinavië inderhi er Oorl°gtiooneel zou worden. Dat
een der geallieerde doeleinden
h.g
üit'p. ordt bewezen door twee punten
rede.
dig ereerst erkende hij thans volmonv°lstrekte onmogelijkheid een
Sc atl l.m°dern uitgerust leger over de
maafsche spoorwegen, naar Fint
Verv°eren. En ten tweede was
I
ngriJ'k de mededeeling, dat de
geVr U mede namens Zweden, hulp
trO6D g hadden van on-officieele
n > vrijwilligers dus, volgens het
S
lan<j „SCllè. st)elsel. Hierop heeft Engedat s eWeigerd in te gaan, verklarende
ts oMicieele troepen gebezigd
er e worden. De eenige kans welke
aUi<w.best °nd, dat Duitschland de geaan Finland goed zou

e

2„^,V€rleend

Z^l°
j

*

gre
QQt

land ue
eer
Firine

Pa^

Vid

f

'lU^
Vren
Vas hiermede verkeken,
ÏW

aigumenten der oppositie heeft
er^ain nieb ontzenuwd: de vraag
le etld m eerst zoo laat hulp werd verÖipi Q en''de vraag, waarom zulke lange
a
6 onderhandelingen zijn ge-

*aaro
vOerd
Van

n op besluiten van Finland en
2^veden
gewacht, inplaats van da-

itlci dentra-Chtig ' gelijk bij het AUmark"
le grijpen. Maar, zooals gee °PPositie
*6gdpe'rdd'ln
was te slecht georga-lis
e'rd

te slecht vertegenwoordigd,
°rn e eil-en
g
b

effect te bereiken.. Dit alles
Us dal er geen wijziging
*°iftt ln
"
Chamb heb 'Britsche kabinet en
eteek

—

keü^ *

verklaarde 't ook nadruk-
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krachtige werking van de spil, dadelijk uit dit alles spreekt, koren op den
zou kunnen onderkennen aan de poli- Duitschen molen is, spreekt vanzelf.
tieke gebeurtenissen.
Ook in Engeland is men smartelijk getroffen doar de inactiviteit van dezen
oorlog en door het gevoel van onmacht,
* *. *
maar ook in Engeland heeft niemand

der vele critici kunnen aangeven, wat
heeft Daladier" een er dan wel gedaan moet worden.
nederlaag geleden, grooter althans
Intusschen schijnt zich deze Engelwat de stemmenverhouding aansche mentaliteit thans, voor beide groegaat, dan men verwacht had en met pen, de actieve en de passieve, te begrooter binnenlandsche consequenties. wegen in de richting van Churchill,
oorlogsomstandigheden, met name dan in de richting van verGezien de
hebben vele kamerleden niet tegen de sterkten druk op de neutralen. Immers
regeering willen stemmen, maar heb- alleen wanneer een of meer neutralen
ben zij zich van stemming onthouden. hun neutraliteit zouden opgeven, zou
Daarin ligt tevens opgesloten, dat het het mogelijk zijn Duitschland op dit
hier niet ging om wantrouwen in de vroeger neutrale gebied tot den krijg
regeering, maar slechts om de sterke te dwingen.
behoefte tot uitdrukking te brengen,
Niet alleen in de rede van Chamberdie men gevoelt aan een actiever oor- lain, maar ook in de zeer felle uitvallogvoering, vooral aan een oorlogvoe- len van den minister van oorlog Stanring, welke het initiatief weer in han- ley, werd het duidelijk gezegd: „EngeBespiegelingen van B. Spiegel
Geallieerden zal brengen. In- land vecht niet alleen voor zichzelf,
Ver»ekeringsagent.
tusschen was het aantal blanco-stem- maar ook voor de neutralen en deze
mers zóó groot, dat er voor het kabinet zullen goed doen, hun vrees voor
geen sprake meer kon zijn van een Duitschland nu maar opzij te zetten en
eenvoudige reconstructie, maar dat de geallieerde zijde te kiezen." Dat het
Die jonggehuwden begrijpen de
aftreden de eenige mogelijkheid bleek. nog wel mogelijk zou kunnen zijn, dat
zorgen van het leven meestal niet
Ontleden wij even de stemming, dan de neutralen niet alleen bij hun neuzoo. Maar als hun vader of zelfs
blijkt, dat de scheidingslijn der vóór- traliteit volharden uit vrees voor
grootvader al bij de Victoria waren,
en blanco-stemmers dwars door de par- Duitschland, maar ook uit een welbetijen liep, alweer een bewijs, dat het grepen, eigen krachtig nationaal genog
best,
dan herinneren ze zich
niet ging om een partij-politieke voel buiten den strijd der grooten wilopluchting
een
er
in
huishier
welk
het
beslissing, maar om een vraagstuk van len blijven, is blijkbaar voor den Engezin was toen ik Vader het geld
nationale politiek. Toch zou men ver- gelschman ondenkbaar.
kwam uitkeeren.
doen, met niet te bedenken, dat
keerd
Intusschen ziet het er naar uit, dat
Dat kwam altijd heel erg van pas,
groote aantal blanco-stem- voor de neutralen
er
onder
dit
voor de kleine
soms zelfs heeft de uitkeering het
een zeker getal moet neutralen althans
ook
mers
niet
moelijke tijd
een
nieuwe huwelijk pas mogelijk gezijn, dat wel degelijk aan deze demon- gaat aanbreken. Niet het minst zal dit
maakt.
stratie heeft deelgenomen, uit zuiver het geval zijn in het Westen, wanneer
Die dit thuis ervaren hebben,
partij-politieke motieven.
blijkt dat de afsluiting van het Zuidsluiten dan ook heel verstandig
Terwijl alle partijen, zooals gezegd, Oosten dusdanig is, dat een geallieerde
meestal op den trouwdag zelf een
verdeeld waren, hebben de 155 socialis- aanval daar tot de onmogelijkheden zal
spaarverzekering " net als Vader
ten in de Kamer en de 10 leden van behooren.
dan hèb je later iets en dan is je
de min of meer fascistische partij van
geval
verzorgd.
vrouw in ieder
kolonel De la Rocque, „en bloc"
omtrent
blanco gestemd.
Vraag
inlichtingen
i
eens
Men kan niet aan den indruk ontkok de Spaarverzekering.
heeft in Frankrijk weinig vermen, dat deze geheele crisis een goede
wondering gebaard, dat Reynaud
gelegenheid geacht wordt door de
de functie van minister-president
socialisten, o.m. een deel van het verzich
heeft genomen. Als boven de
op
M H. V. VERZEKERINGSBANK
loren terrein weer te herwinnen. Zij partijen staande figuur, als ijverig en
hebben dan ook zitting genomen in het scherpzinnig werker en als een man
,
nieuwe Kabinet.
weet en toch volheeft
het ver- die van toortasten
persoonlijk
Daladier
W W SEIZEK.GK. 126.128 AMSTERDAM
om niet te groot verdoende
tact
heeft
TELEFOON -W-0
trouwen allerminst verloren en de
te wekken, geniet hij aller vertroumeerderheid van het. Fransche volk zet
Zijn staat van dienst is trouwens
wen.
wil zeggen de Franwat hij
6685 6. (hetgeen nog niet
verlangt naar indrukwekkend en met name
sche generale staf)
minister
van Fifunctie
als
tijdens
zijn
een fellere oorlogvoering, welke den nanciën heeft bereikt, is van zeer veel
vrede binnen den kortst mogelijken beteekenis. Uit den dreigenden chaos
vredesonderhandelingen
zou moeten verzekeren. Een Franbrengt men dan in verband, met tijd vrede dan altijd, natuurlijk. Men van het Volksfront heeft hij een krachtig economisch herstel weten te schephet alternatief, een meedoogen- schen
zal dus goed doen, het gebeurde in pen en is hij er in geslaagd voor zooloos offensief van Duitsche zijde. In- Frankrijk
(waar ministers-crises een
derdaad schijnen er te Berlijn en te
verschijnsel zijn dan ver dat dan in Frankrijk en onder de
gewoner
wat
oorlogsomstandigheden mogelijk was
Rome symptomen te zijn, welke wijzen heel
bij ons) niet op te vatten als een teeeen eenigermate gezonde econoop de mogelijkheid van een Duitsch
van innerlijke zwakte, maar eer- weer
scheppen. Hetgeen een wel zeer
mie
te
offensief, waarna, indien dit eenig ken
als een bewijs van kracht; zij het zware opdracht is geweest.
resultaat geboekt zou hebben, ook der
dan ook, dat wel duidelijk blijkt dat
Italië aan den oorlog zou deelnemen,
De vraag is nu echter, of Reynaud
Fransche bewindstelsel weinig ge- zal weten te voldoen aan de eischen,
het
teneinde de bekende eischen in de Mideen krachtige
dellandsche Zee ingewilligd te krijgen. schikt is tot nu toe voor
waarin het kabinet-Daladier gefaald
oorlogvoering.
heeft? De stemming in het land eiseht
Wij hebben herhaaldelijk uiteengeOok is het geheel een symptoom van een'krachtiger oorlogvoering, 't Franzet, dat onder de huidige omstandigin het land
temperament kan deze tactiek van
heden niet is in te zien, welk voordeel de onzekerheid welke
middelen
van den sche
heerscht
over
de
en afwachten niet verdragen
Duitschland kan hopen te bereiken oorlog.
stilzitten
Er is trouwens nog geen enkel (daar rekende men in Duitschland ook
met een meedoogenloos offensief, dat
eerste op)
het land zal uitputten en de voorraden relelijk plan geopperd voor het
en wil een oorlog die niet alleen
oorlogvoering,
van
deze
actieve
doel
zal doen slinken. En zeker lijkt het ons
actiever
maar met meer „fantasie" gemen dan blijkbaar zoo sterk
welke
voerd wordt. Men wil iets stellen teonwaarschijnlijk, dat Duitschland een
wenscht.
genover de spectaculaire tactiek der
de
zoolang
offensief zal ontketenen,
Z.0.-grens van het Duitsche „levensspil-mogendheden, met hun stoute concepties en sterk tot de verbeelding
gebied" niet hermetisch voor de gesprekende successen.
allieerden gesloten zal zijn door midBerlijn,
oogenhoewel
Men kan eenigszins sceptisch staan
driehoeksverdrag
hetzelfde,
del van het
schijnlijk anders, staan de zaken tegenover Reynaud's kansen op succes.
Rome, Moskou. Voorloopig is een neuin Engeland.Wel beteekent, zoo- Allereerst, omdat deze opdracht wel bitraal Italië voor Duitschland steeds
van zeer veel grooter waarde, dan een als gezegd de overwinning van Cham- zonder zwaar is; de omstandigheden
oorlogvoerend Italië ooit zou kunnen berlain, dat de tot nu toe gevolgde tac- zijn langzamerhand zóó geworden, dat
zijn. Anderzijds weten wij nog steeds tiek zal worden voortgezet, maar daar- het ook voor de fantasie-rij ksten politiin 't geheel niet, wat op den Brenner mede is allerminst gezegd, dat de actie cus moeilijk wordt van geallieerde zijde
besproken is
het kan zeer goed zijn, voor een krachtiger optreden ten einde nog een frissche en krachtige zet te bedat groote vorderingen gemaakt zijn zou zijn. Integendeel, de Times gaat denken. Diplomatiek zijn thans vrijwel
in de toenadering tusschen Rome en voort hierop aan te dringen (zij het ook alle fronten gesloten, alleen een miliMoskou. Deze ontwikkeling van zaken, op bezadiger wijze, dan de meer naïeve tarie expeditie blijft nog mogeliik,
te Berlijn volksbladen) en gaat zelfs zóó ver, ook maar die moet uiterst bloedig worden.
dienen wij af te wachten
verklaarde men, dat men niet al te in de hoogere legerleiding versch bloed
Nu loopen er in diplomatieke krinlang zou behoeven te wachten en de te wenschen. Dat de onzekerheid welke gen geruchten, dat de Fransche leger-

IN

den'der

„BLOOED VAN
BOEDDHA”
DOOR

ÖAROLD WARD.

6)

de naderbij gekoHwP^tmaL*l^»
nijdig
te h?6ne
ver,„ VorloorWerpenuit-van»Ergrootez «nwaar
.

W? lam »

'^S e n en notitie van de onder..We ontdekten,
?iltih een ?« g6voort:
la§ haf hvPotheek op de be-'

ff

Hdf
yN;!^ >as

eenige wat we doen

rt
boel te verkoopen,
kk ïw', 6 «oov»^
m°gelijk
te redden.
t,
de
behouden,
jPlantage
als
geüJk
v\ g6stel
W\t en' d 1; lk heb me in verbinfirma in New
r hfaVu diP u6t
heeft me

jVCfr m 6t

in connectie

et
handela«S«ea casten
een Schillende
nan dbeweging duidde
iuVoc
} at- Mr
-^tusschen had de
a

V

u

in d arm
' zou nemen, dat
Cl ogis Pert
om
"eh
Vo°rwerpe n, te caiSÏ>D»^
otn
ik
S
ï C«» 6ssor
T
'ttmars.
Het halssnoer
V
d,

V*e1

voorgesteld

6

o ' *-

t

U

Volgens hem is het
Uit pra hw Zeer groote
waarde.
ak w°rdt
bevestigd door

l

II

chef, generaal Gamelin, zou aftreden. het nieuwe kabinet zullen thans moeGamelin is steeds vóór alles uitstekend ten spreken. Het heeft besloten aan te
militair geweest, heeft mogelijke ondernemingen steeds op hun militaire
kansen en niet op hun politieke verdiensten getoetst en was dan ook fel

blijven, ondanks het feit dat de motie
van vertrouwen gisteren met een voor
het ministerie weinig flatteerende
stemverhouding werd aangenomen.
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tegenstander

van de voorgenomen ex-

peditie naar Finland. Gaat hij inderdaad heen, dan zou dit wijzen in de
richting van een militair offensief!

BOEKEN
Over leven en dood.
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Page, een expert van een bekende
„Hebt u eenig idee van de waarde
van de robijnen?"
juweliersfirma in New Vork...."'
„Ik vertegenwoordig Alfred, Bur„Zoo stom ben ik niet, kapitein!" ant-

dick en Ruben", viel Jacob Lancaster
hier in de rede, „en Pendrill is van
Auker en Fry".
„En de anderen?" vroeg Vork.
„Wij handelen voor ons zelf", antwoordde Hal Lewis.
„Het eenige, wat ik niet begrijp," zei
Dittmars op onaangenamen toon, „is,
dat als jullie werkelijk hier zijn gekomen om te koopen, dat je dan zoo
weinig belangstelling toont voor hetgeen de collecties omvat!"
Lee hief afwerend zijn hand op. „De
hotel accomodatie in Arrapahoe is verre van goed," vervolgde hij, „vandaar
dat ik ze allen uitnoodigde, bij mij te
logeeren."
„Ik begrijp professor Dittmars volkomen," viel Lancaster in. „Natuurlijk
vindt hij het vreemd, dat wij geen belangstellen in de collectie, maar de
kwestie is, dat we allemaal de „Bloeddruppelen van Boeddha" gezien hebben, daarom hebben we geen interesse
meer voor de rest. Als het zoover is,
zullen we daar allemaal op bieden!"
„Volgens u heeft dus niemand interesse voor de andere voorwerpen?"
vroeg Vork.
„Neen, niemand," bevestigde Lancaster, die artikelen zijn goed voor
specialisten, voor musea en dergelijke,
maar niet voor den handel." „Zou de
verkooping morgen plaats hebben?"
Lee knikte.

|

Frankrijk
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woordde Lee. „De firma, die ik er over

sprak, had er geen interesse voor,
maar ze gaven me wel de geschatte
waarde van het snoer op."

„Wie weet er nog meer gestolen is,"
hield Dittmars vol, „laten we nu eerst
eens gaan kijken."
„Een oogenblik, kapitein," viel dokter Grass in, „onze gastheer heeft u
nog niet verteld, dat ik in het gezelschap van Horace Lee was, toen hij de
robijnen ontdekte. Ik was het, die het
snoer den naam van „Bloeddruppels
van Boeddha" gaf. Zou het niet goed
zijn, dat ik u, voor u uw onderzoek
voortzet, de geschiedenis van het halssnoer vertel?"
„Er zijn andere voorwerpen van
waarde in de safe," zei Dittmars opgewonden. „Het is onze plicht, eerst te
onderzoeken, of er nog meer gestolen
is!"
Vork ging echter weer zitten, en gaf
de anderen een teeken, hetzelfde te
doen.
„Alles op zijn tijd, professor!" zei
hij. „Bij onderzoekingen als deze is het
dikwijls verstandig langzaam te werk
te gaan, teneinde vlug op de schieten!
Laten we daarom eerst luisteren, naar
wat dokter Grass ons te vertellen
heeft. Misschien brengt hetgeen hij te
zeggen heeft wel licht in de aanleiding
tot de gebeurtenissen van heden
avond."

MAAR

er is nog een andere factor
die doet twijfelen aan een grooter succes van het nieuwe kabinet. Tenslotte had Reynaud reeds in
het kabinet-Daladier zitting en hoewel
hij zich daar niet met de politieke leiding belast zag, is toch niet te verwachten bij de nauwe samenwerking tusschen Daladier en Reynaud, dat hij
mogelijke constructieve denkbeelden
aan het kabinet onthouden zou hebben.
Het is tenslotte dezelfde combinatie
die aan het bewind blijft. Wel kan men
verwachten, dat de zaken iets vlotter
zullen verloopen, nu Daladier ontlast
is van zijn veel te zware drie ledige
taak van minister-president, minitser
van Oorlog en minister van Buitenlandsche Zaken. Terwijl ook de vorming van een tweetal commissies uit
het kabinet, een militaire en een economisch, de oorlogvoerir g zal vergemakkelijken en versnellen. Maar of de
tactiek, het principe gewijzigd zal kunpline, is nog niet in te zien.

" **
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den grond is deze kabinetswijziging tenslotte alleen tot stand gekomen, om .te voldoen aan politieke
behoeften. In Frankrijk heeft zulk een
wijziging veel minder te beteekenen,
is van veel minder ingrijpende werking, dan b.v. bij ons of in Engeland
het geval zou zijn. Het parlementaire
leven in Frankrijk is levendiger dan
bij ons, veel intenser en' reageert ook
sneller en gemakkelijker op bepaalde

inzichten en stroomingen bij de bevolking.

Uit binnenlandsch politiek oogpunt
gezien, is van belang dat nu weer de

socialisten aan het kabinet meewerken; men hoopt op deze wijze de altijd
toch eenigszins aarzelende medewerking der socialisten in volle medewerking te kunnen omzetten. Daarbij is
het echter opvallend, dat de beide belangrijkste socialistische figuren, Leon
Blum en Faure, a.h.w. op den achtergrond in reserve zijn gebleven. Zooals

in Parijsche politieke kringen te verstaan wordt gegeven: „om vrijer te
zijn tegenover eventueele mogelijkheden, dat zij nog eens een zwaarder
verantwoordelijkheid op zich zouden
moeten nemen". Met andere woorden:
de mogelijkheid blijft in socialistische
kringen voorzien, dat Blum nog eens
de leiding in handen zou kunnen nemen; hij moet dan niet reeds met een
„verleden" in een ander oorlogskabinet belast zijn.
Het is een mogelijkheid die groote
kringen in Frankrijk met eenigen
schrik tegemoet zien, gedachtig aan de
periode, toen het Volksfront Frankrijk
aan den rand van den afgrond heeft
gebracht. En hoe een socialistische
leiding in Frankrijk de kracht zal kunnei ontwikkelen tot de thans zoo hoog
noodige sociale en economische discipline, is nog niet in te zen.
Intusschen heeft men alle hoop gevestigd op het nieuwe kabinet; tevens
spreekt men de verwachting uit, dat
deze omvorming ook op Chamberlain
niet zonder uitwerking zal blijven en
deze alsnog zal toegeven aan den aandrang eveneens tot een actiever oorlogskabinet te geraken. De daden van

zoolang ik nog een cent heb om er op
te bieden." Hij begon zijn pijp te stopEen rotshol in Tibet.
pen en nam een gemakkelijker houDokter Grass nam een gewichtige ding aan. Toen de pijp naar zijn genoehouding aan -en richtte zijn woorden gen trok, ging hij voort: „U kent de
uitsluitend tot Vork, de rest van het geschiedenis van Boeddha, kapitein?"
„Zoo ongeveer", antwoordde deze,
gezelschap scheen voor hem niet te bestaan. Lee, die de geschiedenis natuur- „zooveel als iedereen er van weet, niet
lijk al eerder gehoord had, zat te fluis- meer of minder. Ik weet, dat het een
teren met Adele Lathrop. De anderen godheid is, die door' een zeer groot
echter, die niet wisten, dat Dr Grass aantal menschen aangebeden wordt..."
HOOFDSTUK IV.

bij de ontdekking van het snoer geweest was, kwamen dichterbij om toch
maar geen woord van zijn verhaal te
missen.
„Ik ben archeoloog" begon de dokter, „evenals Horace Anson Lee. Zooals onze gastheer reeds verteld heeft,
was Horace een merkwaardig man".
Lee keek even op, en stopte zijn
conversatie met Adele.
Zonder te kort te willen doen aan de
kundigheden van professor Dittmars",
zei hij, „zou ik, indien ik eerder van
de connecties tusschen mijn oom en
Dr Grass gewete* had, hem natuurlijk
gevraagd hebben het werk te doen, dat
de professor nu voor me doet".
„Ik zou er toch geen tijd voor gehad
hebben", legde de dokter uit. „Maar
dat doet er ook niet toe. Toch is het
aan deze „Bloeddruppels van Boeddha"
te danken, dat ik naar Oakwod Manor
gekomen ben. Van een kennis hoorde
ik, dat het snoer verkocht zou worden,
en dus pakte ik den eersten trein naar
Arrapahoe. Ik ben niet van plan het
snoer in andere handen te laten komen,

„Zoo ongeveer door honderd acht en

dertig millioen!" zei Grass op indruk-

wekkenden toon. „Dat 'is dus wel de
moeite waard. Maar dat is tot daar aan
toe. Boeddha was een man met onbegrensde kennis, en een tot godheid
verheven godsdienstleeraar. Er zijn er
meerdere geweest, enkelen voor en
eenigen na Gautama. Wanneer er geen
Boeddha op aarde is, vervalt de leer,
maar zij leeft op, zoodra er weer een
nieuwe Boeddha komt. De priesters
zorgen er dus wel voor, dat er een
nieuwe Boeddha opstaat, als de zaken
slecht beginnen te gaan. De naam
Boeddha wordt in het algemeen toegekend aan een voornaam persoon van
Arischen afkomst, wiens vader koning
van Kapilvastu was, een oud Hindoe
koninkrijk aan den voet van het Nepaleesche bergland, ongeveer honderd
mijl ten nordes van Benares. De oude
Kossig was van het geslacht Sakyha,
van de kaste der Gautamas, de zoon
werd dus Sakyha Muni, de heilige
Sakyha, en ook wel Gautama genoemd.
De Arische indringers in Indië zagen

Leven en Dood, door
dr A. J. Westerman
Holstijn (Erven J. Bijleveld, Utrecht).

De psychologische bibliotheek van
de Erven Bijleveld is weer met een
belangrijk deel uitgebreid. De Amsterdamsche psychiater dr A. J. Westerman Holstijn
die de serie vroeger
reeds verrijkte met een verhandeling
over het „Grondbegrip der Psychoanalyse" — gaat thans nader in op de
problemen van leven en dood, de
twee „polen van ons aardsche bestaan". De schrijver heeft als privaatdocent in het najaar van 1938 college
gegeven over
„levensdriften
en
doodsdriften" en hij heeft daarover
ook voor verschillende volksuniversiteiten gesproken. Nu hij de daarbij behandelde stof in boekvorm bijeen
bracht, had hij ook gelegenheid dieper
in te gaan op eenige problemen, die in
der Psycho-analyse"
„Grondbegrip
slechts werden aangestipt, b.v. de onderscheiding in „levensdriften" of
„erosdriften" en „doodsdriften" ot
„destructiedriften", die tegenwoordig
tot de pirncipieele onderscheidingen in
de psycho-analyse behooren. Als inleiding gebruikte schr. een uitgewerkte voordracht, die hij in 1938 gehouden heeft over het vertrouwen in
de menschelijke natuur in verband met
de nieuwere medische psychologie.
Daarbij ging het in het bijzonder om
wetten en normen van het natuurlijke
leven, zooals die zich vanaf de primitiefste biologische verschijnselen tot in
de gecompliceerde dwaalwegen van de
menschelijke psyche laten vervolgen.
Van de nadere beschouwing van het
vitale komt men dan vanzelf tot het
tegenovergestelde daarvan, de rol van
het levenlooze; de drang tot leven
blijkt aldra zijn tegenhanger te hebben
in een trek naar den dood en het zijn
inzonderheid allerlei psychopathologische onderzoekingen, die ons aangaande de verhouding van deze twee
polariteiten nieuwe gegevens brachten.
Zoo komt de schr. achtereenvolgens
te spreken over de psyche als leven,
over de gronddriften van het leven,
over doodsdrift en vernietigingsdrift,
over den zelfmoord
een zeer interessant en rijk gedocumenteerd hoofdstuk
over het dood-wedergeboorte
mechanisme en tot slot over den angst
voor den dood en zijn oplossing. Het
boek besluit met een herdenkingsartikel, gewijd aan de nagedachtenis
van Sigm. Freud, wiens optimisme de
schr. is blijven deelen, getuige zijn slotwoorden: „Door Freud mogen wij voor
de toekomst der menschheid optimistisch zijn, want de molens van het
Verstand en van de Liefde malen langzaam, maar zeker."

—

—

—

Faillissementen.
Opgegeven

door de afdeeling Handels*
informaties v. d. Graaf & Co. N.V,

Amsterdam.

Opgeheven wegens gebrek aan actief»
15 Maart. D. W. P. Bakker, voetver.
zorger, Rotterdam.
H. J. van der Burg. garagehonuder
en autoverhuurder, Bleiswijk.
Surséance van betaling:
14 Maart 1940 is definitief surséance
van betaling verleend aan de N.V. J.
F. Riemvis Pluimvee en Vogelvoederfabriek te Den Haag, Nieuwe Molstraat 10, voor den tijd van 1% jaar.
Tot bewindvoerder is benoemd mr
C. J. de Vries, Den Haag.
Vernietigd na gedaan verzet:
6 Maart. H. Franken, Rotterdam,
Aelbreohtskade 53.

neer op de Turanische bewoners vaa
het land en, om hun bloed voor vei>
menging met deze te bewaren, schiepen zij het kasten-systeem. Boeddha
echter wilde hier niets van weten, zija
liefde tot de menschheid was grooter
dan de vooroordelen van zijn kaste ca
hij predikte de gelijkheid van alle
menschenrassen. De Turaniers, onder*
drukt door de Arische indringer^
volgden deze leer in grooten getal*
Waarschijnlijk werd Boeddha Gautama in 622 v. C. geboren, hij ontving
zijn goddelijke waardigheid in 580
C. en stierf in 543 v. C. Sommigen beweren, dat het Boeddha-isme veel
vertellen, dal
ouder is, en ik kan u
Lee
en mij gelukt is
het aan Horace
dat
inderdaad
het gebewijzen,
dit
te
val is. Het halssnoer, dat u in uw zak
heeft, kapitein Vork, heeft eens dea
voorganger van Gautama gesierd!"
Hij stopte een oogenblik, als om de
beteekenis van deze woorden op zija
hoorders te laten inwerken. Deze
schonken er echter weinig aandacht
aan. Vork haalde het snoer uit zija
zak, en liet het er met een onverschillige beweging weer inglijden.
„Er zijn wel vreemder dingen gebeurd", zei hij. „Ik veronderstel, dat
u documenten hebt, om die bewering
te boekstaven?"
„Daarvoor heb ik geen documenten
noodig", antwordde dokter Grass met»
waardigheid. „Duizenden Boeddhisten,
weten, dat dit de waarheid is". *
(Wordt vervolgd).
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Interpellaties In de Fransche Kamer
Twijfelachtige meerderheid voor
het nieuwe Kabinet
BESTRIJDING DER

OFFICIEELE MEDEDEELING

COMMUNISTISCHE

Na den kabinetsraad heeft Frossard, de minister van Voorlichting, de
pers het volgende communiqué voor-

PROPAGANDA

gelezen :

„De kabinetsraad heeft den toestand, voortkomende uit de stemming in de Kamer, bestudeerd. Alle
ministers zegden den minister-president hun loyale medewerking toe.
Onder deze omstandigheden was cle
chef der regeering van meening, dat
het in den ernstigen tegenwoordigen
toestand de plicht is van het kabinet,
dat in de Kamer de absolute meerderheid van stemmen had gekregen,
op zijn post te blijven. Het oorlogscomité zal morgen bijeenkomen".
De kabinetsraad duurde anderhalf
uur. De ministers deelden den journalisten mede, dat elk misverstand
uit den weg was geruimd en dat in
het bijzonder een volledige en oprechte samenwerking met de radicaal-socialistische partij verzekerd

Versterking der nationale
krachten
DE REGEERINGSVERKLARING
In de wandelgangen van de
Fransche Kamer werd medegedeeld, dat de regeeringsverklaring
was goedgekeurd met 269 tegen
156 stemmen en 110 onthoudingen.

Na voorlezing van de regeeringsverklaring, waarop luide toejuichingen volgden, kondigde voorzitter
Herriot interpellatie-verzoeken aan
van de afgevaardigden Gallimand en
Badie over de oorlogvoering en de
regeeringspolitiek. Minister-president
Paul Reynaud verzocht onmiddellijke
behandeling.
De eerste interpellant Gallimand liet eenige critiek op. de vorming van het kabinet hooren en verzocht den premier in geheime zitting
zijn politiek jegens de Sovjets nader
te omschrijven.
De volgende interpellant Badievroeg of Reynaud het moedige werk
van Daladier zou kunnen voortzetten
en de communistische propaganda
tot den wortel toe uitroeien.
Louis Marin, de voorzitter van
de Fédération Républicaine, leverde
critiek op de vorming van het kabinet, dat voor hem geen kabinet der
nationale eenheid is en verklaarde,
dat zijn groep niet haar vertrouwen
in de regeering zou uitspreken.
Afgevaardigde Laur e n t vroeg
tenslotte inlichtingen over de oorlogvoering en de houding jegens Rusland en Italië

was.

Molotof

ZATERDAG 23 MAART l?ft

naar Berlijn

GETORPEDEERD
MET GROOT GEVOLG
Radio-Rome heeft medegedeeld, dat
VERLIES VOOR NOORWEGEN
de Russische volkscommissaris van
Buitenlandsche Zaken Molotof vanHet Noorsche s.s. Svinta (1267
daag te Berlijn zal aankomen met een
ton)
is getorpedeerd.
uitgebreiden diplomatieken en militairen staf. Hij zal twee dagen in de De ondergang van de
Deensche
Duitsche hoofdstad blijven.
stoomsehepen Ohristianborg en Charkow en van het Noorsche s.s Svinta
brengt het aantal in de laatste twee
Finsch Uitvoerverbod
dagen tot zinken gebrachte schepen
op zeven, waarvan zes Denen. In betrouwbare kringen te Londen wordt
Vernomen,
GELDIG VOOR ALLE GOEDEREN dering van dat met mogelijke uitzonde Charkow, alle zeven
Krachtens een verordening van den schepen zonder waarschuwing getorpedeerd zijn, waarbij 45 leden der
president der Finsche republiek is,
bemanningen worden vermist. De
nadat reeds een wetsontwerp was uit- Charkow is ondergegaan vlak bij de
plek,
gevaardigd over een
uitvoerverbod deerd,waar de Minsk werd getorpezoodat het vrijwel zeker is, dat
van goud en zilver, thans een alge- de Charkow
door dezelfde duikboot
meen uitvoerverbod voor alle goederen tot zinken werd gebracht. De Svinta
uitgevaardigd. Zonder een speciale had tijdens den Duitsöhen luchtaanval
op
schepen Woensdagavond
vergunning van
de rijksfoureaux schade opgeloopen
mogen geen goederen meer uit Finland worden uitgevoerd. Binnen den
kortst mogelijken tijd zal een ' dienDe Aanval op een
overeenkomstig wetsvoorstel aan den
Rijksdag worden voorgelegd.

Convooi

REYNAUD

De zwaar getroffen Deensche
Scheepvaart

DE SVINTA

DRIE

NIEMAND WINT ER BIJ
Bij den ondergang van zes nes*
J^
sche schepen in enkele dagen
schrijft Politiken:
rt o
Een gevoel van ontzetting ver*
zich in alle lagen der bevolkJJD»
het vernemen van de vele eï\,vV
;
aan scheepstonnage en
levens. De thans vergane &"
droegen duidelijke kenteekenen
neutraliteit, zoodat geen
pitein in twijfel kon verkeeren,
het vreedzame koopvaardijsw»
van het neutrale Denemarken
jj
De voorschriften welke hun
waren, hebben zij op gevolgd e
hebben niet in konvooi gevaren-^,
ministerie van Buitenlandsche
dient al het mogelijke te doen v \.
een ibevredigende regeling met o
de oorlogvoerende partijen te ge ojj
Het gaat hier in de eerste P laa e[jehet leven van onze Deensche
cj
den, het gaat om onze scheepva.ie
het gaat om den toevoer van
middelen naar ons land.
.„nö'
Het blad Nat ion al
schrijft: De Deensche openba^ rj^
ning kan het doel van het tot
f)l
brengen dezer schapen niet
„jB
daar zij even weinig Engeland
j{f
benadeelen als Duitschlad
len. Wij mogen aannemen,
geDeensche regeering, zoodra o^jifl
vallen voldoende zijn opgeheWe 'tD
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NOREN OMGEKOMEN
zeelieden hebben,
bijzonder van die van Monnet. Deze
naar Reuter meldt, Woensdagavond
IN DEN SENAAT
Overgave van Hangö
toch, als minister van Landbouw,
den dood gevonden tijdens een aanval
heeft
jaren
in de
van het Volksfront
De Fransche Senaat heeft op de
door tien Duitsche vliegtuigen op een
voorlezing van de regeeringsverkla- de voor Frankrijk zoo verderfelijke pograan
ingevoerd, polikonvooi aan de Noord-Oostkust van
ring door den vice-premier Chau- litiek van het
AAN DE SOVJETS
temps een hartelijk applaus laten tiek, welke leidde tot den ondergang
Schotland. Zij maakten deel uit van
volgen. Na de voorlezing
deed de van den boerenstand, maar de aanDe termijn voor de overgave van
de bemanning van het s.s. Torraelise, Luchtgevechten bovel
voorzitter, Jeanneney, mededeeling zienlijke verrijking van enkelingen. Hangö
aan
Sovjets
pachtgede
als
Daarbij vergeet men moeilijk dat
van verscheidene interpellatie-verdat een Schotsche haven is binnenzoeken, welke op 9 April behandeld Monnet een echte verwoede partijgan- bied was gisteren afgeloopen. Meer
DUITSCH TÖESTEL
zullen worden. Op verzoek van Cail- ger is, wiens partij-politiek vóór alles dan twintig vrachtauto's en autobus- geloopen. De kapitein en een matroos
NEERGESCHOTEN.
waren gewond- en zijn in een ziekenlaux werd de vergadering geschorst gaat. Menigmaal heeft men hem in de sen
In
den
namiddag van Woen#|
uit
gedurende
Stockholm hebben
ter bespreking van het wetsontwerp straten van Parijs gezien, aan het
huis opgenomen.
communiqué van
aldus
een
hoofd
delegaties,
van
betreffende de militaire credieten.
die zich achter den gestelden termijn van tien dagen
zijn drie rLg^
sche
Admiraliteit,
Na hervatting
der vergadering de roode vlag met hamer en sikkel bij de ontruiming van het schiereiland
marine-vliegtuigen,
die deel uj
keurde de Senaat eenstemmig het schaarden. Het is het echte type van
ten van een konvooi-geleide* i 0
ontwerp goed inzake de beschikbaar- de gebalde vuist en het zingen van de dienst gedaan. Door de straten trok- Aanvaring met een duikboot? raking
gekomen met tien viJa je jrje
stelling van militaire credieten voor Internationale. Léon Blum zélf was ken voortdurend rijen auto's en menHeinkel-bommenwerpers.
m t**'
bang voor hem, vond, dat hij wel wat
het tweede kwartaal van dit jaar.
begaven.
die
zich
westwaarts
der
patrouille
j^it
schen,
Britsche
brachtz:
héél ver ging met zijn communistische
RAPPORT VAN SCHEEPSKAPITEIN stellen onmiddellijk in de gfLj#f
demonstraties.
Toen
tijdens
opden
1
VERGADERING MINISTERRAAD
RUSSISCHE COMMISSIE
bouw van de wereld-tentoonstelling te
De kapitein van een treiler uit formatie en viel het dicht** p#
AANGEKOMEN
vijandelijke
vliegtuig aan.
Wegens den uitslag der stemming Parijs, de eene staking na de andere
Alberdeen, de Star of Peace, heeft geschers lieten hun bommen in pj pj'
In
Hangö
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uitsferak,
was
is
een
Russische
rapporteerd,
schip
het
dezelfde
Monnet
dien
commisdat
Donderin de Kamer, besloot het ministeriee"men eiken dag op het terrein kon sie per vliegtuig aangekomen, ten- dagavond op de Noordzee een Duit- len en vluchtten in de wolk
Reynaud een kabinetsraad te houden. aantreffen om de arbeiders toe te einde het bestuur der stad van de sche duikboot heeft
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het
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Britse"
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wist
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over
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Om 20 uur kwamen de ministers
De treiler n.l. die van de
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komen
en
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En toen eindelijk het Volksfront, uit- garnizoen, met uitzondering van den vischvangst terugkeerde, raakte een
aan op het departement van Finan- gefloten,
ver jje
moest heengaan, omdat de commandant, was te voren wegge- metalen voorwerp, dat zich aan de hij al zijn ammunitie had
vijand
verdween tenslotte ïC
ciën, waar onmiddellijk de vergade- arbeiders zelf hadden begrepen, hoe ze trokken. De overgave der stad aan de Noord-Oostkust van Schotland onder De
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daarop kwa"L^g^
Kort
waren misleid, toen de financiën wa- Russen geschiedde door den burge- water bevond. De kapitein zeide vier
ring begon.
ren uitgeput, wees men Monnet aan meester en den garnizoenscomman- zware stooten gevoeld te hebben, scheidene Duitsche toestellen
laet vl j
Na de bijeenkomst verklaarden de
als een van de hóofd-schuldigen.
dant.
he
waarbij het was of zijn schip over een trachtten hun aanval op
"vef
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Maar
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ministers, dat zij in functie zouden
Monnet was en is een
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lne
Daarop besteeg minister-president blijven.
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en
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is ook bekend dat Paul
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binet en wees op den steun van Daslaagde er in hen weg te i^Lji d*'
Duitsche Persstemmen
heeft aangedrongen op samenwerin vollen gang
ladier en de vaderlandsliefde van de
Een half uur later, denzeim (p
king
met Rusland.
socialistische partij. Het doel van zijn
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keerde een andere groep y*g
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DE
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De
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schap
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spr.
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op
op vijandschap we Fransche
boven de zee geschoten wercL aaKt "v
kabinet de bevestiging dat het proces tegen de communistimet vijandschap.
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dellijk
werd rechtsomkeert gem
juistheid
der
van haar opvattingen sche parlementairen begon. De oude
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onderzoek
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over
te
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de
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liefde
Frankvan
de
socialisten voor de kaWij zullen den arbeiders duideHET IS ALS EEN BEGRAFENIS
dat één vijandelijk vliegt" va j)c
rijk. In het bewustzijn van onze supe- meraden van de uitsterste linker-zijde
kapitein
De
aan
gevanwist
lijk maken, dat wij, door het
achtervolgd door drie toestellen
United Press meldt uit Helsinki:
rioriteit, zoo schrijft de Völkischer manifesteerde zich onmiddellijk en
„Het is als een begrafenis. Je denkt
genneming te ontsnappen Engelsche kustverdediging- ö gel)**,
Beobachter, slaan wij het zenuwach- zoo werd de samenstelling van een
communisme te bestrijden, niet
nevliegtuigen namen aan
v jj»^f
tige gedoe in Frankrijk onbekommerd nieuw
ministerie slechts mogelijk er slechts over, wanneer alles voorbij
de uiterst linksche leerstelling
volging deel, maar voor zü a
ifl »
gade. Over den afloop beslist Reynaud wanneer enkele kopstukken van de so- is", zoo sprak een ruim 60-jarige
bestrijden, doch de organisatie
konden bereiken, was deze r er der> «i
evenmin als Daladier of Mandel. De cialistische partij weder mèdezegging- grijize boer, toen hij zijn hoeve den
rug toekeerde en zich bij den stroom MACHINIST NAM ZIJN PLAATS IN wolken verdwenen. Juist **L
g, **V,
van verraad. De communisten
derde September 1939 zal voor eiken schap kregen.
te u
basis
Engelschen
naar
hun
vluchtelingen
Franschman
een
De eerste stemming toont ten duivoegde, die van
zwarte dag van de
de
Het Duitsche s.s. Heddernheim, dat
hebben tegen het land gespeeld
e
toes
delijkste aan, dat deze aanwezigheid oevers van het Ladogameer in Weseerste orde zijn.
Skagen is getorpe- hun leider een Duitsch
ten
Noorden
van
en zij doen dat nog. Wij zullen ze
y
De Deutsche Allgemeine Zeitung maar heel matigjes wordt gewaar- telijke richting vluchtten. Tienduideerd, was van Noorwegen onderweg nam, dat een aanval
ziet in het kabinet-Reynaud een ex- deerd.
boeren, dorpsbewoners , en naar Bremen met een lading erts. De koopvaardij schip. De
yjja"
verpletteren. Met Engeland
zenden
fii
be-^ periment naar Engelsch model, dat
wist ongemerkt boven denduilceI,y
rt ]if)
persstemmen stedelingen, die niets hebben gered Duitsche zeelieden, die laat in den
▼inden wij ons in het kamp der
Britsche
te
blijkbaar den Engelschen zelf moet
dan wat zij met de handen kunnen nacht in Skagen aan land gebracht komen, op hem neer te °jj cli. f)
vrijheid.
toonen, hoe een van hun lievelingsdragen, zijn opeengehoopt in leege werden, waren allen volledig gekleed. hem van dichtbij aan
De vorming van het Kabinet-Reyc uir;*-,<
denkbeelden het in de praktijk doet. naud wordt door de Engelsche bladen sehoollokalen en schuren, die de tij- Zij melden, dat de Britsche onder- stroomde uit de Duitsche m deji y.
Wij wenschen, dat andere landen
d^
De Berliner Lokalanzeiger ken- met voldoening begroet en beschouwd delijke schuilplaatsen zijn, nabij de zeeboot geëischt had den kapitein uit besmeurde de voorruit van
tot het Fransch-Britsehe blok zullen merkt het Fransche kabinet als een als weer te geven den wil van frank- veldkeukens, die hun het voedsel
gelschman.
ecnt^,riang^Deze
kon
te leveren, maar de Duitschers had>.
toetreden. Het Fransch-Britsehe ac- oorlogsverklaring der Joodsche en an- rijk, den oorlog zoo krachtig mogelijk verschaffen en waar
den medegedeeld, dat de kapitein dat het aangevallen toestel
Lottas
den
ondei
eoord heeft in ons het gevoel voor dere groote financiers aan het natio- voort te zetten. Eenstemmig wordt scepter zwaaien. De evacuatie-kam- dood was, waarop de eerste machi- daalde met loshangend
de Latijnsche solidariteit niet uitge- naal-socialistische Duitschland
hulde betuigd aan de persoon van pen in de dorpen en steden achter de nist door de duikboot aan boord ge- gens gebrek aan ammunit
wischt
mij
Volgens
op
Börsenzeitung
in
antwoord
een
de
dit
is het Paul Reynaud. De T i m e s schrijft, dat demarcatielijn worden steeds groo- nomen werd. De kapitein ging later aanval niet worden aan, o1 rju,
gestelde vraag.
kabinet-Reynaud nog sterker dan de ds politiek van Frankrijk ongewijzigd ter. Dagelijks komen er ongeveer als matroos verkleed in een der red- bestaat geen twijfel
toestel was hetzelide>■ ,se,ug»it>
regeering-Daladier gebonden aan En- blijft en dat de Britsche ministers ver- 30.000 menschen bij.
De grootste ver- dingbooten, waarvoor de bemanning scheDuitsche
Stormen te doorstaan geland en aan de Joodsch-internatio- trouwen zullen stellen in
legerleiding m* ter
den.nieuwen liezen worden door hen geleden, die 15 minuten was toegestaan. Daarop de
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Wij moeten oorlog voeren
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zoo nale
Dit kabinet is naar pi-emier die voor hen geen onbekende in of nabij Wiborg wonen, daar zij vuurde de duikboot een torpedo af.
keerd.
besloot Reynaud
en daardoor zul- den hartewensch van Chamberlain is. Het doel, dat Frankrijk zich gesteld onmiddellijk moesten vertrekken. De Heddernheim zonk onmiddellijk.
en Churchill. Wij, aldus het blad, heeft, aldus de DailyTelegraph, Drie dagen nadat de vrede gesloten De geheele bemanning is van Skagen
len wij binnen den kortst mogelijken kunnen het slechts goedvinden, dat is dat der geallieerden:
de stout- was, kwamen de eerste Russische naar Duitschland vertrokken.
de Fransche ooilogsophitsings-poli- moedigheid drijven tot de grens, het troepen bij de demarcatielijn
tijd den eenig mogelijken vrede verBemanning van
om
tegenover ons initiatief nemen en behouden en den Wiborg aan.
werven, n.l. een duurzamen vrede. tiek hier onbedekt
omgekomen
komt te staan op de verantwoorde- vijand vóór zijn. Het blad herinnert
In de dichtbevolkte, hoewel reeds
„AARDAPPELEN-JONES” GEWOND
Wij zullen stormen te doorstaan heblijke plaats. Des te grondiger kan en aan de vele kabinetswijzigingen
in den gedeeltelijk geëvacueerde districten
rf
ben, maar wij zullen standhouden, zal de afrekening zijn.
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na met bommen en machinegeweervan
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begeleiders hebben wij den wil om te
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EEN GEVAARLIJK EXPERIMENT ladier de portefeuille van Nationale Hierzijmoeten
en
e y
zijn daarmee reeds begonnen. cnder bevel van „Aardappelen-Jones"
en
bemanning weraQn getO>«
leden
der
Verdediging
hij
behouden
waar
gezagvoerder,
heeft,
Engelschen
De Fransche Maden bevatten uitdie met
de landelijke districten aan den den
werd aa'g^ot^D
zich zoo buitengewoon verdienstelijk In
het doorbreken van de Spaansche ontdekt. Dit vlotbuiten
voerige commentaren op de regeeo
avan
Ladogameer
oever
het
blijkt
het blokkade voor Bilbao indertijd ver- op eenige mijlen
aangenomen ringsverklaring, de Kamerzitting en heeft gemaakt.
ge
wegvoeren van het vee groote moeilijk
kust.
Het
is
den Kabinetsraad, en sommige orgalijkheden op te werpen. Duizenden maardheid heeft verworven. Jones stad in het Noord-Oosten
nen
een ziekenhuis worden opgemaken
bepaalden
afgevaardigden
Tenslotte
paarden en koeien werden met moest inhij
de Kamer er een verwijt van, niet
nomen;
heeft een zenuwschok en land.
voldoende er
vrachtwagens en sleden weggevoerd,
Koning Carol over de
een motie van vertrouwen in aan gedacht te hebben, dat Frankrijk
een
schouderfractuur.
doch een groot aantal moest door de
sedert het begin van den oorlog zijn
Roemeensche verdediging diepe
TURKSCHE SCHEPENMOETFN
sneeuw op de met ijs bedekte
de regeering aangenomen met eerste
ministerscrisis beleefd heeft.
TERUGKEEREN
wegen gedreven worden. Voor vele
De O r d r e constateert, dat de taak
regeering
268 tegen 156 stemmen bij van
was de inspanning te groot, LICHTSCHIP GEBOMBARDEERD
dieren
Turksche
De
Paul Reynaud zwaar zal zijn,
scnvv ze d* $
negen
moesten
worden
zij
doodgeschoten!
(Eng.)
Aan de kust van Norfolk
grafisch aan
GEREED TOT ELK OFFER
maar die van Clémenceau was het
'17/ onthoudingen.
Langs de wegen vindt men het gevliegtuig
getracht
heeft
een
Duitsch
in
de
Middellandse)^,.,;^
zich
niet minder, toen hij in 1917 aan het
Bij een ontvangst van een delegatie doode vee liggen.
De vergadering werd daar- bewind
den, bevel gegeven naa
het lichtschip Cromer Knoll te bomkwam, terwijl Duitschland ge- van senatoren
onbewapende
in
Dit
lichtrug
troonzaal heeft
bardeeren.
te keeren.
na verdaagd tot 2 April a.s. loofde, den oorlog gewonnen te heb- Koning Carol van de
AANSTAANDE REGEERINGSschip ligt 25 mijl uit de kust en heeft
Roemenië er den
ben en hem integendeel verloor.
nadruk op gelegd, dat Roemenië vastgeen middel van communicatie met
WIJZIGING
Hoe de uitslag luidde besloten is zijn grenzen te verdedigen.
Na het eerste enthousiasme over
het vasteland.
Volgens het blad Hufvudstadsbladet
Het resultaat der stemming over de De geheele activiteit van Roemenië, alde spoedige oplossing der crisis en de
Koning,
dus
de
na Paschen een reorganisatie der
is
thans
worden
bejj»l'1,
moefc
vorming van een regeering op bree- motie van vertrouwen, was als volgt: heerscht door den
NOORSCH PROTEST TE BERLIJN de, dat de verkenning/^ et «
plicht tot uitrus- Finsche regeering te verwachten. Beaantal uitgebrachte stemmen 424, aibdere basis, hoorde men in politieke solute meerderheid: 213, voor 268, te- ting van het leger en in het belang halve de ministers van Defensie, Onf
De Noorsche regeering heeft in een na den aanval op Sylt X»
kringen uitingen van ontevredenheid. gen 156, blanco 111, drie afgevaardig- van de nationale verdediging moet elk derwijs, Voedselvoorziening en Han\&y
nota d.d. 8 Maart bü de Duitsche re- gevlogen zijn om fotos
offer worden gebracht. Koning
del, zou ook Paasikivi, die deel uit- geering geprotesteerd tegen het tot gens het afweergeschut &e »
Vele radicaal-socialisten waren niet den konden niet aan de stemming zeide, dankbaar te zijn voor deCarol
ver- maakte van de Finsche delegatie in zinken brengen van Noorsche sche- noeg konden komen om vol%»
deelnemen en 12 waren afwezig.
ingenomen met de wijzigingen
sterking der solidariteit tusschen de Moskou, zich uit de regeeringszaken pen
in het
in strijd met het volkenrecht. De brachte ernstige
Monnet staten der
Balkan-Entente en voor de willen terugtrekken. Naar verluidt nota stelde voor, zoo spoedig mogelijk duidelijk vast te leggen- a
d»
kabinet, terwijl de rechterzijde zeer
Men schrijft ons:
betuigingen van vriendschap en sym- zou de minister van Buitenlandsche besprekingen te openen met het doel, weersomstandigheden
Ky
oï°.gs
sw
ontstemd is over de opneming van
De groote moeilijkheid voor het pathie, die de Roemeensche jeugdlei- Zaken, Tanner, in het nieuwe kabide
scheepvaart minder ge- slecht. De genomen ïo*° o0 i
Noorsche
socialisten. Alleen de socialisten wa- handhaven van dit ministerie blijkt der in Italië en de minister van Fi- net de portefeuille van Financiën vaarlijk te maken en te bevorderen, ook ondeugdelijk geacr a de f
nu reeds: de aanwezigheid van de so- nanciën in Bulgarije hefaben onder- krijgen, welke hij ook vroeger gehad
ren «eer voldaan.
dat Noorwegen zijn voorraden kan tografischen weg de scn
cialistische ministers en wel in het vonden.
heeft.
aanvullen
vaststellen.
Drie Noorsche
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DELFTSCHE COURANT

STADS DOELEN

KON/NG/N

-

I Pand te buur gevraagd! I KOVEX....

Groot Kinderfeest

Sop

voel ik mij!

I

Woensdag 27 Maart a.s. half drie. 0.1.v.

,

J JAMES FRED

I

Prijzen van 35 et tot f 1.25
Bespreekt vooral Dinsdag 26 Maart van 11—3 uur en Woensdag 27 Maart vanaf 10 uur 's morgens

een eisch des tijds. Sluit U aan bij
*-en behanger nodig? isInl.:
P. J. DIELWART, Ged.

.

6724 10

/ff^N

aT_T|/
Ft*. J. H. Soetekouw

I
§ Het voorjaar nadert, alles komt tot nieuw leven en ook in Uw
WÊ nuis wordt aan vernieuwing gedacht.
Hier een nieuw ameublement, daar
een aardig zitje of een

■

CREDIETEN
ons fonds, ’0.60 per maand |
b
Pedicure, Voetkundigelborg, e i_ doii iedereen vrijbT
39, TEL. 640 voorw. Br. „DE ONDERLINGE",

,

_____-.

Mathenesserweg

110, Rotterdam-W mr k t i »
het vroeger
6690 6 V/M dagavonden

6714 10

Aan de Lijm- en Oelatinefabriek kunnen

eenige Jongens
«JOGICJCfIS

HUWELIJK

Persoon, niet onbemiddeld, P. G.

nette Meisjes

j,:„

—

jSSSS&ifij*

*°ekt kennismaking

Aanmelden 's avonds tusschen 6 en 7 uur
Choorstraat 28, Clubm.ubelfabri.k „Om.to"

leeft",!' Juffrouw van middelbaren
onder no- 670» bureau
Van
anf!.de-Ven
't blad.
10

Adverteert in dit blad.

0

B
10

6731 20
'

KLEINE ADVERTENTIEN.
Vooruitbetaling

Pri'Cent1"
Vri'^f

per geheele advertentie 25 cent tot 20 woorden, elke 5 woorden meer
*ot hoogstens 40 woorden. Bij „te koop" niet meer dan 5 artikelen, met of zonder
e cople voor deze advertentiën moet uiterlijk 's Maandags-, 's Woensdags- en
in ons bezit zijn. Brieven Bureau van dit blad 10 cent meer.

Sloren:
&lplaatje,van Zui-

VOOR TAXI !
Bel 2047. 7-persoons
traat over Nieu- met studeergelegen- wagens. Billijke tarieven, alsmede verhuur
6.— p. mnd.
aaar p* Oostsingel heid
Eerste Delftsche
zonder chauffeur.
??woudestraat
OW GARAGE DE BOLK"
te oezorgen:
w bel°oning terug Muziekschool
PC
Oude Delft 120.
Coenderstraat 2.
"--Sügerstraat 53.
Reparatie.
Stalling.
GEVRAAGD:
PN
oude Muurtegels, OpVakt ORGELS
diS schoonma- ticaprenten, AntiquiVERHUIZINGEN
ken repareeren en teiten.
OZ en Transporten onder
stern'r»
onder garanF. OOSTERHOFF,
garantie. Droge betic
priJs °PgaaJ
waarplaats voor inMarkt 75.
Jrma!l
d"H. 'T HART,
boedels. Vraagt prijsSTOFZUIGERS.
48
PO
Zie onze étalage en opgaaf.
v. MULLEM,
kom ook eens binnen
ïgj-r-^,
JRM
Rotterd.weg 110—112
kijken. Stofzuigers
hük el" en Haarden- voor
Telef. 307.
iedere beurs, de
ÖE WOLF,
betaling kunt U zóó
AURICHEEREN
regelen dat U van de beter dan stoomen.
215T°rnr,°Steinde
Costuums, mantels
0 f rijwiel, dames uitgave weinig merkt.
Mantels verven
Haaf ,»n met rem- In prijzen v.af 37.50. 2.—,
3.—. Regenjassen
Banden „KOVEX" N.V.. Delft.
SH
Binnenwatersloot
verven 3.50.
SPAANDONK,
2090.
v.
20—22.
Telef.
J.
AïMA CHINES.
PM
Voorstraat 5.
JJiapj,; nieuwe NaaiTelef. 1401.
nes
te koop in
BERNHARDT
Pracï, t
iets doet zooals het moet, Jongelui die wenschen
besehL-salonkast>
genaaid, gelijmd, ge- te trouwen zoeken
ven^ëd,Tevoor hal- pend,
Uw schoenen
NETTE WONING
St. A
zien:
behouden hun model Huurprijs ± f 5,—.
Selft egondestraat 26 en
pasvorm.
Brieven lett. PV, Bur.
T:
91
BERNHARDT,
F.
van dit Blad.
*]/
14, Rumie ongem.
Heinsiusstr.
Ant.
op leiblad,
RU
ZITKAMER
45 XBO c.M.
IS
DAT
EVEN
FIJN!
dame
’30.-. Adres: Wij verhuren, glas, gevraagd door
j/ft
*ar« 39. Leideri
Brieven met prijsopg.
porselein, aardewerk, onder lett. PW, Bur.
voor bruiloften, an- van dit Blad.
16 h ü
dere gelegenheden.
Mej. M. GUBBI7~
De firma
Gedipl. costumière en
j£N DEN BERG, H. J. SCHAPERS, coupeuse.
SK
Ov*r rasserskade,
Binnenwatersloot 25.
Rietveld 32A
Ver- Wij strijken uw boord (Schouwburgstraat).
hoogglanzend en helDE ROOS
ORDEONS
der voor 7 et., OverBloemenmagazijn,
12 bassen hemden 20 et.
RQ
Choorstraat 50,
PIGUILLET
,Sn 5 toetsen 24 CRIS
biedt U een mooie
Nieuwstraat 14.
25 toet3? u
collectie potplanten en
assen> /45—"
Telef. 1026.
dagelijks versche snij;50.-J n 48 bassen Hoofdagentschap:
SI
bloemen.
4 toetsen 80 De Ridder & v.Hoewijk
6ri'
FitLoodgietersen
n 120 5—> 41 toet- Dunlop, Dunlop, DunSL
tersbedrij f
bassen 100.— lop, Dunlop, Dunlop, L.
J. A. Hartjesveld
Dunlop, de origineele
& Zn.,
Delftsche
bij:
OL
Rietveld 60—60A,
JAN HECTORS,
Telef. 1283,
120.
Oosteinde 254,
Caspar Fagelstraat 39,
hoek NieuweLangend. Gedipl. Loodgieter,
1 op 985.
~^ËERÉNBËI3
L. J. ARENDS
Laat Uw veerenbed Reparatie-Inrichting
3-deelig maken bij het van alle goud- en ziln7gendijk 65 vertrouwde adres.
SM
verwerken.
nd '-pers. waM. KOSTER,
Rietveld 116.
Meubelmaker, Bedden
l_T—
DAMES!
maker en Stoffeerder.
Bij schoonmaak niet
Vlamingstr.
82—75.
s bed
Ga
OS vergeten, dat voor
Schrapmachines, Kool Lampekappen, Plafonnière, Schemerlampjes
snijmachines, Snelvoordeeligst is:
wegers, Vleeschsnij- enz.,
RADIO PE-BE,
machines, ToonbanOosterstraat 51.
«nt^-ge- ken. Ijskasten.
SN
M. BEIJE,
Ui'SWao
TE KOOP
d. Heijdenstr. 66
o>kj es 6rs en man- Jan v.Den
Haag.
een Waschtafel, comPA pleet met spiegelopl
betaling
stand. Haardkachel,
een
VOOR TAXI
„t>En| f «ken.
belt U 1950. Ruime 7- Vleeschmachine. MeuUde Delft 60.
pers. wagens, 's win- belen, Kachels. Inkoop
lompen en metalen.
ters verwarmd.
VAN DER ZWET,
Beleefd aanbevelend,
Papenstraat 18.
„KLEINTAX"
SB
lEWN
Noordhuizen,
P.
G.
Sc
ewee 13- Buitenwatersloot 207 A Gevraagd een
%w W IJdvooruw
RV
NET KOSTHUIS
Zoo noodig leveren of zit-slaapkamertje,
binnen enkele met eenig huiselijk
Pr]Js- Het wij
uren: Verlovings- On- verkeer, P.G. Brieven
dertrouwkaarten en lett. PS, Buraeu van
PB dit Blad.
circulaires.
Drukkerij D. Prooper,
Prima electr. WaschKoornmarkt 79.
machines, zeer goedVoor metselwerk en koop; ook Wringers, 2
jaar garantie.
' Acco oline, verbouwingen:
P. VERKROOST,
Smederij MOES,
**iTvrste n
OY
Fa. F. E. Buzzini,
Achterom 9. Op conVoorstraat 74.
ditie denzelfden prijs.
Telef. 1042.
Tel. 1195.
RK
RS
BIOSCOOP-ORGEL
Pedaal-orgel, lessen
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TENNIS.
Jon gendame zoekt opname in tennisclub
(beginnelinge). Brieven lett. PU, Bureau
van dit Blad.
LESSEN.
Wis- en Natuurkunde
doro leeraar M.O. Bijwerken van ex.opleiding. Vraagt condities
onder lett. PG, Bureau
van dit Blad.
JA FRANSIJNTJE
wij vergrdoten, wij
verkleinen, wij verbreeden, versmallen,
verbouwen en repareeren.
Ook maatwerk schoen
makerij.
SO
C. STOFREGEN,
Achterom 169.
GEM. BETALING.
Dames- en Heerenkleeding, Schoenen,
nieuwe collecte Damesmantels enz.
Vlamingstraat 97 a.
RZ
Timmer- en Metselwerk, verbouwing,
onderhoud, elke order
klein of groot, wordt
vlug, billijk en solied
uitgevoerd door:
B. VOOGT,
Oosteinde 1751,
Telef. 1572.

benedenhuis

’

rdTb n,ad
_fl&

, ,
.telefonisch

’

’

’

onze fraai geïllustreerde meubel-

I Vraagt deze eens aan of komt kijken bij de

u.-t--_^-W
op de Woenserg druk. want dan
l

kwam het wasgoed thuis en dat
moest hij persé controleren.
Het kwam toen vaak voor. dal
er stukken werden gemist of er
waren goederen die een verkeerde behandeling hadden gehad Nu gebeurd dat niet meer.
Hij weet nu zeker dal alles In
orde is.
Hij laat nu wassen bij *

lAlg. Handelsonderneming KOVEX
20-22,

Êg

Binnenwatersloot

DELFT, Tel. 2090

I
I
I

N.V.I
6730 72

■

KOMT MEN lEMAND OP STRAAT TEGEN

.... dan kan

men zich afvragen

of hij (of zij) gewoon
misschien, of hij (of zij) wel eens naar
een bioscoop gaat
misschien, of hij (of zij) naar
een radio pleegt te luisteren
misschien.... maar
men behoeft zich niet af te vragen of hij (of zij) een
krant leest! Dat doet hij, dat doet zij zeker, heel
zeker en iederen dagl
is te rooken

—

—

—

—

opgegeveu

Vandaar dat couranten-reclame logischerwijs de kern

worden uitsluitend

is van iedere goede reclame-campagne.

3^o*^oo^*o

OOSTSINGEL 98-99 DELFT"

van den opdrachtgever

6692 33

t

Vraagt inlichtingen, voorbeelden etc. van courantenreclame brj de
erkende advertentiebureaux of het „Cebuco", Dam 2a, Amsterdam
■

Schoorsteenvegers

P. VERKROOST
Fa. F. E. Buzzini,'
Voorstraat 74
Telef. 1042. '

___JRI

Gevraagd met 22 Apri]
een
PE
NET DAGMEISJE
niet beneden 17 jaar

Adres:
Hoornschekade 13,
Student zoekt

KOSTHUIS
Brieven lett. PP, Bur.

Levende Waterluizen. Voor uw bloemen en
Ze zijn er weer. Het planten naar:
SX
Bloemenmagazijn
beste voer voor uw
„MULTI FLORA",
tropische visschen, ook
Markt 20. Telef. 2318
muggenlarven verRH Delft.
krijgbaar.
Aquariumhuis
Te huur voor twee
„SCALARE",
vrienden, groote geRietveld 222.
meubileerde
UD
ZIT-SLAAPKAMER
C. 't Hart & Zonen
aan straat, str. water,
2 X daagsche autodienst op Den Haag. met«volledig pension,
v. d. Spiegelstraat 42. voor 70, p. maand.
Telef. 1439.
Adres: Bur. v. d. Blad.
PK ~ PAASCHNETJES"
Mej. J. MEIJER
10 et., 12 et. per ons.
Gedipl. Costumière en Gesorteerde Koekjes
30 et. % pond. PeperCoupeuse.
RG
De Vriesstraat 3l!
munt. Tjoklat.
„ZOETE TOKO",
Biedt zich aan als
Rietveld 46.
huisnaaister. Patronen
naar maat. Pasklaar Gevraagd een
RF
maken.
RY
WINKELMEISJE
MUZÏËKS~CHÖOL~~ voor opleiding in winvoor mandoline, man- kel- en atelierwerk.
dola, banjo, 1.50 per Elec tro-Techn.-Bureau
maand, guitaar 2.
Nieuwstraat 8.
SU HET IS GEVONDEN !
per maand.
Julia Bouwmeester,
Het adres voor repaC. de Wittstraat 18. reeren, moderniseeren
verstoffeeren uwer
De nieuwste modellen
Schoorsteenklokken,
meubelen.
SA
C. KORENEEF,
Dames- en HeerenNw. Langendijk 110,
polshorloges en WekTrompetstraat 85.
kers. Zeer voordeelige
Gedipl. meubelmaker
prijzen, prima uurwerken.
VN KOEMEST TE~KOOP
CINJEE
40 et. 40 L.bus, thuisVerwersdijk 108.
bezorgd. Tuinaarde 50
PZ
Laat nu uw rijwiel et. per mud.
POST,
C.
L.
nieuwe
moffelen, met
Nieuwe Plantage 71.
spatborden, kettingkast, velgen en spa- Schaft u nu een belasken voor slechts ’10,50. tingvrije motor aan,
maar niet anders dan
WIEGMAN'S
RA
een
Rijwielhandel,
Hertog Govertkade 6.
EYSINK
SY De meeste kilometers
met de minste kosten
WITTEN.
zonder pech. PrijNeemt voor uw wit- en
zen vanaf
258,—,
werk geen risico, gaat wegklaar. Hoofdagent:
naar het vanouds beW. v. KATWIJK,
kend adres. Voor goed
Achterom 37—41
werk wordt ingestaan.
Telef. 386._
HOEVENAAR,
TE
KOOP:
Bleyswijckstraat 49.
2
Blauwe
LancasterBeijerstraat
Anna
13.
RX gordijnen, breed 110;
2 Blauwe LancasterVISSERSGAREN
gordijnen, breed 130,
voor handwerken en compleet.
PI
w-even. Sponsen, en Stalpaert v. d.
zeemleer enz.
Wieleweg 28.
M. ROTHFUSZ,
Vrijwel nieuwe
Beestenmarkt 11,
STOKVIS TANDEM
Telef. 1278.
te koop. met licht enz.,
Delco-bonnen.
compleet uitgerust,
PF
gekost
130.—, nu
Je adres voor behang slecht* 67.50
RC
Achterom 37.
a 15 et. per rol. De
Telef. 386.
nieuwste dessins J940.
W. v. BAARLE,
ijzeren
Wif
Noordeinde 5.
Kinderledikantje
Telef 2106.
te koop I.—. Tevens
OV zwaar eiken Theetafel
spotprijs 1.50.
UN
Uw Radio defect?
R.I.V.R.A. (lid Ned.
Rietveld 155.
Radio Service) repaSalamanderkacheltje
reert met moderne inkoop aangeboden
te
strumenten, ook Ame’3.25.
Tevens platte
rikaansche apparaten, Traproeden
te koop
garandeert elke repagevraagd.
UM
SC
ratie.
Camaretten 18.
Simonsstraat 38.
Nieuw Schuurtje
Het beste adres voor tekoop
1V2 —2% M.
burgertimmerwerk.
v.
Leeuwenhoeks.
22.
enz. is:
SF
UI
H. HOOGERVORST
Te
Timmerman en aanhuur
PK
nemer.
BOVENHUIS
Prins Mauritsstraat 58
Cellebroerstraat 13,
huur per week 3.50.
Telef. 1534.
Er gaat niets boven Te bevragen:
Woningbureau
een goed gerepareerde
G.
J.
v. Oortmerssen,
schoen. Daarom met v.
58.
Leeuwenhoeks.
uw schoenen naar:
W. F. J. HAKKAART Te koop
UV

van dit Blad.
Gasfornuizen in prachï
uitvoering, in huurkoop ’3.45 p. mnd.,
met plaatsing. Doorstroomapparaten altijd
heet water, ’2.80 per
mnd. en geplaatst.
H. J. KUYPERS,
Zuiderstraat 10,
Telef. 2086.
Erkend gem. installateur.
SP
Voordeelig adres:
voor schoonmaken en
reparatie aan naaimachines, alle merken. Van ouds bekend
H. v. d. ENGEL,
Graswinckelstraat 45.
UB
Beter en goedkooper.
Stoffeeren, moderniseeren, repareeren van
meubelen. Meubelen,
Tapijten, Loopers met
korting.
PQ
DE HAMER,
Fr. v. d. Puttestraat 9
TAXI NOODIG?
Bel op 1926. Ruime 6
a 7 pers. wagens, heerverwarmd.
SQ lijk
Garage Noordhuizen,
Kinderwagenkappen
Achterom 89.
overtrekken, verande__E_A
ren en repareeren.
Stoomen en Verven.
Kinderwagens bekleeden of spuiten in elke Voor vakkundige begewenschte kleur.
handeling is Uw aangewezen adres:
J. F. BRAKEL,
Beestenmarkt 43a,
CRIS PIGUILLET,
Nieuwstraat 14,
Telef., 1866
SR Hoofdagentschap: De
Sigarenmagazijn hoek Ridder en v. Hoewijk.
RR
Vlamingstr.—Vrouw
Juttenland. Ruime
een
prijs
op
Wie
stelt
sorteering in Tabak, nette schoen, laat ons
Sigaren en Sigaretten. de reparatie
doen.
P. D. van Antwerpen, Dameszolen en hakken
Telef. 1739.
Heeren idem.
SG
2e Paaschdag open.
Alléén Voorstraat 3
SS Aanbevelend,
TER DEKKING
J. GOUDSWAARD_
prima dekrammen.
MEUBELEN.
Singelstraat No. 28,
geen beter adres
Er
is
na 5 uur.
PR voor alle reparatie
aan
Te koop gevraagd een meubelen, bedden, dan
Parallel Bankschroef de reparatie-inrichting
bekbreedte 12 c.M., in
KOSTER,
goeden staat. Brieven Vlamingstraat 82—75.
met prijsopgaaf onder
OR
lett. PL, Bureau van
Nu is het tijd voor het
dit Blad.
overtrekken van uw
JOH. WIEGMAN,
lampekappen,
oude
Je adres voor puike deze worden als nieuw
aardappelen, groenten Ruime
keuze in huisfruit, conserven, eigen kamerlampen.
RI
inmaak, bier, limonade
Lampekappenhuis
puddingsausen, conOosteinde 17.
curreerende prijzen.
Telef. 908.
Westerstraat 150.
installateur.
JSrkend
RW
koop gevraagd ITe
UIT INDIE
persoons
betrekken wij rechtOPKLAPBED
streeks kapok, zonder tusschenkomst van Br. letter PE, bureau
winkeliers leveren wij van dit blad.
direct aan particulieAUTO-RIJSCHOOL
Kapokmatrasren.
J. v. d. STAP,
sen vanaf 8.75. Opvoorheen Westvest 5,
maken matrassen bil- thans Achterom 89,
lijk.
Gebr. Snijder
Telef. 1926.
Kapokfabriek, O. Delft U slaagt altijd voor Buitenwatersloot 132 a
10, tel. 295-1201.
SZ
examen.
sy
RP Timmerbedrijf „WipTRIPLEX
Amerikaansche
SD vurenhout, eikenhout,
polder"
PETROLEUM
„Vam" raamlatten,
Ontwerpen en uitvoepasklaar, vakwerk
thuisbezorgd 0,95 per ren van winkel, en
10 liter; afgehaald kamerbetimmeringen voor alle doeleinden.
0,85 per 10 liter.
vurenhout, eikenhout, Fa. J. v. d. Meer Zn.
Delfgauwscheweg 149,
VAN KLEEF,
J. H. v. ö. MEER,
Telef. 1059.
Westvest 5. Telef. 881. Delfgauwsche weg 151
SE
RN
Telef. 1059.

—

■ los meubeltje. Mogelijk kan
■ catalogus U daarbij helpen.
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LJË
I
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I
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0l >de Delft 224, Telefoon 562
I
van 16—18 jaar geplaatst worden. Aanmelden aan de loonafdeeling. DOVeil* of
I
ant wij zorgen dat ons werk
i
Huur J 25.— a 30.— per maand.
I
"-1" en de prijs billijk is
onder
6?°2
"a
bUrea
I
Voor terstond gevraagd
'
van
7
H
6689 15
I
HGttC
ter opleiding stoffeerder en
I
I

Ne'

10

6713 75

25

"°ninginrichting

minstens

wagens, liefst centrum stad.
Brieven onder No. 6722, Bur.
dezer Courant.
10

GOEDE VOETVERZORGING

aeem dan:

voor

meubelen I

door dame alleen, twee ongemeubileerde Kamers, met vrije
keuken. Centrum stad. Brieven met
condities onder no. 6682 bureau
van dit blad.
6

nieuwste Radioliedjes!
Zangwedstrijd om fraaie prijzen 1

Optreden van Debutantjes

Ruimte

ook voor

TE HUUR GEVRAAGD

Oergeestige clownerie

zingt met de kinderen in de zaal de

VOfl *

6711

AUGUST.

j

JACOB HAMEL

Zulkprachtig keukengerei
'\\\mr~**\\sm

OOM PEGGY, Muzikale parodist

geschikt voor Garagebedrijf.

I

KINDER-VARIETÉ

Mr. CHAN-CHU

ZATERDAG 23 MAART 1940

.

’

’

—

Zondag 31 Maart
Nederl.—Luxemburg
Stadionkaarten en
goedkoope retourkaarten verkrijgbaar
bij:
UL
H. HEKMAN,
Oude Delft 97.

MUZIEKLESSEN.^

’

’’

Dijkshoomscheweg
C 196, Den Hoorn.
Heerlijke Sprits en
Am. kransjes, 35 et.
% pond.
UW

ROODENRIJS,

Brab. Turfmarkt 81,
Telef. 688—1860.

’

Damesschoenen,

don-

’

’

.

’

Patentgeneesmiddelen
Gegarandeerd onsen.

Irrigatoren, Gummispuiten en alle Hygiënische
artikelen
koopt u het voordeeligst bij het van oudsbekende adres:
MIJ. „SANITAS*
Gepensionneerd ambBrab.
Turfmarkt 84.
tenaar vraagt spoedig
VO
600.— TER LEEN
tegen nader overeen
pruskaarten!te komen voorwaarEerste . Paaschdag
den. Borg aanwezig. j komt Ü ook? des
Br. letter UQ, bureau
avonds 8 uur om
van dit blad.
Paascheieren, mooie
prijzen.
VB
TE HUUR
Aanbevelend,
tegen Mei, een riant
J. RUST.
Bovenhuis aan het KoNoordeinde 37A.
ningsplein, 7 kamers,
~~
zolder, twee baleons.
ZWARTE SAJET
Woningbureau
Delftsch Roem, nog
„VAN ALTENA",
41 et. Groote knotten
Rotterdamscheweg 166 ongebl. katoen 20 et.
UU
J. LUYENDIJK,
Hugo de Grootstraat
en
niet
Goed
duur. 100/102.
VH
Repareeren, VerstofGevraagd
feeren van alle meuVS
belen. Vraagt prijsEEN MEISJE
SW voor de morgenuren.
opgaaf
G. VERSTRAATEN, Van Heemstrastraat 21

’

ker blauw peau de
Boterbrug 7,
suède met slangen leer
Telef. 1986.
m. 39 2.—.
UF
SCHELPSCHOL
Ternatestraat 48.
10 et., Schelvisch met
TE KOOP:Eiken
Salondressoir lever 3 pond 25 et.
10,—; koperen Gas- Dinsdagmorgen.
A d. Dertienhuizen 15
standaard voor stuUR
deerkamer ’2,
Delfgauwscheweg 325
LAAT UW
PH wasch en fijn goed
SCHRIJFMACHINE eens door ons behante koop Remington
delen, en gij zijt meer
Portable, prima.
dan tevreden. BoorRietveld 204.
den hoogglanzend 8,
UP overhemden model opMevr. VOLLEWENS, gemaakt 22. Op vaste
tijd gehaald en beHoornbruglaan 84,
zorgd Wasch- en
Rijswijk,
vraagt flinke
strijkinrichting
DAGDIENSTBODE
P .MATHLENER,
z. k. w., eenigszins be- v. d. Spiegelstr. 36—38
kend met koken, niet
Telef. 2188.
beneden 20 jaar. Loon
VC
naar verdienste. Hulp
TE KOOP
werkster aanwezig.
2-persoons OpklapÜG
bed met ombouw,
Weduwnaar z. kind. eiken
Bureau ministre,
vraagt
jaar,
37
eiken Boekenkast, uitHUISHOUDSTER
neem b. Spiegelkast,
leeft. 30—35 j., P. G. groot zwaar Karpet.
loon 3.— p. w. Br.
Oude Delft 192.
letter UE, bureau van
VA
dit blad.
TE KOOP
Behangen, Stoffeeren,
Handnaaimachine
Meubelen moderniseeren.
RD 5.50, eiken Theekast
3.—, vitrinekastje 6.50,
Meubelmakerij
JAN LAGERWERF
4 oud-Hollandsche
stoelen 9.50, BureauWillemstraat 71-73.
Telef. 2199.
stoel 5.50.
UZ
Oude Delft 192.
Te koop gevraagd een
goed onderhouden
Gaat U trouwen?
HEERENRIJWIEL
Bestelt Uw onderliefst particulier.
trouwkaarten bü:
C. POST.
WELTER,
Nieuwe Plantage 71. Drukkerij
Brab. Turfmarkt 74,
PY dat is het goedkoopste
TE HUUR
adres. Vraagt prijs.
Benedenhuizen: VoorUY
straat, Jaagpad. BoGeen risico loopen,
venhuizen: Koningsplein. Heerenhuizen: doch een merkrijwiel
koopen bij: Rijwiel-,
Hoornscheweg, Insulindeweg, PoortlandMotor- en RadiohanVD
laan, Mijnbouwplein, del
C. J. HULSCHER,
Kanaalweg. TimorAchterom 163.
straat.
US
Telef. 427.
Woningbureau
„VAN ALTENA".
VRACHTTAXI
Rotterdamscheweg 166
Voor spoedbestelTelef. 1791.
lingen is het aangeLEGAARDAPPELEN wezen adres. Binnen,
alle soorten, als eer- buiten de stad. Lage
stelingen, blanke en
tarieven, nette bedie- i
blauwe eigenheimers, ning.
VF
ster,
roode
bevelanOostsingel 161,
ders.
UK
Telef. 699.
Aanbevelend,
S. DE JONG,
voor alle ;
Hu<?o de Grootstr. 127, Onderdeelen
merken stofzuigers,
tegen zeer billijke
TUINDERSJONGEN
gevraagd leeftijd + 14 prijzen bij:
VF 3
jaar. Adres:
UO P. J. BRANDENBURG ;
C. BUKMAN.
I Oude Langendijk 22 ;.
Delfgauwscheweg 36.
Telef. 1355.

’ .

Komkommerplanten
verschillende grootte
in pot en los. Bevr.:

—-

’

—

’

—-

Piano Viool Orgel
3,
2,
en
p. m
GERARD BOSHOFF,
Voorstraat 13.
RE
Net persoon op leeftijd zoekt
ZIT- SLAAPKAMER
met pension en wasch
als alleen inwonende.
Br. prijsopg. lett. UK,
bureau blad.
Gevraagd
FLINK DAGMEISJE
liefst Geref. ± 15 j.,
loon 3.— p. w. Br.
letter UH, bureau van
dit blad.
Z. g. a. n. grijze
Damesregenmantel
zuiver wollen gabardine ’s.—, prachtige

Alle modellen van de
belastingvrije
RB
EYSINK MOTOREN
in voorraad bij den
Hoofdagent:
W. v. KATWIJK.
Achterom 37—41,
Telef 386.

VERPLEEGSTER-

-24 j., biedt zich aan,
voor halve dagen. Br.
letter VR, bureau van
dit blad.
GITAARLESSEN
2.50. Mandoline en
Banjo 2, p. maand,
1 lesuur per week.
Tevens een Gitaar te
koop.
HC
O. BERG,
Nassaulaan 85.

__

’ ’—

SLOOPAUTO'S-

en Motoren te koop
gevraagd. Tevens het
goedkoopste adres

voor alle mogelijke
onderdeelen, banden
en onderstellen op
luchtbanden, enz.

J. VERKADE,
Autoslooperij,
Bagijnesteeg 28.
Telef. 974, g. g. 915.

Wij

repareeren

VI
alle

merken stofzuigers,
tegen billijke prijzen.
P. J. BRANDENBURG
Oude Langendijk 22.
Telef. 1355.
Erkend install. G.E.B.

VQ

VOLKSKOFFIEHUIS
Koffie en Thee 10 et.
p. kop; warme Punch
10 et. p. glas; Bouillon
7 et. p. kop. Nette bediening Aanbevelend,

C. VAN HALDEN,
Nw. Langendijk 50.
VG
Uw gestikte Deken
stuk? Wij maken hem
weer keurig in orde
voor U! Vraagt stalen
VK
prüs!
J. LUIJENDIJK,
Telef. 1506.
Stelt U prijs op vakVL
kundig

BEHANGWERK?

Dan naar:
HENK STEIJGER,
Zuiderstraat 120.
Telef. 1553.
Heeft U een plaat,
photo of schilderstuk?
Wij hebben een lijst,
vanaf 6 et. p. Meter.

KLEINHOUT,

Brab. Turfmarkt 61.
VM
ontvangen:
juist
Zoo
pracht collectie
ZOMERJAPONNEN
Kinderjurken, Jongens- en meisjesblouses.. Zeer voordeelig
VE
in prijs.
GOMBERT,

Oude Kerkstraat 3,
Telef. 1974.

Vaar

anze

te liggen. Willen wij ze extra mooi laten glimmen, dan wrijven wij ze eerst
nog op met een stukje spekzwoerd. Op
de hengselmand binden wij met een
zwierigen strik van lint een bouquetje
tulpen,
narcissen, katjes, mimosa of
wij
voor
andere voorjaarsbloemen
wat
ter beschikking hebben en een tweede
milieu voor onzen Paaschdisch is klaar.
En dan zijn er nog zoovele andere
kleinigheden ter opluistering, als wij
het materiaal maar bezitten! Om bij
de
milieux" te blijven, een kleine
ronde spiegel met daarop gekleurde
eieren, keurig netjes in een cirkel gelegd, trouw bewaakt door een heele
familie kleine gele kuikentjes, die

dames

Kleur en fleur voor
den Paaschdisch
Wij maken een Paaschversiering
voor bedenken, er is genoeg.
staat het bijv, om in een leege
eierschaal (waarvan alleeen het kapje
afgeslagen werd) een klein bouquetje
te zetten van katjes en wat sneeuwklokjes. Het heele gevalletje blijft goed
staan op een ringetje van carton, dat
ongeveer IJ cm. hoog is. Natuurlijk
moet dit carton geel, groen of wit gekleurd worden en doen wij, als bij ene
echte vaas, ook water in de eierschaal
Van
den oorspronkelijken inhoud
maakt moeder een heerlijk eierschodat als een waar pronkstuk
teltje,
middenstuk ep tafel komt te staan.
Eigenlijk hebben wij nu al een leuke
Paaschtafel! Zelfs zonder de traditio-

Een stalende Paaschmorgen en de aardigs
dagen ervoor geen tijd gehad om al Beeldig

die gezellige kleinigheden klaar te maken voor een vroolijke ontbijt- of koffietafel! Dat is toch wel heel erg, daar
moet iets op gevonden worden, want
wat zullen anders de kinderen teleurgesteld zijn. Of het nog lukken zal?
Stellig! Een Paaschtafel arrangeeren
behoeft immers weinig tijd meer te
kosten dan iedere andere behoorlijk
gedekte disch? Vooral als dan ook nog
de kinderen mee mogen helpen, voor
hen een feestelijk feit reeds op zich
zelf! 't Is dan ook een groote eer zulk
belangrijk werk opgedragen te krijgen
als dat, wat Moeder nu gaat uitdeelen.
Berst gaat zij echter zoo eens overal
neuzen, wat van haar gading kan zijn.
Een restje hiervan, een eindje daarvan, dat leuke frisch groene kleed van
de tuintafel, het oude bloemenmandje
uit de schuur, de waterverfdoos van
Jan, de kleine gele kuikentjes van verleden jaar, de elzen- en wilkenkatjes,
die wij verleden week op een wandeling plukten, de mimosa, waarmede
Vader Moeder verraste na het zakenreisje in de groote stad, wat houtwol
uit die doos, die wij onlangs met servieswerk gestuurd kregen, enz., enz.
Het heele huis wordt ervoor afgeroomd en dan is er ineens het plan
de campagne: ieder krijgt zijn taak,
vele handen maken licht werk en de
Paaschtafel is er, vóór wij het weten.
Het groene kleed, in zijn rust gestoord, vervangt nu het normale tafellaken: de borden en de kopjes of bekers worden op hun plaatsen gedekt,
zoodat wij goed kunnen zien, waar en
hoe wij het beste versieringen aan
kunnen brengen. Want een tafelgarnee-

hoe aardig of mooi ook, mag
hinderen;
nooit
dat is de opzet niet.
moet
immers
een vroolijke, pretHet
tige, ongedwongen sfeer zijn, die er
heerscht, zonder ook maar de minste
ergernis van
ongemakkelijk zitten,
eten of drinken? Vooral met kinderen

ring,

te dit van

groot belang.

boven de bordjes een
plaatsje vrij? Daar gaat- wij dan iets
Is

er links

neele gekleurde eieren. Hiervoor kan

er echter wel eens geen

tijd

of mate-

argwanend

tusschen het

'WEET ü, DAT ER IN 1939 MEER DAN 600 INTERNATIONAL CHASSIS IN NEDERLAND WERDEN VERKOCHT?

~

j?en INTERNATIONAL chassis is in

rondom het klaterende vijvertje uitkijkt, vormt zoodoende ook een pronk-

<7

/

ieder opzicht goedkoop. Repara\^/ ties komen haast niet voor en
komen zij na vele tienduizenden
kms. eens voor, dan zijn ze in een
oogwenk verholpen, want alle aan
slijtage onderhevige deelen zijn bij
een INTERNATIONAL chassis direct
verwisselbaar. Geen hooge reparatierekeningen en geen dagen Uw
wagen buiten bedrijf. Een INTERNATIONAL chassis bezit tientallen

dat weinig moeite en kosten
Eveneens een rond grasveldje,
waaruit
en groote. van bruin carton
geknipte haas oprijst; in de pooten
houdt het goede dier een vroolijk wapperend vaandel stevig vast, waarmede
het den aanzittenden zijn beste wenstukje,
vergt.

schen voor Paschen duidelijk maakt.
Rondom weer de aanlokkelijke eieren
en de lieve kuikentjes. Het gras bestaat uit gesnipperd groen crèpe- of
vliegerpapier of houtwol, waaruit in
een krans, de tafel verder opluisterend,
wilgen- of elzenkatjes en bloemen steken. Bij dergelijke taielversieringen
kan heel aardig weer een privé-nestje
links bovenaan ieder bord gemaakt
worden; daarin komen inplaats van de
kippen-eieren nu chocolade soortgenooten te rusten.
Is onze tafei nóg niet uitbundig genoeg, dan kunnen wij met groene, gele
of witte lintjes of zilverbrocaten bandjes nog „vakken" maken op de weibeproefde wijze. Op de kruispunten
een kuikentje of een klein bouquetje
als daar ruimte voor is en niemand
zal te klagen hebben over gebrek aan
vroolijkheid. Inplaats vaii linten kunnen wij ook reepjes crèpe-papier nemen, die wij aan beide zijden voor een
paar centimeter breedte tot fijne
franje inknippen. De extra ornamentjes op de kruispunten kunnen volkome vervallen, wanneer wij de aldus
versierde reepjes papier niet gewoon
plat neerleggen, doch ze in een spiraal
draaien en zoo met een punaise goed
vastzetten tegen den tafelrand; het geheel zal zoo fleurig genoeg zijn.
Intusschen zullen wij wel tot de conclusie gekomen zijn, dat er voor een
vroolijken Paaschdisch altijd nog voldoende tijd te vinden is! Een gelukkig

rieel geweest zijn in ons spoed-geval
van „op het laatste nippertje"! Is .er
wél tijd voor en hebben wij ook nog
voldoende eieren in huis plus wat speciale eierverf, overgehouden van het
vorige jaar, of de waterverfdoos van
onzen zoon, wel, wat belet ons dan te
zorgen voor een genoeglijk stelletje
bont gekleurde of beschilderde eieren.
In ieder gezin, hoe klein of varieerend
ook, is er wel een teekentalent, wier
of wiens aandeel reeds meteen vaststaat in het arrangeeren van de Paaschtafel. Onze foto laat echter duidelijk
zien, dat wij zonder dit ger.ic wel met
iets aardigs voor den dag kunnen komen als het moet. Wat kleurige streepen en stippen, een hartje hier, een
fleurig bloemetje daar of wij zijn er.
Een prentenboek van zoon of dochter
kan anders ook uitstekende diensten
bewijzen en bovendien zullen de kinderen
het leuk vinden hun dierbare
vriendjes en vriendinnetjes eruit terug te vinden op de eieren. Met behulp
van doorschijnend papier trekken wij
eerst de figuurtjes over, via een carbonpapiertje komen zij daarna op de
eieren te staan, zoodat overhalen en feit!
kleuren nog maar een klein kunstje
zijn. Een gezellige hengselmand vullen
wij op met houtwol, groen gesnipperd
papier of iets dergelijks en de pronkstukjes alias onze eieren komen hierop

voordeelen, voordcelen, die U stuk

T* Weet U, dat wii een speciale ServkeAfdeeling hebben voor International
chassis en dat wii alle onderdeelen
in voorraad hebben, zoodat wü U onmiddeliik kunnen helpen wanneer
U iets aan Uw wagen mocht hebben!

NORA HANS.

—

liascapen.

Deljia Theater
George Formby
op glad ijs!

densch ijspaleis afspeelt. Formby moet
uit hoofde van zijn beroep
hij is
fotograaf van een krant
vaak op het
gladde ijs aanwezig zijn en als men nu
weet, dat hij allesbehalve goed schaatsenrijden kan, heeft men weinig fantasie noodig, om te raden, wat er van
komt. Het wordt een gezellig-ouderwetsche gooi- en smijtklucht, waarin
Formby de raarste dingen uithaalt en
zijn vereerders om den haverklap laat
bulderen van het lachen.
Over het „spel" van dezen filmclown
zullen we het maar niet hebben. Een
grootheid onder de filmsterren is hij
niet, maar in ieder geval heeft hij de
onschatbare verdienste, dat hij duizenden menschen kan laten lachen. Daarom, als men een ■ paar vroolijke uren
wil hebben, dan is de held uit „Kouwe
drukte" de aangewezen persoon. Succes

— —

Voor de menschen uit het filmbedrijf
is George Formby wel de grootste verpassing van het seizoen geweest. Zijn
film „'t Zit in de lucht", heelemaal niet
als een komische sensatie aangekondigd, werd een formidabel succes, liep
tientallen weken in de bioscopen van
de groote steden en werd zelfs ettelijke
weken op het programma van onze
Delftsche bioscopen gehandhaafd. Het
is een psychologisch raadsel, waarom
„'t Zit in de lucht" zulk een abnormaal
succes heeft gehad, het filmbedrijf
weet er geen antwoord op, de belanggegarandeerd!
Stellende buitenstaander evenmin,
Voor de pauze de aardige film „De
George Formby zelf misschien ook
vroolijke kostschool" met liedjes en
niet!
Maar hoe het ook zij, deze film vroeg muziek van den populairen Franschen
chansonnier Charles Trenet.
Om een herhaling in denzelfden trant
en deze herhaling heeft niet lang op
zich laten wachten. We beleven haar Doelen Kino
in „Kouwe drukte", welke film zich
Hoera, ik ben papa !
grootendeels op het ijs van een LonHeinz Rühmann heeft door zijn succesvolle films van de laatste jaren den
naam gekregen, Duitschland's beste
filmkomiek te zijn, maar in de rolprent „Hoera, ik ben papa!" bewijst hij
toch, meer te kunnen, dan alleen maar
„grappig" doen. Hij, die a" "jd de
lachers op zijn hand heeft, verstaat
ook de kunst, door een eenvoudig gebaar te ontroeren. De titel van deze
film wijst er al op, dat er een kind in
het spel is. Dit is inderdaad het geval,
want de vluchtige flirtation van den
onbezorgden student Peter Ohlsen is
niet zonder gevolgen gebleven. Er ontwikkelt zich een deels amusante, deels
ontroerende geschiedenis, waarin de
vader, het kind, en de niet-herkende
moeder de hoofdrol spelen. Langs den
gebruikelijken weg van „een lach en
een traan" komt natuurlijk alles tot
een oplossing, maar niet, voor een onGeorge Formby in „Kouwe drukte'
uitputtelijke voorraad dwaasheden en

Heinz Rühmann en Carla Höhn in
„Hoera, ik ben papa".
verrassende wendingen op het witte
doek is gebracht.
Behalve Heinz Rühmann heeft de
kleine Walter Schuller aller sympathie. We kennen heel wat filmkinderen, maar zelden ziet men ze op het
doek verschijnen, zonder een gevoel
van weerzin jegens hen, die van een
frisch jong leven iets kunstmatigs en
onnatuurlijks hebben gemaakt. Dit is
hier niet het geval, want de kleine
filmacteur uit „Hoera, ik ben papa!"
kan om zijn echte kinderlijkheid zonder aarzelen worden aanvaard.
Al met al is deze film een nieuw
succes voor Heinz Rühmann, die weer
eens blijkt geeft van een uitermate
veelzijdig talent.
Voor de pauze de eveneens vroolijke

Wanneer U geld wilt besparen,
wanneer U goedkooper en sneller
wenscht te vervoeren, wanneer U
een zuiniger benzine- en olieverbruik
wenscht, koopt dan een INTERNATIONAL chassis, het eenige
echte en speciaal gebouwde Bedrijfswagen chassis ter wereld. Wij
demonstreeren U gaarne het onverslijtbare INTERNATIONAL chassis.
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INTERNATIONAL-AUTOMOBIELEN
Rotterdamscheweg 144

—
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voor stuk in den catalogus beschreven vindt.

ALLE INLICHTINGEN WORDEN U

Burgerlijke Stand,

—
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MAAKTEEN GOEDKOOPER TRANSPORT MOGELIJK.

imitatiegras

NAALDWIJK.
GEBOREN: Dirk Gerrit Hendrik, z.
van D. G. H. van der Kooij en G. van
Heyst, Moddermanplein 7, Honselersdijk.
Willem, z. van H. van den Bos
en C. C. van den Bos, Groenelaan 18,
Honselersdijk. — Johanna Helena, d.
van J. La Graauw en J. van der Meer,
Korte Kruisweg 3. Maasdijk.
Adrianus Nicolaas Maria. z. van W. J. Kester
en A. A. M. van Dijk, Leeweg 23, Maasdijk.
Theodorus Jozef, z. van C. W.
van Veldhoven en M. J. Vijverberg,
Leeweg 28, Maasdijk.
ONDERTROUWD: A. Sonneveld, 25
j., tuinarbeider, Maasdijk. K. Kruisweg 5 en A. Verkade 23 j., Maasdijk,
Verkadestraat 8. — H. A. van der Lugt,
21 j.. tuinarbeider, Honselersdijk. B. v.
Doornstraat 11 en M. Haaring, 22 j., te
Loosduinen.
L. A. Bruinen, 32 j.,
tuinder. Honselersdijk. Dijkstraat 93 en
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E. M. Barendse, 24 j., Honselersdijk. Kooy, 38 j.. echtgen. van G. van Heijst,
OVERLEDEN: E. den Breejen,
Boschlaan 3.
J. Nonkes, 28 j., assis- Moddermanplein 7, Honselersdijk.
wed. van J. van der Plas.

—

tent Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst,
28 j., De Lier. Wijckerweg 60 en C. M.
Kuyvenhoven, 23 j., Hooge Geest 17.

—

C. Verkade, 26 j., tuinder, Monster. Havenstraat 15 en J. de Rijke. 24 j., Pr.
Julianastraat 54.
H. van Teijlingen,
25 j., magazijnbediende, Kerklaan 2 en
N. Kleer, 28 j.. Pr. Julianastraat la.
OVERLEDEN: Margaretha Elisabeth
Vellekoop, 1 d., d. van E. J. Vellekoop
en L. V. Berkel, K. Kruisweg 75, Maasdijk.
Dirk Gerrit Hendrik van der

—

—

'S-GRAVENZANDE.

GEBOREN: Leentje Catharina, d.
van A. van der Gaag en L. van Nieuwkerk, Zeestraat 114.
ONDERTROUWD: D. de Lijster.
24 j.. tuinarbeider, Fremerystraat 153
en M. van Santen, 25 j., Maasdijk 300.
GETROUWD: J. M. Lalleman, 29 j..
chauffeur en J. Langerak, 23 j., Gasthuislaan 2.

film „Discretie verzekerd" met Ralph stukken beter dan de naamgenoote
Arthur Roberts, Theo Lingen en Ida van vele jaren geleden.
Wüst in de belangrijkste rollen.
De hoofdrollen worden hier vervuld
door John Carroll, Helen Christian,
Duncan Renaldo en Noah Beery.
Flora Theater
Als tweede film „De dochter van den
draak", met Evelyn Brent en Grant
„De terugkeer van Zorro” Withers in de hoofdrollen. Zij vertelt
en „De dochter van den ons van den strijd dien de politie van
draak".
Pacific City te voeren heeft tegen een
Degenen, wier belangstelling voor bende, welke aangevoerd wordt door
een mooi Chineesch
Ralph
de film niet van de laatste paar Dickson, een detective meisje.
der
federale
dateert,
herinneren zich nog politie
jaren
slaagt er evenwel in, de verwel de rolprent „De terugkeer van
schrikkingen
van de bende te doen
Zorro" met Douglas Fairbanks Sr
eindigen.
in de belangrijkste rol. AangeTwee spannende films derhalve, die
zien men in Hollywood tegenwoordig door het Flora-publiek
zeer gewaarnogal om succesrijke scenario's verdeerd
zullen
worden.
legen zit, heeft men deze spannende
film opnieuw in circulatie gebracht,
daarbij natuurlijk profiteerende van
alle voordcelen, die de technische voor- Roxy Theater
uitgang van de film sedert de eerste
Charles Laugthon
versie .bood. Zoo is een nieuwe „terugop zijn best.
keer van Zorro" ontstaan, even spannend en acticvol en in vele opzichten
Het in den gierenden stormwind
knarsende uithangbord van de herberg
„Jamaica" verplaatst ons meteen in de
lugubere sfeer van het verhaal, waaraan de film „De gier van Jamaica" is
ontleend. Het is een verhaal van meedoogenlooze roovers ergens aan de
kust van Cornwall, die schipbreuken
veroorzaken, door het lichtbaken aan
het oog van de schepelingen te onttrekken. Als het schip op de rotsen
stoot, wordt de bemanning afgemaakt
en de lading ijlings naar de herberg
„Jamaica" vervoerd, waar ze door sir
Humphrey Pengallan wordt opgekocht.
Pengallan is voor het oog van de
wereld een deftig magistraat, niemand
weet, dat hij de hersens vormt van
een smokkelaarsorganisatie, die haar
zetel heeft in de beruchte herberg.
Maar een meisje veroorzaakt den ondergang van dezen wreedaard. Het zou
te veel zijn, om te vertellen, hoe dat
alles in zijn werk gaat, maar in ieder
geval is het verhaal een en al romantiek en heroïek, waarin evenwel niets
John Carrolli in „De terugkeei
banaals is te bespeuren. „De gier van
van Zorro".
Jamaica" is een film van het soort dat

DE LIER.
GEBOREN: Theodorus Johanne
sef, z. van T. G. Vijverberg en *■
Groenewegen.
ONDERTROUWD: I J.
administrateur, Loenen aan oS
en A. Hanemaaijer, 23 j.
OVERLEDEN: Arie den Ottergenoot van E. Mostert, 72 j.
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de menschen altijd graag *fi,n'n taS t'fl*
gewoon spannend, lichtelijk , u id.
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ie*
en niet zonder eenige krakerig
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film is buitengewoon goed &e
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grooten Alfred Hitchkock
seerd. We noemden
knarsende uithangbord, da* Ue"! e*
in de stemming brengt, dan f a gt
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dialogen. Ook het spel.
reg
u» t
kundige
stempel van een
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les Laughton is een acteUl"
zonderlijk formaat, maar
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had hij een regisseur die a aUgfr
lijkheden, welke het tyP^-ort^
bood, ten volle uitbuitte. Hoe
1'
felijk is deze wonderlijke #*
plunderaars en moordenaar»
#&
derd. We' ontmoeten er de
lijkste types, allemaal met
terhand geteekend.
Laughton had als
. %v
Maureen O'Hara, de actrice,
(
in de film „Gone wfth the
veel succes heeft gehad, v herberB
Banks, die de rol van den
op uitmuntende wijze spee " vetl
&
Een film, die men niet tri
men.
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Voor de pauze de
geestige film „Arresteer
Drummond" met John Bow
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BUITENLAND
DUITSCHE NOTA AAN
ROEMENIë

ZOUGELIJK STAAN MET
ULTIMATUM

st*an

kringen, die in nauw con-

met de Duitsche legatie te
'est, ZOu Duitschland, naar

j[e

er m«Wt,

Roemenië een
-ben voorgelegd, welke bijna
Wst»at met een ultimatum.
door .Duitsche nota is overhandigd
nandels-<ieskundige Clodius,
Mens h Zoeken
Boekarest werden
uitSeleM als een teeken
van toeneDuitschen druk op Roemeaie

t^,

aan
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«ota te i

regeering geeft in de

Reuter, dat zij
voo nnen> ealdus
veranderingen" in
"e b«nardurend
ScW k sen voor den Roemeen"

"As

ltenlandschen

handel en de
der buitenlandsche vajetent n kan toelaten. De nota
crltiek op het eenige weitl
ingevoerde handels°P
doet een scherpen aanval
die de vori§'e maand tot
""ftistpr
«el lsj van Buitenlandschen Han-

'Uta's a*l°}S

e«f
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DUITSCHE
VERLANGENS
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n*^cyflangens
die de Duitsche eco'
delegatie
bij de Roemeenré®leerin
g heeft kenbaar ge"Oaakt sunnen,
volgens Havas, in 5
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worden samengevat:
Yern°oging van de koopkracht
i";r rijksmark door revaluatie
Va«- de lei;
verlaging der uitvoerrechten
P Roemeensche producten;
v laginjg van de prijzen der
R°°r. Duitschland bestemde
«oemeensche producten;
van Bohemen en
avië bij het Duitsch-Roeclearing-systeem;
van
brandstof voor
tw?rinS
vaartuigen op den
Dor,
voor
buiten
de
rj
VeeijfC-nland gereserveerde hoeleurn d Roemeensche petro-
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SPOORWEGONGELUKKEN Amerikaansche Vliegtuigen
IN ZUID-SLAVIë.

voor de Geallieerden

VERSCHEIDENE GEWONDEN

TWEE DUIZEND TOESTELLEN

In Kroatië (Zuid-Slavië) hebben
zich twee spoorweg-ongelukken voorgedaan. Bij Iwanitsjgrad reed de uit
Belgrado komende Oriënt-express op
een rangeerenden goederentrein, daalde machinist door den mist voorbij
het stopsignaal gereden was. De beide locomotieven vielen om en zes goederenwagons werden. vernield. De
dienstwagen van de Oriënt-express
werd zwaar beschadigd. Tal van personen liepen lichte verwondingen op.
Onder de passagiers ontstond een
paniek.
Bij de botsing was ook de langs de
spoorlijn loopende telefoonlijn Belgrado-Agram met haar internationale
verbindingen vernield. De Oriëntexpress kwam met acht uur vertraging in Agram aan.
Het andere ongeluk gebeurde bijna
op dezelfde plek, waarop j.l. Zondag
bij Zaluka een boemeltrein in een rivier werd geslingerd. Een geheele
rotswand ïs over een lengte van 50
meter op de spoorlijn neergekomen.
Gelukkig' kwam het gesteente neer,
voordat de trein, die juist om een
hoek kwam, de plek passeerde. De machinist kon den trein niet meer-tot
stilstand brengen, doch de machine
werd geremd door het puin en gesteente. Eenige wagons ontspoorden
en tien personen werden licht gewond.

De Was van den Donau

De NewYorkTimes verneemt
uit Washington, dat na besprekingen
op het departement van Oorlog, plannen gereed komen om voor Engeland
en Frankrijk ongeveer twee duizend
oorlogsvliegtuigen van het nieuwste
model, welke door het Amerikaansche
leger besteld waren, beschikbaar te
stellen. In beginsel is overeenstemming bereikt, waarbij door de aanvullende vliegtuigaankoopen der Geallieerden tot een bedrag van bijna een
milliard dollar, de Amerikaansche
productie-capaciteit zoodanig wordt
opgevoerd, dat het niet langer noodig
is, groote voorraden vliegtuigen in reserve te houden, en dat dientengevolge vele voor het Amerikaansche leger
bestelde toestellen ter beschikking
kunnen worden gesteld van de Geallieerden.

TELEKI IN ROME AANGEKOMEN
Hedenmorgen is de Hongaarsche
minister-president graaf Teleki in
Rome aangekomen. Hoewel de aankomst een particulier karakter droeg,
was het station getooid met de vlaggen der beide landen. De ministe? van
Buitenlaadsche Zaken, Ciano, was ter
verwelkoming aanwezig.

ONTPLOFFING IN FABRIEK

Tengevolge van een ontploffing zijn
VERDERE OVERSTROOMINGEN
drie werklieden omgekomen in een
De overstroomingen in Zuid-Slavië metaalfalbriek te Charlton, een voor-

en Hongarije nemen catastrofale stad in het Zuid-Oosten van Londen.
vormen aan. Bij de IJzeren Poort is
een postwagen door den stroom meegesleurd. De paarden verdronken,
doch de koetsier en zijn begeleider
wisten zich te redden.
Groote oppervlakten land staan
meters onder water.
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Mohammedanen vragen
Zelfbestuur
VOOR BRITSCH-INDIë
Op de door ruim honderdduizend
personen bijgewoonde 27ste j aarbijeenkomst
lijksche
te Lahore
van den Britsch-Indischen Mohammedaanschen Bond heeft de
president, Jinnah, een rede gehouden,
waarin hij pleitte voor verdeeling van
Indië in autonome nationale staten.
Hij zeide ook, dat een verdwijnen van
het Britsche bestuur tot een chaos
in Britsch-Indië zou leiden. Deze oplossing, aldus de president, zal bovendien een vriendschappelijke regeling
van het vraagstuk der minderheden
door schikkingen tusschen het Mohammedaansche en Hindoesche Indië
gemakkelijker maken, waardoor de
rechten en belangen van Mohammedanen en verschillende andere minderheden redelijker en doelmatiger
gewaarborgd zouden worden.
Het Mohammedaansche Indië kan
niet toestemmen in een constitutie,
welke onvermijdelijk zou leiden tot
een Hindoe-meerderheid in de regeerjng. Het samenbrengen van Hindoes
en Mohammedanen onder een democratisch stelsel, dat den minderheden
wordt opgelegd, kan slechts een Hindoe-regeering beteekenen. Een democratie van de soort, zooals die, door
het Congres wordt voorgestaan, staat
gelijk met een volkomen vernieling
van wat het kostbaarste in den Islam
is. Van de werkwijze der provinciale
constituties hebben wij in de afgeloopen twee en een half jaar ruimschoots geleerd en een herhaling van
een dergelijke regeering moet leiden
tot burgeroorlog en het ontstaan'van
particuliere legers.
Jinnah noodigde Gandhi uit als vertegenwoordiger der Hindoes met hem
te overleggen over een regeling.

De Gevaren op Zee

Treinramp in Brazilië

Niet altijd waren het
mijnen en torpedo's

LAATSTE REIS VAN EEN
GEBOREN AVONTURIER
Zwervers bloed verloochende
zich nimmer
RICHARD HALLIBURTONS
BELEVENISSEN
HIJ WERD HET SLACHTOFFER
VAN EEN TYPHOON
(V.P.8.).
De tijd van ridderromantiek en schoone jonkvrouwen is
voorbij. Doch gelukkig zijn er nog
wei altijd een jjaar „dolende ridders"
(en mooie vrouwen) op deze aarde.
Zoo de Amerikaan Richard Halliburton, die, gelijk Hannibal, per olifant
over de Alpen wilde trekken.
Aile varende schepen in de Noordelijke Pacific ontvingen onlangs per
radio het verzoek, om goed uit te kijken naar een Chineesche jonk, welke
ergens in de Stille Zuidzee moess
rondzwerven,, wanneer tenminste de
ergste vermoedens nog niet bewaarheid waren. Ook de Pan American
Airways California Clipper, heeft nog
pogingen in het werk gesteld, om deze
jonk te ontdekken. Maar waarom
maakte men eigenlijk zooveel drukte
over een kleine Chineesche jonk, welke op weg was naar San Francisco?
Het antwoord op deze vraag is, dat
het hier niet een gewone jonk betrof,
waarvan er zoo velen over de Stille
Zuidzee zwierven. Aan boord van de
jonk bevond zich namelijk de Amerikaansche avonturier en journalist Richard Halliburton, die een bemanningvan tien Amerikanen en drie Chineezen gemonsterd had, waarmede hij
vanuit Peking naar Amerika wilde
varen. In den beginne ging alles goed;
vele oceaanstoomers haüben het ranke
bootje nog gesignaleerd, totdat men
twee weken lang niets meer hoorde
of zag van de jonk. En daar in dien
tijd een taifoen of typhoon heeft gewoed in de Noordelijke Pacific, moet
men thans wel aannemen, dat Richard Burton's laatste reis een reis
naar de eeuwigheid is geworden
Allerlei zonderlinge

—

het Panama-Kanaal van den Atlantischen naar den Stillen Oceaan. Böj
zwom door het Meer van Galilea en
over den Nijl, om ook hier oude hetdendaden na te doen.
Daarna volgde hij de zwerftochten
van Odysseus op den voet (in de figuurlijke beteekenis dan altijd, want
deze tochten speelden zich het meest
langs zeewegen af). Twee jaar later
arriveerde Halliburton in Mexico, en
legde nog eens den marsch af, welke
Cortez bij de verovering van dit land
gemaakt moet hebben.
Het volgende wat de avonturierjournalist deed, was per vliegtuig een
reis om de wereld maken. Wanneer
het hem ergens beviel op deze wereldreis, dan bleef hij daar geruimen tijd
vertoeven. En daar.het geboren zwervers eigenlijk overal bevalt, nam Halliburtons reis geruimen tijd in beslag.
Ook maakte hij een vlucht om de
Mcunt Everest. Zijn vliegtuig noemde
hij „Magie Carpet" (het magische tapijt). Denzelfden naam gaf hij toen
ook aan zijn eerstvolgend boek, waarin hij de avonturen beschrijft, welke
hij op zijn wereldreis had meegemaakt.
uitblijven,
Evenmin
kon
het
dat hij de voetsporen der oude kruisvaarders volgde. Hij trok te voet van
Parijs naar Jeruzalem. Later ontdekte
hij de marschsporen van Alexander
den Groote. Steeds onrustiger werd
Halliburton. Men zag hem in Borneo,
op de Philippijnen in Rusland, in
Aratfcië, in Abessinië.
Hannibal en de Dikke Bertha
In Juli 1935 arriveerde hij weer in
Parijs, om van daaruit een fantastischen tocht te maken. Hij wilde toen

n.l. den krijgstocht van Hannibal in 't
jaar 216 v. Chr. maken. Zooals bekend,
kwam Hannibal uit Afrika en trok
vanuit Zwitserland met 100 olifanten
naar Rome. Doch van deze olifanten
bereikte slechts één Rome.
Niettegenstaande de groote tegenslagen, welke Hannibal op dezen tocht
heeft moeten ondervinden, besloot
Halliburton denzelfden tocht te ondernemen. Daartoe kocht hij een olifant, die nu eens onder den naam
Dolly en dan weer met de betiteling
Dikke Bertha in de Europeesche dagbladen vermeld werd. Na een zorgvuldige voorbereiding begon de marsch,
die echter niet naar wensch verliep.
De bevallige Dolly werd eerst in da
koude berglucht verkouden, doch niet
zoo erg, dat de reis niet zou kunnen
worden voortgezet.
Pas aan de andere zijde van de
Alpen kwam toen de groote tegenslag: een steekmug schepte er behagen in, in de slurf van Dolly te prikken. De olifant kreeg koorts. En tot
overmaat van ramp stootten zij op
een Italiaansche legerafdeeling, die
schietoefeningen hield. De dikke
Bertha toonde toen, vastbesloten te
zijn om niet meer verder te willen
trekken. Met geen mogelijkheid kon
men haar nog een stap voorwaarts
laten doen. Het geschiet en het gezicht van militairen had haar buitengewoon koppig gemaakt. Het eind
van het liedje was dan ook, dat Dolly
per trein den terugtocht naar Frankrijk moest aanvaarden.
Dit experiment was ongetwijfeld
het ongelukkigste, dat Halliburton tot
op dat moment had ondernomen.
Doch hij liet zich niet ontmoedigen,
en maakte meteen weer nieuwe plannen. Vele avonturen heeft hij dan
ook nog na dien tijd beleefd.
Dat aan het beleven van avonturen echter altijd nog een zeker gevaar
is verbonden
zelfs in onze zg. „techbewijst de laatste
nische eeuw"
reis van Richard Halliburton, welke
zoo ongelukkig eindigde. De avontuurlijke Amerikaansche journalist heeft
thans „het groote avontuur" beleefd.

experimenten
14 DOODEN, 23 GEWONDEN
In alle werelddeelen is Halliburton
den verschillenden legers niet gelukte
Bij het station Augusto Vieira
werd
Langdurige
Strijd
bekend, want hij is vrijwel in alle
we
beals
verdrijven,
indringers
te
de
Inecie<1eelingen van bevoeg- (Brazilië) zijn twee treinen met va^
landen geweest. Hij bereikte den 39gevoerd tegen verschillende denken, dat de landen ook meestal on- -jarigen
2011 Duitschland nauwe- cantiegangers
op
ingereden,
leeftijd en heeft een aantal
hn,
ie
elkaar
!«
derling nog strijd voerden. Eerst tegen bijzonder fantastische boeken geW-^rvepwT van de voor dat land met het gevolg dat 14 personen om
Piraten
soorten
hoeveelheid petroleum het leven kwamen en
het einde der 11e eeuw kwam er een schreven. Zijn vrienden
jffben. üe
en hij had
gewond
1nen invoeren door
23
het
aan de plundertochten der Noor- er vele!
echter, dat al de
einde
beweren
Van den Donau. De ge- werden. Men vreest echter, dat zich DE ZEE WAS ALTIJD EEN STRFJDavonturen, waarvan Halliburton in
draden ouden
mannen.
TOONEEL.
tijd, naast tusschen de wrakhoopen nog meer
zijn
in? «teen soud5 e ookinhetdien
van
boeken vertelde, ook werkelijk
ondekkingstocht
Vooral na den
do°r Duitsch- slachtoffers bevinden.
door
Europa
od?
buurt
van
in
de
Westindische
hem waren beleefd.
over
zee,
vooral
in
de
had
men
De
Columbus
" deel hebben ver'eg«n. igeiaten
Reeds als kleine jongen had hij
is erg onveilig. Dagelijks worden er wateren veel last van de z.g. flibustiers
gebeurde
schepen getorpedeerd of loopen ze op of boekaniers. Tengevolge van de vrij- avontuurlijke neigingen; zoo
men
hem
overal
in zijn
vaak,
het
dat
Britsch Diplomaat mishandeld mijnen. Het wordt dan ook steeds moei- heidsoorlogen van de Spaansche kolo- geboorteplaats zocht, terwijl bleek,
TEGENSPRAAK
dat
lijker en gevaarlijker om de zeeën in niën in Amerika werden de Westindiensche §ezant in Den
hij in een ander dorp terecht was gedezen oorlogstijd te bevaren. En als wc sche en Zuid-Amerikaansche wateren komen, nadat hij zoo maar wat gelnS te» s mcde> van zjJn re"
aan deze gevaren denken, herinneren langen tijd onveilig gemaakt. De naam wandeld had. Geschiedenis en aardDOOR CHINEEZEN
oekarest bericht te hetoE_ ontva gen
de zeeroovers waar- ïijkskunde
geen
aldaar
De Britsche vice-consul te Peking. wij ons andere uit vroeger tijden: de* flibustiers dankten
waren zijn lievelingsvak' datof nota,
schijnlijk aan de lichte vaartuigen, fly ken. Later werd het zijn streven, oude
welke, dr. Robbey, is door een menigte te zeeroovers,
mMtih o,MTiatum
ft 'den vorm van een Chengten in de provincie Honan aanIn de grijze oudheid wemelde het van boats, waarvan zij zich bedienden, of heldendaden als groote, gevaarvolle
eeft> aan de Roemeen- gevallen, terwijl hij een onderzoek waterbandieten in de Arabische en Indi- aan het Engelsche freebooters (vrijbui- tochten en expedities nog eens te onis overhandigd.
instelde naar de brandstichting in de sche zeeën. Het eerste bekend gebleven ters), in het Fransch verbasterd tot fli- dernemen, om te bewijzen, dat bevereenigde kerk, welke eigendom is zeevarende volk: de Phoeniciërs, be-' bustiers. Zelf noemden zij zich Frères roemde daden van het verleden, heden
van Canada. Hij was vergezeld door schouwde de plundering ter zee als een de la cöte (kustbroedcrs).
ten dage nog slechts onbeduidende
moeilijkheden opleveren.
eenige_ missionarissen. Het incident aardige bijverdienste. In
Zij
vrijbuiters,
vormden een bende
de oudste
In het jaar 1921 besteeg hij de Matgeschiedde 19 Maart.- De Engelschen
op
die
hoofdzakelijk uit Franschen bescheepvaartwetten,
b,v.
die
van
Rhodos
Japansche
beschikten
over
militaire
terhorn
en begon daarmede zijn allesSir O'Dwyer
passen. Nader wordt vernomen, dat wordt terdege met de gevaarlijke hee- stond. Na de verovering vestigden zij zins merkwaardige loopbaan als avoneen en ander is voorgevallen in het ren rekening gehouden. Ten tijde van zich in 1625 op het eiland St. Christof- turier. Na deze bergbeklimming wijdgrootste hotel van Chengteh, waar de de Romeinsche heerschappij werd de fel en loerden op de Spaansche koopde Richard Hallüburton zich geruimen
DADERSTAAT TERECHT
Engelschen dineerden. Een dertigtal Middellandsche Zee door kapers be- vaarders. In 1630 verlieten zij dit eiland tijd aan de zwemsport. Doch
het
chtlbiank_van Bow Street Chineezen drong het hotel binnen en zocht. Veldheer Pompejus had zijn po- om zich in het noordwestelijk deel van zwemmen bete'ekent voor een avontutó^den
e 37-jarige Hindoesche ranselde Robbey af, die niet gewond pulariteit voor 'n groot
leUr
deel te danken St. Domingo en de Schildpaddeneilan- rier yan het formaat van Halliburton
Singh verschenen, raakte. De politie kwam twintig minuldi
de
den te vestigen.
aan
vernietiging
1
Bd.v
voerden een zwarte niet: „baantjes zwemmen" in een
een moordaanslag op ten te laat, hoewel het hoofdbureau tischen oiratenstaat.van den Klein-Azia- vlag waarop eenZijdoodshoofd
zwembad of het zwemmen
,'ideh Vev v
en een overdekt doodgewoon
Michael O'Dwyer, aan het hotel grenst.
riviertje. Dit zal
over
een
u-sir
uurglas
«en
waren afgebeeld.
Van de Bste tot de 11de eeuw waren
»,;
"«'eenkomst in Caxton
ieder moeten toegeven, die verneemt,
het de Noormannen die de Westkusten
»bw,..
Gevaarlijke lieden v/aar deze Amerikaansche avonturier
Europa onveilig maakten. In Febr.
zi
verschijnen
voor
van
"1J
Jn
S
alzoo gezwommen heeft. Hij reisde
Duitsche
Zeelieden
De boekaniers en flibustiers werden naar
880 gelukte het Lodewijk den Sakser.
Britsch-Indië en zwom te midC 1fcr^Uk t_^ net geheel niet onder
ZlJn- H« had de handen
een leger Noormannen te verslaan, dat steeds gevaarlijker. Zij organiseerden dernacht in den lotusvijver van de Tai
geïnterneerd
V). s nadgedurende de geheele
geheel Henegouwen overstroomd en ge- zich op de eilanden die zij bewoonden, Mahal te Agra in Voor-Indië (dit
hij een stralenden
plunderd had. Meer dan vijfduizend zee- maakten wetten, cri wanneer de „offi- mausoleum wordt door velen „het
tk de k^
Zestig officieren en manschappen schuimers moesten
hun rooflust met cieele" volkeren niet hadden ingegre- mooiste bouwwerk ter wereld" gediging blykfc dat sir van een Duitsch schip zijn in een
ge
den dood bekoopen. Op deze overwin- pen, waren uit de boevennederzettingen noemd.) Hij „copieerde" de daad van
' twee Schotsche haven aan land gezet door ning
».(f^en werd op
Leander door in 't diepst'van den nacht
is een zegelied vervaardigd, dat misschien geheele staten gegroeid.
n a n 1 op slag dood was- een gewapenden Britschen koopvaar- thans bewaard
De vogelvrije bewoners van St. over de Hellespont van Abydos naar
wordt in de bibliotheek
getracht te der. Per specialen trein werden zij
(Nadruk verboden.)
aanslaS
Christoph
en Haïti voerden een strijd Sestos té-zwemmen. Hij zwom ook door
twee personen wierpen naar een interneeringskamp overge- van Valenciennes. Het luidt als volgt:
o
eth
op leven en dood tegen de Spaansche
waarna hij bracht.
tA ri esterrj °nSr°nd,
Einan kuning uneiz ih,
worden,
koloniën.
De boekaniers kregen den
Heiszet her hludwig
«ak_,
van singh vond men
naam
KORTE BERICHTEN
„broers van den duivel".' Ze
van
Ter gerno gode thionot
van
Parlementair
lver evolkogei s en een mes
MINISTER FUNK TREEDT NIET AF
manoeuvreerden met de wapenen even
Ih uneiz her imos lonot.
tAj^s, ha llLmede de aanslag ge- Omtrent het bericht, dat de Duitsnelvarende Lloyd George
Op deze overwinning volgden echter bekwaam als met hun
De Hongaarsche minister-presih« laten vallen.
schepen.
Mannen
Zaken,
sche
minister
van
Economische
weer
andere
als
Montbar
en Loloontmoetingen
plunmet de
dent Teleki is naar Rome vertrokken.
ng
sprak singh K»
f
1 hij ri deP taal. Hij zei onder Walther Funk, om gezondheidsrede- derende en roovende Noormannen, die noïs zullen steeds als helden bekend
Den dertienden April hoopt Lloyd
— De zoo plotseling overleden Belnen zal aftreden, wordt van bevoegde minder gelukkig waren, en waarbij de blijven, al waren het dan geen zacht- George
1
zijn vijftig-jarig parlementair gische
aanslag
uit
wil
vrijen
*»-_
minister van Economische Zaop
zijde te Berlijn meegedeeld, dat dit
roovers zegevierden. In Friesland had zinnige heeren. Evenzoo zullen Morgan jubileum te vieren: 10 April 1890 Is ken Sap, zou worden opgevolgd door
,eedonJ erder vroeg h« of lord fantasie
Rijksminister
berust.
Funk
is
Was aangezien hij
een vreeselijke botsing plaats en van de veroveraar van Panama, en Hom, hij voor het eerst in zijn kieskring als den Vlaamsch-katholieken afgevaarweliswaar sinds half Februari ziek, daar uit
dien digde
'
gemikt
had.
h v
vertrokken de zegevierende die in 1863 Veracruz overrompelde, als afgevaardigde gekozen, en sinds keer
De Schrijver, die reeds eerder
zijn toestand is inmiddels zoomaar
d
hij
worden.
die
den
eersten
mannetjes-putters
zijn
zijn
kiezers,
te
herdacht
CfV *n PiT , soldaat-Bournemouth
minister
is geweest.
danig verbeterd, dat hij na de Paasch- Noormannen naar Nijmegen. Ze besloAan het einde der zeventiende eeuw slechts 18 stemmen meerderheid hadToen Singh
ten
in
deze
stad
te
Lodevacantie zijn ambtsbezigheden weer
overwinteren.
—Te Brugge (België) zijn twee
gelukte het de Fransche regeering een den, hem trouw geibleven.
*a s S-echte één Pers°n ge- kan
wijks pogingen om de stad te herovehervatten.
wegens het verspreiden van
personen
dat
van
nog
min
of
slaat
niet
meer
teleurDit
record
W3
ren, mislukten jammerlijk. Eindelijk eind te maken aan de heerschappij der Gladstone, die volle 61 jaren lid van communistische pamfletten geartroffP^ gedacht, méér mennoopte het gebrek aan levensmiddelen zeeroovers.
te hebben.
parlement was, maar in verschil- testeerd.
De Indische handel had dikwijls veel het kieskringen gekozen werd. Lloyd
jn handelwijze gal DE QUEEN MARY HEEFT HAAST
den Noormannen om in onderhandeling
lende
dat
Graaf Albert Nemes, lid van het
heeft willen protes- Opvarenden van het Britsche stoom- te treden. Tegen een belofte van vrijen te lijden van Perzische en Indische zee- George bezit nog een ander record: Hongaarsche hoogerhuis, die van 1920
%'
roovers. Tegenwoordig wordt de zee- dat van het langst bekleede ministerge" schip Berwickshire verklaren, dat zij aftocht, verbonden zij zich het land te
j??-en hij in Indië
tot 1926 Hongaarsch gezant in Rome
zag,
Donderdagmiddag
menschen
van
de
hoogte
die
ter
,eh hn^S
verlaten. Alvorens ze vertrokken staken rooverij nog uitgeoefend door Malei- ambt. Zeventien jaar achter elkaar was, is op 74-jarigen leeftijd gestorb&it«
dden tengevolge van kust van New Jersey de Queen Mary zij echter eerst nog
sche vrijbuiters in den Oost-Indischen oefende hij deze functie uit. Het La- ven.
V J he WPerialisme.
de vestingwerken Archipel
'
zien
passeeren.
hebben
Het Britsche en het koninklijk paleis te Nijmegen in
en door sommige negerstam- ger-huis zal zijn oudste medelid een
— Volgens Italiaansche bladen,
plicht te Protes- mailschip voer met topsnelheid in
ïaer
men
zijn 19.000 zou Von Ribbentrop, de Duitsche mij
en
aanbieden,
aan
de
West-Afrikaansche
kust.
feest
ook
brand.
hem niet sche. Zuid-Oostelijke richting.
De Chineesche piraten zijn ook altijd kiezers hebben besloten, hem bij zijn nister Van Buitenlandsche Zaken, zien
Nieuwe
inval
wachten
her
stond.
'«
zeer gevreesd geweest. Het is den Ja- jubileum een adres te overhandigen, binnenkort naar Belgrado (ZuidS
«cri
Lloyd
y zijn vorige verNauwelijks echter had de bende haar panners
dan ook nog niet gelukt deze waarin wordt verklaard, dathij nooit Slavië) begeven.
niet te hebben wildat
vertrouwen,
r>e Rruisische staatsbibliotheek
hielen gelicht, of een andere zwerm bandieten geheel uit te roeien. De Chi- George het
toe
zijn
dood
heeft,
geschokt
ook
tot
er
na tientallen jaren in geslaagd,
is
Noormannen stevende onder twee aan- neesche piraten maken dikwijls gebruik
platenarchief
te vormen, dat zijn
die zich in
/rouw,
een
voerders de Maas en de Schelde op. Zij van zeer onschuldig uitziende zeilsche- behouden zal.
en als getuige was
weerga niet heeft en een overzicht
p
,
'
oogstten * groot succes. Kronieken uit pen, die bij
TWEUW TYPE VLIEGTUIG
k d
rdere
mogelijk maakt over de muziekgebehandeling
nader inzien bewapende
Amerikaansche militaire autoritei- die dagen vermelden dat zij Maastricht, stoombooten blijken te zijn. Het komt
schiedenis der laatste 30 jaren. De
verzameling bestaat thans uit 10.000 *
ten hebben medegedeeld, dat op het Luik, Tongeren, Inda of St. Cornelis- ook dikwijls voor, dat de meest gevreesoogenlblik in de Douglas-fabrieken het münster, Stavelot,
Malmedy,
gramofoonplaten. Het archief, dat
Aken de piratenkapiteins vrouwen zijn. Een
grootste militaire vliegtuig ter wereld Prüm, Zülpich, Neuss, Keulen, Bonn der
GOLFLENGTEN
wordt aangevuld, beteeWIJZIGING
voortdurend
bekendste
wel
de
daarvan is zeker
NTIGMATISCHEVERSCHIJNSELEN in aanbouw is. Het is een viermotorig en een aantal geestelijke gestichten geduchte
FINSCHE ZENDERS kent een waardevol hulpmiddel voor
vrouwelijke kaperkapitein Lai
|><
toestel van 70 ton, dat naar Europa veroverden en plunderden. Vruchteloos Tsjo
v
Alle golflengten der Finsche zenders de moderne muziekwetenschap.
San
geweest. Deze vrouw voerde
ftel enP allaansche kloos- en terug kan vliegen zonder tusschen- schoolden de vertwijfelde landlieden
De Italiaansche duikboot Luigi
gewijzigd. De nieuwe golflengten,
t» "> t
zijn
piratenAjelio
te Cosenza landing. Dezen zomer zullen proeven samen om de plunderaars \erdrijven: het bevel over 15 gewapende
en
te
hooren
de
Finsche
zenders
Torelli
heeft bij duikproeven een diepwparop
te
jonken en was vijftien jaar lang
de
aren
de wonden werden genomen. De vleugelwijdte
1807,
211,
t «Id^hi, atl ha,
Lahti
Helsinki
bereikt
van 101 meter.
luiden:
te
zijn,
aar te
als weerlooze dieren werden zij door schrik van de Gele Zee. Niet alleen de
(Turku) 355, Vasa 570, Uleaborg
In tegenstelling tot andere
aJtl«el d 2ich herkennen, bedraagt 70 meter. Het toestel kan een de Noormannen geslacht.
Abo
Chineesche koopvaardij maar ook de (Oulu) 696, Björneborg
heeft afge- bommenlast van 28 ton medevoeren
(Pori) 400, Belgische steden heeft Brugge haar
hl geéthld van een be- en heeft motoren tot een totaal van
Ook de Duitsche troepen slaagden er Europeesche handelsvloot heeft zij dikKuopio kunstwerken niet in veiligheid ge(Tempere)
197,
Tammerfors
lljken en docto- 6000 p.k. De
k
actie-radius zal tiendui- niet in hen te verdrijven. En zoo strek- wijls leelijke klappen toegebracht. 570, Joensuu 967, en Jacobstadt (Pie- bracht. Noch uit de kerken, noch uit
ert ene
uren en was zend kilometer bedragen, de uursnel- ten zij hun rooftochten nog uit tot Co- Twee jaar geleden gelukte het einde- tersaari) 200 meter. De nieuwe golf- de musea is er een weggehaald en de
nge jaren,
duide. heid meer dan 320 K.M. De beman- blenz. Worms en Trier.
lijk de Japansche vloot haar kapervloot lengte van den zender Helsinki zal op werken van Memling en Van Eyck
ning zal uit tien koppen bestaan.
Het is niet te verwonderen dat het in den grond te boren.
28 Maart in werking treden.
worden nog steeds tentoongesteld.
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BINNENLAND

DE RAMP VAN DE PHOBOS

AVONTUUR VAN PRINS
BERNHARD

BRITSCHE HAVEN BINNENGESLEEPT

ZATERDAG 23 MAART 194}

KOLONIEN

Luchtgevecht bij Lobith
Britsch toestel op Nederlandsch

Het tankschip Phobos van de N.V.
Nederlandsch-Indische
Tankstoomneergestort
boot Mij., dat Woensdagmorgen bij
IN GEINUNDEERD GEBIED
de Britsche Zuid-Oostkust op een
mijn is geloopen, waarbij zeven perBernhard
bezoek,
dat Prins
De regeeringspersdienst meldt:
Bij een
sonen het leven hebben gelaten, is
dezer dagen namens H.M. de Konin- thans door
sleepbooten een Britsche
Gisteren omtrent het middaguur is boven Duitsch gegin aan" een geïnundeerd gebied haven binnengebracht.
gebracht heeft, is Z.K.H, op koude en
ln'ed in de buurt van de Nederlandsche grens een genatte obstakels gestuit, En toch was
vecht geleverd tusschen een Britsch vliegtuig en een of
het resultaat er van, dat er dien
Aanvankelijk werd gevreesd, dat de
avond twee zielsgelukkige militairen
Phobos zou zinken en de bemanning meer Duitsche vliegtuigen. Het Britsche toestel heeft blijkwaren.
begaf zich aan land. Ondanks de
In twee auto's reden Prins Bernbaar getracht een noodlanding te maken en is neergehard met zijn adjudant en generaal- ernstige -schade, welke het schip had
majoor v. d. Bent door het onder opgeloopen, bleef het drijven. Red- komen in een stuk geïnundeerd land op Nederlandsch ge■water staande gebied, over een dijk. dingsploegen en duikers begaven zich
met sleepbooten naar de plaats waar bied bij Kruisdijk. Het toestel is diep in den grond gewelke eveneens onder de oppervlakte
verdwenen was. Het was moeilijk rij- het schip voor anker lag en gingen drongen. Hierdoor, zoomede
door den waterstand, wordt
aan boord. Later keerde ook de beden voor de chauffeurs, maar toch
uitmanning naar de Phobos terug.
ging alles goed, tot plotseling de
de berging bemoeilijkt. Aangenomen moet worden, dat
Omdat aan boord van het tanklaat van den voorsten wagen, van generaal v. d. Bent, onder water kwam. schip slechts één zeewaardige boot de inzittenden zijn omgekomen, althans is niet gebleken,
Om den was overgebleven — de andere waren
De auto pruttelde en sloeg af. brengen
door de explosie vernield —■ werd een dat zij zich met valschermen hebben gered.
-wagen weer aan den gang te
opgedragen een oogje in
reddingboot
probeerde de chauffeur van Prins
staander,
hem
het
zeil
te
Bernhard den voor
houden. Deze reddingboot
keerde
eenige
gisteravond,
na 24 uur in de
duwen,
doch
het
op
te
auto
Het gevecht had plaats aan den overkant van den
resultaat was, dat de bumpers in el- buurt te zijn gebleven, in de haven
kaar grepen en nu beide auto's voor- terug. De zee in de omgeving van het Rijn, tegenover Lobith. Het vliegtuig viel neer in de bedtankschip was bedekt met een dikke
noch achteruit konden.
laag
v.
d.
olie, welke uit een 20 tot 30 voet ding van de Oude Waal bij Herwen, welke op het oogenPrins,
generaal-majoor
De
Bent en luit.-kolonel Phaff stapten groot gat aan stuurboord stroomde. blik is overstroomdalle verwachtingen, dat
uit en wandelden dwars door het Het overtrofdrijvende
de
Phobos
bleef. Ket was
bezichtigen
werken.
te
naar
de
water
Met een boot en te voet gingen Nederlandsche miliwelke waadpartij den Prins de op- slechts te danken aan de krachtsjammer inspanningen van de leden van de tairen naar de plaats, waar het vliegtuig
merking ontlokte, dat het
terecht was
was. dat hij zijn fototoestel niet bij reddingsploegen en van de duikers, gekomen.
Hulpverleening bleek evenwel niet mogelijk.
die dag en nacht aan de pompen blezich had.
de
ven
en
het
schip
hooge
gezelschap
inmiddels herstelTerwijl het
verdedigingswerken in oogenschouw den, dat het gelukt is de Phobos in
nam, probeerden de chauffeurs en de veilige haven te brengen.
ordonnans van den generaal, een
DE DUITSCHE LEZING
korporaal van den motordienst, de
gang
op
weer
auto's los te werken en
Het Duitsche Nieuwsbureau meldt:
Het Bataljon kreeg een
de
te krijgen. Het gelukte, en toen
vroolij„Gistermiddag te 12.40 uur is tijdens een op groote hoogte gevoerd
Prins, die het geval van den
Muziekcorps
het
was
terugkwam,
bekeek,
luchtgevecht
ken kant
bij Kleef in Rijnland een Britsch vliegtuig neergeschoten.
werk afgeloopen. Prins Bernhard was
Het
viel
toestel
aan de overzijde van den Rijn op Nederlandsch grondgevol lof en op een aardige wijze beED. VAN BEINUM AUS
bied en is geheel verbrand.
loonde hij de militairen toen de waINSTRUCTEUR
gens weer aan het Paleis Soestdijk
Twee inzittenden trachtten zich door middel van hun valschermen te
In de nieuwe Palm-kazerne te Busteruggekomen waren. De Prins kwam
is een Infanterie-depót-bataljon redden. De parachute van een hunner weigerde, zoodat hij op Duitsch gemet Prinses Beatrix voor het raam surn
dat, dank zij den instrum?ngelegerd,
bied een doodelijken val maakte. De andere, wiens parachute zich wel
en de jongens keken hun oogen uit.
ten
van
moeder-regiment, een behet
Even later kwam ook Prinses Jnliana hoorlijk
opende, dreef door den wind naar Nederlandsch territoir af. Het vliegmilitair muziekcorps had, toteven kijken.
tuig was uit het Westen in Duitschland doorgedrongen. Het had getracht
Maar voor den ordonnans van den dat het regiment zijn eigendom kwam
generaal was de zaak hiermee nog opeischen, aldus het-Hul. Wat is een aan de Duitsche jagers te ontkomen dc«r
naar Nederlandsch gebied te
niet uit. Het was den Prins ter oore opleidingsinstituut voor recruten, esn vluchten".
gekomen, dat het polshorloge van groot garnizoen in het algemeen zon(Te bevoegder plaatse is niets bekend van een vlieger, die met zijn
militaire muziek?
den korporaal bij het „reddingswerk" der
De
bataljonscommandant
cri
het
covolgenden
Den
parachute
verdronken was.
ongedeerd op Nederlandsch territoir gedaald zou zijn.
Red.)
voor O. en O. te Bussurn hebben
avond kwam Prins Eernhard hem mité
persoonlijk een nieuw klokje brennen. de handen ineen geslagen. Een daHet spreekt vanzelf, dat dit horlo-je mes-comité onder leiding van mej. A
VERWOEDE STRIJD
gen militair ook later. M. Dudok van Heel, wist, dank zij de
voor i
Kwajongens
als hrj weer terug is in de burgen- medewerking der burgerij, in één
een bijzondere betee- week een fonds bijeen te brengen voor
naat
schoten lichtkogels af
aankoop van nieuwe instrumenten
SENSATIE-DAG VOOR DE
kenis zal honden.
'n
muziekcorps
vnor
van ruim 30 man.
GRENSBEWONERS
Juist toen de fonkelnieuwe instrudagen
menten dezer
aan de kazerne
ONTDEKKING TE VEGHEL
Reeds geruimen tija voor hei toearriveerden, kwam daar ook de ConCHAUFFEUR
Drie kwajongens hebben de rijks-,
certgebouw-orkest-dirigent. Eduard v. stel neerstortte hadden de bewoners
gemeenteBeinum
van
terug,
zakenverlof
weer
OMGEKOMEN
van het grensgebied motorgeronk en omgeving en militaire politie in de
in functie als sergeant-menagemeesvan Veghel (N.-Br.), hanter. Ofschoon de sergeant-majoor- mitrailleurvuur gehoord, en op zeer denvol werk bezorgd, doordat zij zich
tamboer de leider'is van de militaire groote hoogte werrdtf.i verscheidene onledig hielden met het afschieten
MET
van vuurpijlen.
kapel van het bataljon, was deze zeer
VRACHTAUTO
ONGELUK
vliegtuigen gezien, dae een verwoeden
vereerd dat sergeant Van Eeinum beNa een zorgvuldig onderzoek, waar
De 62-jarige chauffeur G Bras, reid was de eerste repetities te leiden strijd met elkaar leverden.
een uitgebreide politiemacht aan deelslaagde- men er, naar de Tel.
wonende aan de Claes de Vrieselaan
Dinsdag na Paschen, wanneer het
Êen groote menigte sloeg het gete Rotterdam, was bij een garage in balaljon tot afscheid aan de naar het vecht, dat zich op korten afstand van meldt, in, de hand te leggen op drie
de Jan van Vuahtstraat bezig met Veldleger vertrekkende ploeg der lich- de grens afspeelde, gade. Op zeker opgeschoten jongens van dertien tot
jaar oud, afkomstig uit Erp.
het op gang brengen van een vracht- ting IS4O I sj>ortfeesten houdt in het oogenblik
zich een Britsch zeventien
Zij werden danig aan den tand geauto. De wagen stond, zonder dat Sportpark-Zuid te Bussurn. zal het da.. vliegtuig uitmaakte
het strijdgewoel los,
Bras dit wist, in de eerste versnel- mes-comité de instrumenten plechtig het werd terstond achtervolgd doch
voeld en bekenden, zich uit louter
door baldadigheid
overdragen.
ling, zoodat hij, toen de motor aante hebben schuldig gevluchteling keertwee
Duitsche.
De
f, kt aan het afschieten der „lichtsloeg, plotseling vooruit reed, den
ma
de en viel zijn achtervolgers aan,
chauffeur met zich meesleurend.
maar tenslotte wisten deze door een kogels".
tegen
De auto kwam tot stilstand
het Britsche
de pui van een winkel aan de over- BOTSING TE AMSTERDAM snelle manoeuvre bovenmet
komen,
toestel
te
dat
machinezijde van de straat. Deze gevel werd
HET DOODELIJK ONGELUK
geweerkogels doorzeefd werd
en
ernstig
besohadigd. De chauffeur
brandend neerstortte. Met een gewelTe Nijmegen
der wielen over het
kreeg een
digen -slag k-wam het in het water
MOTORRIJDER GEWOND
lichaam, waardoor hem de borstkas
De identiteit van de wielrijdster.
van de Oude Waal terecht, dat mewerd ingedrukt. In zorgwekkenden
Op den hoek van de Ruysdaelkade ters hoog opspatte. Een enorme die op den Graafscheweg te Nijmegen
toestand werd hij naar een zieken- en de Eerste Jan Steenstraat te Amdoor een autobus is aangereden en
steeg uit het wrak op, dat vrijwel op slag gedood,
huis overgebracht, waar hij korten sterdam, is een motorrijder in botsing- rookzuil
is thans
voor het grootste deel onder de opi steld. Het is de 17-jarige diensttijd later is overleden.
gekomen met een auto, bestuurd door pervlakte verdween.
bode Johanna Theodora Peeters uit
een militair. De motorrijder had den
werd
gevecht
Het
inmiddels
voortNijmegen.
auto geen voorrang verleend. De man
DIEFSTAL VAN LIEBESGABEN
kreeg een ziware hersenschudding en gezet en eerst een half uur later keerde de rust in het luchtruim terug.
werd naar een ziekenhuis overgeZoodra het Britsche vliegtuig was
ONTSPORING BIJ WAALWIJK
Den laatsten tijd kwam het her- bracht, waar hij ter verpleging is opgevallen, werden maatregelen genohaaldelijk voor, dat posteendingen genomen.
Bij den overweg tusschen Waalwijk
men om hulp te verleenen, terwijl en Éesoyen zijn de locomotief en
z.g.n. „Lieibesgaben" voor Duitschhet ter-rein in wijden omtrek werd af- wagons van een goederentrein twee
land uit een lokaal aan het station
ontgezet.
Met roeibooten begaven de spoord.
te Maastricht werden ontvreemd.
Door de recherche werd een onder- Zonderling gedrag van Dokter burgemeester van Herwen met een
Spoedig was een montagewagen
geestelijke en een doikter, alsm fle aanwezig. Het reizigersverkeer
zoek ingesteld met het resultaat dat
onderverscheidene militairen zich naar het vond aanzienlijke stagnatie.
als verdacht van deze diefstallen
wrak. Daar bemerkte men al spoewerd aangehouden M. H. V., echtgeDe ontsporing moet vermoedelijk
HIJ BESTAL DE PATIëNTEN
dig, dat de bemanning van het vlieg- wouK-n geweten aan het niet
noote van J. Th. C. uit Heer. De goefuncderen werden in beslag genomen.
Een geneesheer te Utrecht, J. D. K., tuig, indien zij zich niet met para- tiormeeren van een wissel.
die thans zijn praktijk heeft neerge- chutes heeft kunnen redden, bij den
legd, en uit de stad vertrokken schijnt val den dood moet hebben gevonden.
M:m heeft het gedeelte van het Wist U. dat bij
DUITSCHE VLIEGERS NAAR HUN te zijn, lijkt zich wel zonderling jegens
zijn patiënten te hebben gedragen.
toestel, dat boven water uitstak, geVADERLAND
Herhaaldelijk zijn n.l. b«J de politie demonteerd.
De vier Duitsche vliegers, die door klachten ingekomen van personen,
de bemanning van den kotter UM. 203 die, nadat zij op het spreekuur van
met
te Urnuiden werden binnengebracht, den dokter waren geweest, geld misnadat zij uit de gummiboot, waarin ten. Zoo had zich b.v. enkele weken
DE NED. AMBULANCE
de best uitgeruste brandweer niet
zij ronddobberden waren opgepikt, zijn geleden een dame bij den arts verin
staat is alle branden tegelijk te
gisteren onder geleide van een Neder- voegd, die haar taschje, inhoudende
en daarom de geheele
fclusschen
per
bankbiljetten
landsch officier
trein naar twee
van f 10 en eenig IN
AANGEKOMEN
STOCKHOLM
geld
op
klein
moet
transport
gesteld.
op
bevolking
legde.
tafel
trachten in eigen
Duitschland
Toen zij na
Aangezien zij ais schipbreukelingen het onderzoek wilde betalen, warende
begin
zelf
ieder
van brand te
voor
huis
De Nederlandsche ambulance
ons land zijn binnengekomen en niet bankbiljetten verdwenen.
blusschen?
De Justitie heeft deze zaak in be- Finland is gistermorgen in Stockonze neutraliteit hadden geschonden,
bestond er voor de regeering geen handeling genomen en daarbij is ge- holm aangekomen en heeft haar reis
bleken, dat K. zich ook in een andere
aanleiding hen te interneeren.
naar Helsinki per boot voortgezet. De
gemeente, waar hij vroeger gevestigd
was, zich aan dergelijke praktijken leider der ambulance, dr. Meihuizem
heeft schuldig gemaakt.
en twee leden van het personeel, waDOOR DEN TREIN GEDOOD
ren reeds Woensdag in Stockholm
Langs de spoorbaan Roermond—
Vlodrop even voorbij wachtpest 9 is
aangekomen.
VERDACHT FOTOGRAFEEREN
het lijk van een jongeman gevonden.
Het Week te zijn de 24-jarige H. S.,
Op het station te Waalwijk is een
UITREIS
wonende aan het Getoroek, gem. reiziger aangehouden, die terwijl hl;
HET
PAAR
PRINSELIJK
RoermDnd. Vermoedelijik is hij door op den trein moest v/achten, foto's
Emoe, 22.-3 te Alexandrië
den trein gedood. De politie heeft het maakte van de terreinen rond het
22-3 te Alexandrië
Reiger
lijk in beslag genomen.
rtatiomenWacEmcnt. Hij tleek te
zijn een 41-jarige instrumentmaker
IN BAARN TER KERKE
THUISREIS
uit Amsterdam, die den laatsten tijdoptreedt als vcrtegemvoorcV
Prinses Juliana en Prins Bernhard
JONGEN AANGEREDEN
Nanaloe 22-3 te Alexandrië
De man
e ten stelligste met hebben gisteravond onder gehoor van
Een 13-jarige jongen is in de KinTorenvalk 22-3 te Rangnon
zijn opnamen een bijzonder oo?mei!: ds. E. H. Blaauwendraad den kerkraat te Amsterdam a;
te streven. Hij had pas een nieuwe
na
Ned.
Herv.
bijgewoond
in de
dienst
dc-or een driewieler. Met een schedel- caraen
en wilde
J-iermee Kerk in Baarn. Gedurende
bas:sfractuur is hij overgebracht naar
de aardigheid enkele opnamen dienst heeit het F-- bselxjk P;;ar
een ziekenhuis.
maten.
genomen aan het H. Avondmaal.

gebied
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LUCHTAANVALLEN!

Brandbommen

Holland- Indië
Post vluchten

SPORT

H. C. ZENTGRAAFF

OVERLEDEN

Directeur-Hoofdredacteur van

WIELRENNEN

Scherens wint van Van Vliet

BRUSSEL

DE ZESDAAGSCHE TE

de Java-Bode

BEGONNEN
In het Sportpaleis te BrU,f^
gisteravond een Zesdaagsche °:ë

VOORAANSTAANDE INDISCHE

zijde deelnemen Schulte—Boeyen
het gemengde koppel van. Vii,
Kint. Voordat het beginsignaal

FIGUUR

Aneta meldt uit

Batavia, dat
gisteravond, na een kortstondig
ziekbed, in het Borromeus-ziekenhuis te Bandoeng, is overleden de
heer H. C. Zentgraaff, directeurhoofdredacteur van het dagblad
„de Java-Bode".
De begrafenis zou heden-middag plaats hebben.
Wijlen de heer Zentgraaff, die
65 jaar oud is geworden, heeft
zijn stempel gedrukt op het S o erabajasch
Handelsblad,
waarvan hij journalistiek leider
was van 1925 tot 1932 en op de
Java-Bode, die hij tot zijn dood
heeft gediend.

nen,

waaraan

Nederland

van

*

'

gegeven, vonden er nog enkele
voorwedstrijden
ressante
volg*
waarvan de resultaten als
luiden:
Omnium.
-j^Sprint over drie ronden: 1Naye
tier 15 sec. over 2:tó M.; 2.
(
één lengte; 3. Schulte en Kaers,
den een lekke band.
f
Tijdrit over één ronde: 1- c iautJ'
14.2 sec; 2. Naye 14.4 sec; 3. *14.6 sec; 4. Schulte 15.4 sec.
j.
Achtervolging over vier ronder^
Clautier; 2. Schulte op 3 M.; 3'
ingehaald, evenals Kaers.
Eindresultaat: 1. Clautier 12 V e 0
2. Naye 8 pnt.; 3. en 4. Kaers
Schulte, beiden 5 pnt.
Sprint.
%
Eerste rit: 1. Scherens 12.4 sel"'
van Vliet kwart wiel.
#.;'
Tweede rit: 1. Scherens 12-*
}
2. van Vliet op één lengte.
et
Achtervolging voor koppels
K.M.: 1. Kint—Meulenberg in ó' $
50 sec; 2. Somers—Walschot; óCaluwe—Bonduel.
ojf
Afvalwedstrijd: 1. Grysolle; *. 5.
serveldt; 3. Samijn; 4. GilleS

.

\Lerf

.

f^t.

Boeyen.

-».

BILJARTEN

KAMPIOENSCHAP 45/2EERSTE KLASSE
.

w

zul'^n-ss*
kam£

Op 11, 12, 13 en 14 April

Rotterdam in Tivoli de
]a
schappen van Nederland eerste *
45 2 worden gehouden. De organ
is in handen van de B. C.
Aan dit kampioenschap zullen
, jujb,
nemen de volgende spelers:
Van Vliet, 's-Gravenh. Bilja^.39;
kampioen van Nederland
I
Dommerink, Bristol B. C AJg.'f,'
tienmaal kampioen; De Leeuw,

Calan"^

E.Y.Amsterdam;

ZUN LEVENSLOOP
Zentgraaff, Zeeuw van geboorte —
zijn vader was Postdirecteur in een
der kleine plaatsen van ZeeuwschVlaanderen, naar welk plaatsje hij
juist dezen zomer
een bedevaart
maakte
betrad Ned.-Indië in de
uniform van het Kon.
Ned.-Ind.
Leger, welk leger hij tot in de hoogste
onderofficiersrangen
heeft gediend.
Reeds toen dreven zijn groote algemeene ontwikkeling, zijn vaardige
pen. hem in de richting van de journalistiek. Lange jaren was hij medewerker aan dagbladen, later correspondent en redacteur in Midden Java,
voor een der grootste Soerabaia-couranten, aan welk blad hij, na .het
verlaten van den militairen dienst, als
redacteur verbonden bleef, nog later
als eerste redacteur. Na het aftreden
van den heer van Loo werd Zentgraaff
benoemd tot hoofdredacteur van het
Soerabaiasch Handelsblad.
Tenslotte zag hij zijn wensch, te
staan aan het hoofd van een der
groote Batavia-bladen, vervuld door
zijn benoeming tot Directeur-Hoofdredacteur van de Java Bode. Eenige
.jaren geleden werd hij voor zijn groote verdiensten als journalist benoemd
tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zooals men zal weten, is, mede
door zijn bemoeienis, het Nieuws van
den Dag van N.-I. thans ook met de
Java Bode nauwer gelieerd.

—

Zentgraaff was één van die Indische journalisten, die, zoowel door
jarenlang werken in het land, alsook
door studie en reizen, een buitengewoon grondige kennis van land en
volk zich had eigengemaakt. Geen
eiland van eenige beteekenis, geen
onderdeel der bevolking, of Z. kende
het land en had het volk bestudeerd.
Geen werelddeel of hij was er geweest; overal waar hij kwam, studies,
makende cri de resultaten daarvan in
zijn bladen verwerkende.
Zoo deed hij steeds meer all round
kennis op, welke door een prachtige
bibliotheek werd aangevuld.
In dit verband herinneren wij aan
zijn bezoek aan Atjeh en het fraaie
en alom gewaardeerde boek, dat hij,
naar aanleiding van zijn ervaringen
en studies, het licht heeft doen zien.
(„Atjeh").

Van de omstandigheden in de Vorstenlanden was hij een kenner bij uitnemendheid en menigmaal heeft hij
der Regeering, gevraagd en ongevraagd, van advies gediend. Daarbij
niets en soms ook niemand sparende.
indien hij dat in het belang van de
zaak noodig oordeelde.
Buiten zijn journalistiek werk wist
hij altijd tijd te vinden voor andere

Sweering,

msU. va 0

Amsterdam, vijf rriaal kampioej*' pc
Eymeren en Van de Pol, belda jC-^'
Maasstad, Rotterdam; Jacobs. *gUid,
Bergen op Zoom, en Gehrels, H« l

Rotterdam.

'*'*

NED. KAMPIOENSCHAP
ftl
Wiemers speelt voor van »e
De Maasstad-speler van de nriefl
door ernstige ziekte niet
deelnemen aan het Nederia
anker-kader a>
kampioenschap
hetwelk 28. 29, 30 en 31 Maf_ r >> t*
door de B.V. „Watergraafsmeer
Amsterdam wordt georganiseer l- ■$
Voor den Rotterdammer kon^j a t <*e
de plaats Jan Wiemers, zoo^,r jiCoi
volgende acht spelers in het w,^gi'
, g
zullen uitkomen: P. de Leeuw
n
w
sterdam) titelhouder; J. H.
,gy
(Amsterdam); J. Dommering \ J.
hem); C. van Vliet (Den Baa»
Wiemers (D-okkum); P. A. ,^oi'0i'
(Haarlem); G J. van Eyrneren
terdam) en L. Gehrels (Rottei"

, **°tidscö

HOCKEY
NED. ELFTAL

SAMENGESTELD

Het Nederlandsche elftal, aaf frofl
Zondag 7 April in het bockeys ,-t,
te Amstelveen tegen België m
is als volgt samengesteld:
/yy#'
Haitink (H.H.Y.C.); De Wa^r gtösterdam) en Postma (Deaftscn^ $
denten); Lousada (H.0.0Looper (Hilversum) en An*rda fli}
'
(H.D.M.); Roodentowgh (Anast** jjt»
&
De Roos (8.M.H.C.), J. W.
(Tilburg), H. Schnitger (P-w';
Esser (Togo).

.

Ta,

Engelsche Radio-propaganda
VOORAL OOK VOOR NED-INDIË
Door het Engelsche radiostat»»
worden
thans d -ds"*
Singapore
nieuwsberichten in het Nede tet\rW
uitgezonden. Daartoe is deze
jjc< jer'
om de ontvangst 'n
landseh-Indië te verbeteren.
Deze nieuwsberichten vorm
va
jo
aldus U.P. —, het antwoord
uitz<?
land op de Nederlandsche
uit Zeesen en zij worden ul tjori
een uur vóór het Duitsche sta
versterkt

-

ge»
rffP

gint met zijn uitzending

Indië.
Hoofdzakelijk

v

bevatten de

"^
Mif^

so
«^ r^

gen nieuws zonder meer, n* Ooaé3
mige berichten zijn ronduit P

distisch.

De thans voorgenomen ul
van het zendstation te

tbreid'l^
tiA ie\

singaP^

„V 0'

e '
het Waarschijnlijk maken tot
„<#
of Britain" in het Verre Ooste
1*
g<lfzende
Een tweede korte
va n P 1
men
welke
worden opgericht,
■
a,o
is slechts te gebruiken vooi
gen van nieuws, redevoering A Z jal'sC, ,
ll
scmenJspio£iamma's voor -jjjjje^
luisteraars, voornamelijk

-^

bezigheden.
Wij denken hierbij aan de oprichClub,
ting van de Vaderlandsche
waarvan hij een van de grondleggers
is geweest, en degene, die nacht en
dag tijd had, om voor het doel der
V.C. propaganda te maken. In die Indiërs en Maleiers.
eerste weken heeft zijn stem, na ver
moeienden dagtaak in het heete Soerabaia, in heel wat zaken weerklonken om de oprichting van kringen der
fi
Voor zijn blad mdc cc QOt
V.C. in diverse plaatsen voor te be- voor zijn ondergeschikten,
wo«>
reiden. Slapen deed hij dan wel in den zijn werk ais voorbeeld* vrie^je

„

auto, die hem naar Soerabaia terugvoerde, want.... om 7 uur was hij weer
op zijn redactiebureau.
Nooit heeft Zentgraaff zich gespaard; noch zijn lichaam.
steeds werkzame geest; totdat.... en
reeds op 6G-;iarj"en leeftijd, de brandstof bleek te zijn verbruikt.

gesteld, en ook voor de. n ifl \0
en tekenden, die hij
t&^e'
kringen had
heengaan een groot veL ó
Ski
nen. En zeker voor de Al er iieSt d j«
die in hem haar nestor »■ dje
een der beste journalist
ooit heeft gehad.

verworven^iscl»^
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DELFTSCHE COURANT
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FINANCIEEL
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OVERZICHT

jinancieelen medewerker)
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en de vredesgeruchten.
Net r*
""ancieel prestige van Engeland.
_.
!
8

Nederland is een streven naar
i_! S*andieer economische politiek.

-

">

. e'eekenis van
'«iting van

nauwere aanNederland en België
°P economisch terrein.

ttn-,

MEN

kan niet zeggen, dat de

buitenlandsche pers zich den
laatsten tijd steeds van haar

nwoiste zijde heeft laten
Het gedetailleerde geover zS n- vredesplannen als
ce Brenner-conferentie,
aaraa Van
de Engelsche pers
iich w, f speciaal
over
w-erpt helaas
ëegeven,
een
i
crit
mentaliop
huidige
de
Uit va somni'ge
persmannen, bij wie
r **e wenscri thans vader van
betrp en Pennevruchten is. Het is
«1 (jjj euren, dat de «beurzen zich door
hebij^'^hrijft en gefantaseer mede
beïnvloeden. Een droevig
en
daarb jangenaam-aandoend figuur heeft
de New-Yorksche
Vrs ges'agen. Met
name mag hier
teve
ns
we' eens worden gewezen op
dg
0
io°als ri vmicht«n van Wall Street,
Va
'n onze ochtendbladen en
on> avond-radio
worden verspreid
di
*
*> e ln uroPa werkelijk
den indruk
*ouden
'z'en-

fantasp^.

ffcsuibf?
séh

'

onii

alsof het geheele Ametikaan Tekken>
bedrijfsleven
I*',
«en
snakt naar
diep in!"
van den oorlog en
jn"f'veering
v
"en put

is, wanneer er over

red.

JjrüjJek ?*eTritJletgesproken

Ook het gewalgelijke woord „warabies"
ook ten onzent al
keursj a ' n helaas
(° 's geworden, zou op den
n index moeten worden
met dit al valt niet te
''."tkerm 11Doch
dat
Ameeen
' *ondsen, groot aantal
vooral vliegtuigaarde
en staalaandeelen, onder den
,!^rUk"nVari
de vredesgeruchten zijn
en daarbij de geheele AmeL
-OfH Wto
markt hebben meegesleept,
!'e''
Saan in het koersher1"8
j

1!

fikaan^.t

-

geschikt, om dit gebied grondig te verkennen.
Nederland en België.
Van vermoedelijk nog grooter belang
is het zoowel in Nederland als in België
naar voren komend streven, tot nauwere economische aaneensluiting te geraken. De ten aanzien van dit onderwerp kort geleden door prof. H. C. J.
H. Gelissen en mr F. van Cauwelaert
uitgesproken redevoeringen hebben al
om de grootste belangstelling gewekt.
De politieke betrekkingen tusschen
beide landen zijn zoo goed, dat zij inderdaad een uitnemende basis vormen
voor een economisch samengaan, dat

rijke vruchten zou kunnen afwerpen.
De Nederlandsch-Belgische economische relaties zijn op het oogenblik veel
losser dan gewenscht is en hieraan
vasten vorm te geven, is een doelstelling, die aller sympathie kan hebben.
Prof. Gelissen heelt reeds in groote
lijnen een plan de campagne opgesteld,
dat via samenwerking op havengebied,
kartelleering en gemeenschappelijken
opbouw van industrieën uiteindelijk in
een tolunie zijn maximum zou bereiken, waarbij hij het verschil in productiekosten tusschen beide landen als
overwinnelijk bezwaar heeft gekenschetst. Hoewel ongetwijfeld ter bereiking van het gestelde doel nog tal
van andere moeilijkheden dienen te
worden overkomen, meen ik niettemin,
dat dit doel zoo aanlokkelijk is, dat tot
zijn verwezenlijking de volle kracht
van regeering en bedrijfsleven in beide
landen dient te worden ingezet.
Het Nederlandsche bedrijfsleven.

Het is zeer moeilijk zich op het
oogenblik een juist oordeel te vormen van den gang van zaken in het
Nederlandsche bedrijfsleven als geheel.
Wanneer men afgaat op de ontwikkeling van onzen buitenlandschen handel,
waar met name de geïmporteerde en
geëxporteerde hoeveelheden een ge-

weldige daling vertoonen tegenover het
vorige jaar, zou men geneigd zijn tot
een zeer pessimistisch oordeel. Dit oordeel wordt echter verzacht door de be-

richten uit de grootendeels voor binnenlandsch verbruik werkende bedat er van eenige drijven, waar in het algemeen op zeer
<|<*h wing no°it sprake was geweest, behoorlijke capaciteit en met goede
de oorlogsgemoederen nog winstmarges wordt gewerkt. De vereHer Qan
H
ooit zijn opgehitst.
schillende jaarverslagen geven hier
dan ook blijk van gematigd optimisme,
Andere mentaliteit van terwijl
ook de dividend-politiek een
onze beurs.
bewijs is van een vrij gunstige opvatting der conjunctuur. Zoo zien
.dar, geeft ik verreweg
de
aan de mentaliteit van onze wij, dat de Intern. Gewapend Betonna sinds 1934 het dividend te
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büjv *ndenti
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moet worden vastgesteld, dat het
vrÜ nauw met dit van het huidig
;^p.'^-.zijn
koerspeil te onzent belangrijk
iI c°nce dus samengeklonkrn en te laag is en derhr.lve
grootendeels
aan
invloed
ven
den
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zijn van de
weersoiegeling
een
moet
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ontkomenIn
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<Wtst) ZiinJ"fransche houders van aan(Nadruk verboden)
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eßa"ttoninklijke"
;,^an, daar het gebleken is, dat
*5'trage-verkoopen en conff.fWri n der
opbrengst in Fransche
(." JnCs
"Voorlijke winst kan in-
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Vraag: Kan iemand zijn of haar
voornaam laten veranderen? Tot welke
instantie moet men zich dan wenden
en hoeveel bedragen dan de kosten?
Antwoord: Dit is principieel
mogelijk, doch wordt geval voor geval beslist. Wend U tot den Burgerlijke Stand.
V r a a g: Is op de nummers 75662 en
75651 van de Groote Holland huisloterij een prijs gevallen?
Antwoord: Geen prijs.
Vraag 1. Wanneer een hypotheek
zal worden afgelost, is men dan verplicht van de gedane aflossing aan een
bepaalde instantie kennis te geven?
2. Zoo ja, welke is dan de hiervoor
in aanmerking komende instantie?
3. Is U bekend, of hiermede ook
kosten verbonden zijn?
4. Zoo ja, hoe hoog zijn deze?
Antwoord: 1. Neen.
De volgende vragen zijn hiermede
vervallen.
Vraag: 1. Van een echtpaar, dat in
gemeenschap van goederen is gehuwd,
sterft de man. Er is één meerderjarige,
gehuwde zoon. De echtgenoote van
den overledene is ex-testamentair. Op
welk gedeelte van de nalatenschap
heeft de zoon recht?
2. Mag de echtgenoote van den overleden man zelf inboedel enz. schatten

ter waardeopgeving?
3. Kan de overledene bij testament
zijn echtgenoote meer toemaken, dan
haar van rechtswege toekomt?
Antwoord: 1. Indien geen testament aanwezig is, heeft de zoon rechl
op de helft der nalatenschap van den

overledene.
2. Neen.
3. Ja, doch niet meer dan ten hoogste
% zijner nalatenschap.
Vraag: 1. Is het geoorloofd en van
bindende kracht, dat ouders nu reeds
aanwijzingen geven omtrent de verdecJing van hun nalatenschap in dien
zin, dat ze sommige met name te noemen deelen van hun boedel wenschen
te bestemmen voor enkele door hen
aan te wijzen kinderen?
2. Zoo ja, is daar voor dan de medewerking van een notaris vereischt?
Antwoord: 1. Ja, mits daardoor
geen inbreuk wordt gemaakt op het
wettelijk erfdeel der andere kinderen
2. Ja.
Vraag: 1. Kunt U mij het adres
opgeven van den Haarlemschen kunstschilder L. Schutte te Haarlem?
Antwoord: Wij hebben voor U in
Haarlem geïnformeerd, maar men kon
ons daar geen inlichtingen geven..
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Vragen, waarvan de inzender zijn
naam verzwrjgt, worden niet beantwoord.

J. v.. E. Wend TJ tot bet Fransche
consulaat in Rotterdam. Minimumleeftijd is 18 jaar.
Vraag: Ik heb hooren zeggen dat
de afgekeurden van de lichting '40
herkeurd worden. Als het juist is wanneer worden deze dan herkeurd?
Antwoord: Daaromtrent is officieel nog niets bekend.
Vraag: Ik heb geruimen tijd geleden voor ’6 per week een huis gehuurd. Enkele maanden daarna heb ik
een huurcontract voor een jaar geteekend. Korten tijd later evenwel is
mijn dochter het huis uit gegaan, zoodat ik de huur niet meer kon betalen.
Ik heb toen een ander huis gehuurd,
waarvan de huur minder hoog was.
Hoewel het huis slechts 6 weken leeg
heeft gestaan, heeft de verhuurder mij
gedwongen de bepalingen van het
contract na '.e komen, door iedere
week ’2.50 van mijn weduwenpensioen te laten afhouden. Zijn schade
heeft 6 maal ’6 = 36 bedragen, terwijl ik reeds ongeveer een iaar elke
week ’2.50 heb betaald. Dit bedrag
wordt wekelijks door een fabriek van

’

mijn

wed uwenpensioen afgehouden.
U dit rechtvaardig, en zoo niet,
an«eeVt n de oorlogvoering. Acht
welken weg moet ik volgens U inv e»i
rd« °°gen worden slaan?
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Vandaar dat

belangstelling dient

°Prichting geCl?"vande het
„Instituut

Ned

advocaat of deurwaarder.
Vraag: 1. Heeft iemand, die op
staanden voet is ontslagen, recht op
twee weken loon?
2. Moet de week, waarin hij ontslagen is, als volle week uitbetaald
worden?
Antwoord: 1. Ja, mits er geen
geldige reden was voor het ontslag. De
loopende' week is hieronder begrepen.
2. Ja.
Vraag: 1. Ik ben een week ziek
geweest. Is mijn mevrouw nu ver-

plicht, mij loon plus kostgeld te geven?
2. Hoeveel bedraagt dat? Ik dien
Economische Be- voor heele dagen.
dle"> dat zich. onder 3. Als zij niet wil betalen, bij wien
6"' ten doel stelt, Ne- kan ik me dan
vervoegen?

"'tvoeitL,? aar

v3Sein
ersterkn

Ned.-Indië en
Indie's industriali-

Antwoord: 1. Ja.

2.

Hot kostgeld kan gesteld worden
groot
op 0.75 per dag.
s t lJds 'Jield braak en juist
3. Wend U tot een bureau voor
gewricht is uitmuntend

Hg^.vetw^,,?^

terre.in:
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arbeidsrecht.

STADSNIEUWS
Komen en gaan.
In het tijdvak van 13 t/iv. 19 Maart
hebben zich de volgende personen in
DAit gevestigd: B. C. van Baarie, z. b.,
Kloosterkade 242, van Pijnacker; J. H.
Book, z. b., Rotterd. weg 127, van Den
Haag: G. A. Dalmeijer, vliegtuigmaker. L^ian van Altena 33, van De Bilt;
L. H. Dsm, plaatwerker, Brasserskadè
168, van Curacao: E. F. W. Deijs—Rademaker, z b., Bosschastraat 82, van
Pijnacker; A. M, Gerritsen, z. b., Buitenwatersloot 152, van Jutphaas; A. C.
J. ten Hacken, z. b. , Phoenixstraat 94,
van Dongen; R. van Harselaar, officier
L. d h., Koornmarkt 4, van Dordrecht;
J. M. van den Hoek, religieuse, Voorstraat 22. van Monster; M. J. Jutte,
winkeljuffrouw. Singelstraat 24, van
Haarlem; J. van de Koppel, z. b., Van
Sr.enredamstraat 16, van Schipluiden;
G. C. van der Kruk, z. b., Ham-24, van
Maarn: R. van der Leest, le luit. ml
K.N.1.L., R. de Beerenbrouckstraat 5,
van Rijswijk; M. A. Lieffering, d.b.,
Paxlaan 26. van Bloemendaal; P. Lidner, magazijnbediende,' Bieslandschekade 40, van Alkmaar; T. Middelkoop,
d b., v. Z. v. Nyeveltstraat 18, van
Rijswijk: M. J. Ouwen-ijk, veehouder-knecht, Rotterd.weg 245, van Rijswijk; J. A. Overgaag. z. b., Oosteinde
180A. van Weert; G. van Schermbeek,
student. Oude Delft 83. van Den Haag;
J. W. Schut, leerl. verpl., Ant. Heinsiusstraat 10. van Rotterdam; J. W.
Slotboom, distillateur N. G. & S. F., C.
Fagelstraat 37, van Winterswijk; A.
Snel,
leerl, verpl.. Koningsplein 27,
van Rotterdam; E. Snee, electro-monteur, Adr. Pauwstraat 76. van Rijswijk
fZJEL): G. G. Verdel. huitfioudster,
Onde Kerkstraat 11, van Rotterdam;
W. A. Voorbraak, winkelbed.. Achterom 147A, van O. en N. Gastel: A. J. de
Vries van Elewout, z. b., Gasthuislaan
208. van Rotterdam: I. de Weijman,
z. b-.. S^iekmanstraat 23, van Den
Haag: H. M. Wennekr. van der Meer,
z. b.. Oude Kerkstraat 8. van Pijnacker:
M. P. A. Boorsen, z. b., v. d. Msde-+raat 23, van Rotterdam; A. Dam. d.b..
Floresstraat 31, van Gennep: J.
Schoonhoven—Damsteeg. Stalpaert v
r} Wieleweg 82, van Krimpen aan de
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straat 13, naar Enschede, Coevordenstraat 7; H.- A. Kruiswijk, z. b., Delfg.

weg 70, naar Zoeterwoude F 81; W. J.
van Leeuwen en gezin, arbeider, Brouwerstraat 10, naar Den Haag, Lyonnetstraat 83; J. A. Sarink en echtgen.,
vertegenw., Koornmarkt 84, naar Rotterdam, Schiedamschesingel 191A; wed.
S. G. v. d. Berg—Stolk, z. b., Harmenkokslaan 19, naar Dordrecht, J. de
Wittstraat 10; M. van Kan, leerl. verpl.,
Koningsplein 27. naar Amsterdam,
Vondelstraat 62; E. de Jong van Rijswijk en dochter, van Bossestraat 58,
naar Middelburg, St. Janstraat 31; J.
C. Schönfeld, z. b., Spoorsingel " 46.
naar Hengelo. Oelerweg 108: M. Jansen, d.b., O. Langendijk 35, naar Den
Haag, Koningin Mariastraat 18; M. A.
Den
Kunz, z. b., Rietveld 52. naar
Haag, Theresiastraat 370; G. Verbeek.
z. b_ Achterom 38. naar Dordrecht,
Singel 320; J. de Voogd, z. b.. N. Plantage 66, naar Leidschendam-Veur.
Looierslaan 58C; K. Luijten. chauffeur,
Buitenwatersloot 199. naar Rotterdsm,
Warmoezierstraat 85 I; A. F. R. van
der Vlerk, verzekeringsagent, Kloosterkade 1631. naar Den Haag. Koopman- van Boekercnstraat 20: F. M.
Mombacher, stud., Mijnbouwplein 3.
naar Arnhem. Amsterdamsche weg 23 A.

Zondag 24

Maart.

N.C.R.V

HILVERSUM I. 1875 en 414.4 M.
V.A.R.A.

8.00 Liturgische

Paaschmogenwijding.

9.15 Berichten. 9.20 Tuinbouwpi aatje.
9.35 Gram.muziek. 9.45 Causerie „Van
Staat en Maatschappij". 10.00 Leydensdorff-strijktrio. 10.40 Declamatie en
gram.muziek. 11.00 Gram.muziek. 11.20
..Aardstralen. wichelroede en onze gezondheid", lezing. 11.35 Rosian-orkest.
A.V.R.O.

12.00 Causerie ..Het Feest der Opstan-

ding". 12.10 Gram muziek. 12.30 Carillonbespeling. 12.45 Berichten A.N.P.,
gram.muziek. 1.00 Zang en piano. 1.30
Causerie „De gesproken mailbrief". 1.50
Gamelanmuziek (opn.). 1.55 Declamatie. 2.00 Boekenhalfuur. 2.30 Leden van
het Omroeporkest en solisten. 3.45 Declamatie. 4.10 Gramofoonmuziek met
verbindende tekst. 4.45 Gram.muziek.
Sportnieuws

4.55

A.N.P.

V.P.R.O.

5.00 Gesprekken met luisteraars.
V.A.R.A.

5.30 Voor de kinderen. 6.00 Sportpraat-

INGEZONDEN.
(Buiten verantwoordelijkheid
redactie).

je.

der

Sportnieuws

6.15

A.N.P.

V.P.R.O.

€.30 Paaschjeugddienst, hierna: Repor-

tage.

A.V.R.O.

Tegen de vlootplannen.
Het niet rebellcerende deel van onze
stad zal wel eenigszins vreemd opgekeken hebben, toen de frontpagine van
de D. C. gisteravond mededeelde, dat
hier in Delft een geest van verzet
heerschte tegen de regeeringsplannen
en dat het comité met een ongekend

enthousiasme voor die geest bezield
was. Een voorloopig bestuur werd opdracht gegeven, onder de bevolking
van Delft de funeste gevolgen van het
vlootplan te propageeren, d.w.z. hen
te besmetten met den „geest van verzet".
Heeren bestuursleden, sta mij toe,
dat ik eenige vragen stel naar aanleiding van uw communiqué, uit naam.
van velen, die niet enthousiast staan
tegenover een geest van verzet.
Waarom propageert U direct een
geest van verzet en waarom tracht U
niet door een opbouwende critiek het
beoogde doel te bereiken? Met Uw al
of niet deskundigheid ben ik niet op de
hoogte, maar als een figuur als luitenant-generaal b.d. K.N.1.L., J. Beumer,
zich afvraagt, wat toch wel de.reden
mag zijn, dat begin '39 aanvalswapens
bij uitnemendheid als slagkruisers gepropageerd worden, lijkt het me wat
vrijpostig,
als een
voorbarig en
Delft sch burger maar meteen een geest
van verzet gaat propageeren.
Uit Uw stukje blijkt tevens, dat, behalve „ook Delft", elders een geest van
verzet tegen die regeeringsplannen. dus
indirect tegen de (mede door Uzelf gekozen) regeering heerscht. Lijkt het U
niet in hooge mate onvoorzichtig in
dezen tijd, waarin %lleen een eenheid
van volk en regeering aan de moeilijkheden het hoofd kan bieden, zoo iets
(!)

ernstigs openbaar te maken?
Ten slotte, geachte heeren voorloopige 'bestuursleden, ben ik ervan overtuigd, dat de door U te propageeren
geest van verzet ons volk meer zou

kunnen kosten dan die 600 millioen
voor drie nieuwe slagkruisers en dat,
als onze voorouders een zelfde mentaliteit als U gehuldigd hadden, U thans
niet als vrij Nederlander op dit zelfde
plekje grond woonde. U toont zich de
nagedachtenis van een man als Willem
van tlranje, die al zijn stoffelijk bezit
.en zijn broeders voor de Nederlandsche zaak opofferde, onwaardig!
A. C. v. d. G.
gisteren,
naar de lezer
(Wij hebben
zich herinneren zal, enkele kantteekeningen bij het ons toegezonden communiqué geplaatst, waarin wij onze bevreemding over de voorgenomen actie
te kennen gaven. Red. D. C).

SPORT

8.00 Berichten

A.N.P.

mededeelingen.

8.20 Omroeporkest, gemengd koor en
solisten. 9.00 Hersengymnastiek. 9.3»
Gevarieerd programma. 11.00Berichten
ANP. 11.10 A.V.R 0.-Dansorkest. 11.40
—12.00 De Melodische Spelers.
HILVERSUM 11. 301.5 M.
K.R.O.

VOETBAL.

N.C.R.V.

9.30 Gewijde muziek (gr.pl). 9.50 Ned.-

Hervormde Kerkdienst. Hierna:

Orgel-

concert.

K.R.O.
12.15 Uit Rome: Zegen „Urbi et Orbi".

12.45 Berichten A.NP. 1.00 Letterkundige causerie. 1.20 Rococo-octet. 1.40
Gram.muziek. 2.00 Viool, piano en gramofoonmuziek. 3.00 Gram.muziek. 4.30
Ziekenhalfuurlje.
4.55—5.00 Gramofoonmuziek.
N.C.R.V.

5.05 Gewijde muziek (gr.pl). 5.50 Gereformeerde Kerkdienst. Hierna: Gewijde muziek (gr.pl.).
KRO.

7.45 Gram.muziek. 8.00 Berichten A.N.
P.. mededeelingen. 8.15 K.R.0.-kooren
-kamerorkest. 9.35 Gram.muziek. 9.50
KR O-Kamerorkest en solist. 10.30
Berichlen ANP. 10.40 Epiloog. 11.00—
11.30 Esperantolezing.

"

ENGELAND, 3SI en 449 M. Van 10.20
—11.35 n.m. ook 342 M.: 11.50 Orgelspel. 12.20 Berichten. 12.35 8.8 C.-Harmonie-orkest. 1.05 Chalumeau-ensembie 1.35 Voor tuinliefhebbers. 1.50 B.
8.C.-orkest en soliste. 2.50 E Pini's
Tango-orkest.
3.15 8.8.C-MidlandZangers. 3.35 Gram.muziek. 4.00 Solistenvoordracht. 4.20 Berichten en causerie (Welsl. 4.35 Kinderuurtje. 5.20
Berichten. 5.35 ..Under Nazi rule". causerie. 5.55 Orgelspel. 6.20 Gram.muziek.
6.50 Boulevard Players. 7.15 Kerkdienst. 8.00 Liefdadigheidsoproep. 8.05
Vioolvoordracht. 8.20 Berichten. 8.40
—mma, gcwiid aan Polen. 9.20 B.
8.C.-Theaterorkest. 10.05 Epiloog. 10.15
Menges8.8.C.-Salonorkest.
10.50
kwartet. 11.20—11.35 Berichten.
RADIO-PARIS.
1648 M.: 7,20 Gramofoonmuziek.
8.50 Radiotooneel. 9.50
Zang. 10.05 Lichte muziek. 11.35 Pianovoordracht. 12.05 Solistenvoordracht.
1.05 Viool vooi dracht. 1.30 Hoornvoordracht. 2.35 Parijs; instrumentaal kwintet. 3.20 Zang. 3.50 Radiotooneel. 4.50
Concert. 6.50 ..Les travaux d'Hercule",
operette 9.35 Solistenvoordracht. 10.05
—11.50 Raym. I^egrand's jazzorkest.

KEULEN. 45€ M.: 5.20 Havenconcert.
7.45 Stedelijk orkest van Munster en
solisten 8.35 Paaschprogramma. 9.20
Omroopensemble. 9.50 Gram.muziek.
10.50 Vroolijk programma. 11.20 Omroeporkest en solisten. 1.45 Populair
concert 3.20 Verzoekconcert. 6.50 Het
Joe Bund-kwartet. 7.45 Omroeporkest.
8.50 tot sluiting: Zie Deutschlandsender om 7.35.
BRUSSEL. 322 'M.: 8.20 Gram.muziek.
9.20 Gezongen Mis. 11.05 en 11.20 Gramofoonmuziek. 11.50 Carillonbespeling.
12.00 en 12.30 Gram.muziek. 12.50 Carillonbespeling. 1.00—1.20. 1.50 en 3.05
Gram.muziek. 3.20 Programma, gewijd
aan Hongarije 4.50. 5.50, 6.20 en 6.40
Gram.muziek. 7.20 Voor soldaten. 7.50
Bonte radioboot. 9.40 en 10.20—11.20
Gramofoonmuziek.
BRUSSEL. 484 M.: 8.20 Gram.muziek.
9.20 Pontificale Mis. 10.50 en 11.35 Gramofoonmuz. 11,50 Radio-orkest. 12.50—
1.10 Gram.muziek. 1.50 Pianovoordr.
2.20 Omroepdansorkest. 3.50 Militair
concert. 4.20 Gram.muziek. 5.35 Radioorkest. 7.20 Voor soldaten. 7.50 OmOmroepkoor
roep-symphoni e-orkest.
en solisten. 9.05 en 9.30 Gram.muziek.
Ca. 10.20—11.20 Omroepdansorkes!.

1571 M.: 7.35
9.20 Berichten. 9.50 Otto Dobrindt en Helmuth
solisten
orkesten,
Wemicke met hun
en pianoduo. (Om 10.20 Politiek overzicht). 11.20 Berirh'en. Hierna tot 12.20
Nachtconcert. 12.20—1.20 Militair pro-

—
—

—
—

gramma.
Maandag 25

Maart

HILVERSUM I. 1875 en 414.4 M.
V A.R.A.

9.00 Gram.muziek 9.30 Viool
9.50 Gramofoonmuziek.

en

piano.

V.P.R.O.

10.00 Kinder-Passehdienst.

10.30 Re-

monstrantsche kerkdienst. 11.50 .Het
crisi^werk van de Nederlandsche Pro-

testanten-Bond", toespraak.
V.A.R.A.

12.00 De Krekels met orgelbegeleiding.
12.15 Uitzending voor de a.s. FIK A.collecte. 12.30 V»>-volg van 12.00. 12.45
Berichten A.N.P.. gram.muziek. 1.00
De Ramblers. 1.30 Gram.muziek. 1.45
Koper-ensemble (non.). 2.05 Declamatie. 2.30 Pesidentie-orkest en solist
(onn.). 3.30 VA.RA.-Theaterorkest en
sopten
4.00 Gevarieerd programma.
5.00 Voor de kinderen. 5.30 Gramofoonmuziek «.00 Orgel, trompet, viool en
hobo. f.«5 ..De Joodsche Nederlander
in dezen tiid". toesnraak. 7.00 Felicitaties. 7.05 Kinderu**zending.
V.P.R.O.
7.30 Wvjdingsdienst.
V A.R.A.
0.03
8 IK» Herhaling S.O S.-berichlen.
Bc-ichten ANP. 8.15 Arbeiderszangstriid",
en
Utrerhtsch
verrcn „Kunst
stedelijk orkest en solist. 9.00 Declamatie 9.20 Bravour en Charme 950
jaar volksvoorlichLezing ..Veertig
ting". 10.tO Gram.muziek. JO.t» Rosianorkest. 11.00 Berichtrn ANP. 11.10—
12.00 Gramofoonmuziek.
HILVERSUM 11. 301.5 M.
N C.R.V.

8.30 Morgenwijri
K.R O.
930 Gram.muziek, 10.00 Hoogmis. 11.15

Gram.muziek.

12.15 Gram.muziek. 12.30 Berichten A
NP
12.15 Gram.muziek. 12.45 Be:
Canto en gram.muziek. 2.15 Gramofoonmuziek. -.«" Wijdingsdienst. 3.50—
4.55 en 5.«« Gram.muziek. 5.15 kindei
uur. €.15 NCRV -vocaal ensemble en
N.C.R.V -orkest. 7.15 ..Christus herrezen
lezing. 7.45 Gram.muziek. S.OO
Berichten A.N.P.. herhaling S.O.S-belichten 8.15 N.C.R.V -voca,
en N.CR.V.-orkesl. 8.45 ..Paaseh-perspeelieven". causerie. 5.15 N.C.R.V .-or.
kest. 9.3» Ia
amma. 10.3" Berichten ANP. 1».35 O- ccconeert. 11 15
Gram muziek. Ca. 11.58—12.00 Schriitlezing.

-

ENGELAND, Ï91 en 44» M. Van 10.20
—11.35 n.m. «ok 342 M.: 11.35 8.8 C
orkest. 12_» Berichten.
12.35 Eddie
i's dansorkest. 1.05 Gramofoonmuziek. IJ» Kenilworth-octet. 2.1* Revue-uitzending. 2.45 Reportage
3.10
Orgelspel. 3.35 Stedelijk orkest van
Fcikstone. 4.2» Berichten en causerie
(We.s). 4.4» Kinderuurtie. 5.2» Berichten. 5.35 Radio-film. 5.55 Zang. «.20
..Creek Independenoe ". causerie. «.30
Mededeelingen. «.4» Kampconcert " 20
Variété. 8.2» Et
8.4» „Trade
Unions in wartime". dialoog. 8.55 Pianovoordracht. 9.2» Programma gewijd
aan de Shetland-eilanden.' 9.5» Cabaretprogramma.
M.m 8.8.C.-Northern
orkest 10.5» Eddie Carroll's
dansorkest
11-»—11.35 Berichten.

-

RADIO-PARIS. IC4S M.: U.M Pianovoordracht. 12.«5 Koor ..Le Campanile"
1.*5 Vioolvoordracht.
1.30 Clavecvmbelvoordracht. 2.»» Orgelconcert. 3.20
(Engelsch).
Radiotooneel
3.5» Pianovoordracht. 4_S» Variété. 4.3» Jean Ma,35 Pianovoordr.
nuel-trio a
5.2» Lichte muziek. «.50 Radiotooneel
I».»S—11.50 Het Nationaal orkest.

KEULEN. 45C M.: 5.20 Omroeporkest
en -koor. Gouw-orkest. Silezië en solisten 7.45 Soiisiencon'cert. 8.35 Gra
,or en
mofoonmuziek. 9.3»
-orkest. l»-35 WO
kest. 11.20
Gevarieerd programma. 12.2» Omroeporkest en solisten. 1.45 Populair concert. 3.2» Leo Eysoldts orkest en solisten 5.4» Orkest van de Weermacht.
7.5* Vroolijk programma. 8.50 Gevarieerd programma. 9.50 tot sluiting:
Zie Deutschlandsender.

-

8.30 Morgenwijding

DEUTSCBLANDSENDER,
Omroeporkest en solisten.

W.I.K.—CONCORDIA.
De op a.s. Maandag vastgestelde
wedstrijd, 4e klasse L, W.l.K.—ConLTc,sel.
cordia zal in afwijking van het proIn hetzelfde tijdvak hebben Delft gramma worden gespeeld op a.s. Zonverlaten: F. A. Toonen. karp. mii. pol.. dag (le Paaschdag) om 2 uur op het
Hoornschekade 5, naar Den Haag, L. H.D.V.-terrein, Den Haag.
Voorhout 15: A. .T. Kerklaan. z. b..
Buitenwatersloot 10. na-r Amsterdam.
SCHOOLVOETBALWEDSTRIJDEN
Heeren^racht 99: C. S. Buers. winkel1940.
bed., Koornmarkt 71, naar Haarlem.
Baan 43: F J. H. van der Stap. d.b.,
Graswinckelstraat 37. naar SchipluiConcordia-tournooi.
den. Lockwstering D 2: P. P"»<«*ijk en
Woensdag 27 Maart:
dochter, z. b.. Simonsstraat 82, naar
Den Hpr". Loosduinen. Vir.ndenstraPt 9.— uur: HBS. ll—Ambachtschool II
46: C. Timmer en gezin, scheepsmaker. 10.15 uur: Ulo Rotterd.weg ll—
Rotierd. we" 40fi naar Schiedam. RotAmbachtschool I
terdamscheHjik 282: ,T. de Jong, ver1.30 uur: Gymnasium—H.B.S. II
nleegster. Koornmarkt 10. naar Den
Haag. Zuidwal 7: J. M. van den Berg. 2.45 uur: Ulo Rijswijk—
z. b.. Binenwatersloot 23, npar RotterUlo Rotterd.weg I (Afd. I)
dam. Streefkerkstraat SA; J .H Gans. 4.15 uur: Ambachtschool ll
«cb;lderskner-ht, Kloosterkade 13. naar
Ulo Rotterd.weg II
's-Cravenzande. Monsterseheweg 90: J
Donderdag
28 Maa r.t:
v. d. Werf. z. b.. CollebroT^traat 39.
naar Ridder'-erk G 83: J. C. W. ]>pf9.30 uur: Ambachtschool I
lang, z. b.. Koornmarkt 10. naar Den
Gymnasium.
Haag. Terw^stenstraat 119: P. J. dé
10.45
ll—
uur:
HBS.
Murek. l"nchroornhonder. FmnenwaUlo Rotterd.w-3 II
terciont 12. naar Dordrecht. Voorstraat
2.—
uur:
I—
Rotterd.weg
Ulo
203; O. van
j/d.
mr.
rechten.
H.B.S. I (afd. I)
Koornmarkt 18. n--r Sneek. Stationstraat-W. A. Verkijk, los werkman, 3.30 uur: Gymnasium—
Botaniestraat 15. n»?r Den F-af HobAmbachtschool II
bemastraat 287: M. H. A. Smit, d.b.,
ag
Vr ii d
29.Ma art:
Rrassersk?de JO9. naar' j*mst°rd»m.
Oo't7onnsfT-a?t 87 III; M. B. G. van 9.?0 uur: H.B.S. ll—Ambachtschool I
'i, z. b. SHiieweg Sl,'n»sr Schip10.45 uur: H.B.S. I—Ulo Rijswijk
Ahtswoudschewes B 193: J.
(afL I)
van den B~rg, nachtverpl., Oostsingel
I
2.—
uur:
Ambachtschool
119, naar Den Haag, Lange Voorhout
Ambachtschool II
88; J. E. v. d. Ginkel—v. d. Berg, Popnesteeg 2. n^ar Arnhem, Sincelstraat 3.15 uur: Ulo Rotterd.weg ll
Gymnasium
47; L. H. Groh, monteur, De Genestet-

.

Radioprogramma

BRUSSEL. 322 M.: 11.2» G:.
11—" en 12J» O
12.50
—1-2» en 1.35 G
; 2.35 Slafmuziek van het Kon. Regiment ..Guides'
4.05, 4-55 en 5.50 Gram.muziek.
7.2* Voor soldaten. 7.5* Gi.
Caharetprogramma.
.8-20
9.43—11.20
Gramofoonmuzi e

.

BRUSSEL 484 M.: IIJ» Gram.muziek.
11 .St en 12.J» Radio-orkest. 12.5»—1.20
Gram.muziek. 4.Ï» en 5.35 Radio-orkest
S.tS Radiotooneel. 7.2» Voor soldaten.
7.5* Be'g-.sch Nationaal orkest en solist. 9.3» Cabarc
:a. 10.05—
Ca. 10.2» Dansmuziek (gr.pl.).
DEUTSCHLANDSENDER. 1571 M
orkest en
Berlijnsch Philj
solist 9.2» Berichten. 9-50 Hans Bund's
"erlijnsch
orkest
trio. (Om 1».2t(
11-» Berichten. I
concert. 12—5—1.2» Militair programma

-

Dinsday
HILVERSUM

26 Maart.

I. 1875

en

414.4 M.

A.V.R.O.

Berichten A.N.P. 8.10 Gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding. 10.15
Gram muziek. lij» Voor de \
M—3 Concertgebouw-orkes.
(opn.). 11.00 Voor de huisvrouw: 11.30
Omroeporkest en gram.muziek. 12.45
Berichten A.N.P.. gram.muziek. 1.00
De Vagebonden en solisten. 1.45 Gramofoonmuziek. 2.00 VToor de vrouw.
2.10 Omroeporkest. 2.45 Knip- en naaicursus. 3.45 Lyra-lrio. 4—* Kinderkoor.
5.00 Voor de kinderen. 5.30 A.V.H.O.Aeolian-orkest en soliste.

tLM)

R.V.U.

6.30Medische

causerie.
AVRO.

7.0» Voor de kinderen.

Ï.M Zang

en

orgel. 7-3» Engelsche les. 8.00 Berichten A.N.P., mededeelingen. B.IS Inter-

nationaal overzicht. 8.35 Bonte Mobiïisalietrein. S.4S Gram.muziek. 10—* A.
V.R.0.-Dansorkest. HM Berichten A.
NP. 11.10 Jetty Canlor's ensemble.
11.40—ll.m Liedjes.
HILVERSUM

IL MU ML

K.R.O.

8.00 Berichten ANP. 0.05 Graroofoonmuziek. 9.0» Pontificale H. Mis. 10.45
Gram.muziek. 12.00 Berichten, 1ï.15
Musiquette. 12.43 Berichten A.N.P.,
gram.mu-ek. 1.10 KJI O .-orkest. 2.00
Vrouwenuur. I.**) Modecursus. «.O»
Gram.muziek. 5.00 K.R.0.-Melodislen
en solist. 5.45 Felicitaties. «.05 Rococooctet. t_3 Sportpraatje. 1.00 Berichten.
7.1 S Cyclus ..Naar de nieuwe Gemeenschap". IJS Militaire muziek. 7.50
Voor militairen. SjOO Berichten A.N.P..
mededeelingen. S.IS Stedelijk orkest
wan Maastricht en solist. 9.00 Voor de
jeugd 9.20 Gram.jnuiiek. 9-5 K.R.0.-orkesl en KJLO.-MeJodisten. WJO Berichten AJJJP. 10.40 Gram.muziek.
10.45 K R 0.-Boys en solist. 11.10—12.00

Gramofoonmuxiek.

ENGELAND. Ï91 en 449 M. Van 10.20
11.35 n.m. 342 M.: Internationaal uitwisseiingsconceTt. 1-20 Berichten. 12.35
12.55 8.8.C.-Salonorkest.
Repoitaec.
1.15 Filmpraatje. L5O Vocaal concert.
Salisbury's
orkest. 2.50 Vesper.
2.20 A.
3J50 8.8.C.-Northern orkest. 3.50 Dansmuziek. 4.20 Berichten (Wels). 4.30
Kinderuu.lje (Wels). 4.50 Kinderhalfuur. SJBO Berichten. 5J5 Uit Frankrijk:
„Friends and Allies", causerie. 5.*5
Muiik—le
Detective-programma.
causerie. 0-4) Variété. 7-» Zang. 7.4»
Radiotooneel.
8-80 Berichten. 5.4»
Nieuws uit Zuid-Atrika (opn.). 8-S
Variété. 9-3 SRadiotooneel. 93» Dansmuziek. 10-» B-8.C.-Schotsch orkest.
1»3» Dansmuziek. 11-*—lL35 Berichten.

«—»

RADIO-PARIS. KM M-: 11.10 Soiistenvoordracht. 11-JS Zang. 1ï.05 Cellovoordracht. 12-15 Klarinctkwartet. U0)

Pianovoordracht

2_»

Radio-tooneel.

330 Zang. 4_« Chansons. 4.35 Vereen,
voor oude instrumenten en soliste. SJS
Lichte muziek.«JO
Piano en viool.
Kamermuziek. 5.05 Radiotooneel. 10-0»
—11.50 Gevarieerd concert.

«-»

KEULEN. «3S M-: 53» Gramrnuzielk.
7 40—9.» Omroeporkest 10.50 Gr«m2:
12.»
foomnuziek IL2» FabrieksorkesL
Omroeporkest. IL«
en
4.45
Cello
jj» Leo Erysoldt's orkest.
plancV 5-« Folkloristisch programma
7.45 Zie
5.35 en «3» Gram.muziek.

raio^n'

DeutschJandsender.

M.: 11-2» Gram.muziek.
BRUSSEL. J22Omroeporkest.
12.50—LZ»
113» en 11.30
5.50 en «.*» Gr»m.muziek. 7.20
Voor soldaten. 73» Omroeporkest en
B—o Omroepsymphonie-orkest en
935 en 10.05 Gramofoonmuziek.
4.20,

soiist.

BRUSSEL. +S4M.: 11.20 en «JO—IJ»
Gram muziek. S.OS Zang. 53S Zang en
piano (met toelichJ-ogl. 7J20 Voor soldaten. 7.5» Radio-orkest en solisten.
9.3o—Ca. 10J» Dansmuziek lgr.pl).
DEUTSCHLANDSTXDER. 1571 M.: 735
Orkest van de Weermacht en den Rijksarbeia—dienst, scldatenkoren en solisten. ï.35 Walter Kïische's orkest, saxofoonkwartet A. Btsu en het Ber'
pianotrio. 9.5» Berichlen. 930 Olto Dobrindt's orkest. (Om 10.20 Politiek
~ht). 11.20 Berichten. Hierna lot
12JJ0 Nachßoncert. 12.26—1.20 Militair
programma.

DELFTSCHE COURANT

van

Zaterdag 23 Maart 1940,

Uitreiking cadetten-almanak te Breda - Evacuatie van Finsche burgers

—

DE BAGAGE
van de naar Finland vertrekkende leden van de ambulance wordt in het
vliegtuig geladen.
a
DEZER
IN
DE
DAGEN
VOND
KON.
MIL.
ACADEMIE
te
ijl
Breda de uitreiking van den Cadetten-almanak plaats. De voorzitter
van den Senaat reikt den almanak over aan generaal-majoor H. C.
G. baron van Lawick, gouverneur der Academie.

-

—

OOK INDIË HEE FT GELD VERZAMELD
voor de
ambulance van het Roode Kruis, die naar Finland vertrekt. In het Hotel des Indes te Batavia werd een Finsche
avond gehouden.

—

EEN LICHT HOEDJE
bestaande
gesteven
lange
uit
kant met
keelbanden van tulle.
Z.EXC. KHALIL BEY — Egyptisch
zaakgelastigde hier te lande, vertrok
naar zijn nieuwe standplaats in Japan.
Het vertrek van de Egyptische legatie in
de Surinamestraat te den Haag.

AAN

DE EVACUATIE VAN FINSCHE BURGERS UIT DE
DE RUSSEN AFGESTANE GEBIEDEN. EEN FAMIL IË

MET HAAR HEBBEN EN HOUDEN OP EEN
GELADEN, ONDERWEG.

TE CAPELLE AAN DEN IJSEL WERD HET 9500 TON METENDE
VRACHTSCHIP „MERWEDE", BESTEMD VOOR DE N.V. HOUTVAART TE ROTTERDAM. TE WATER GELATEN.

SLEE

EEN SCHOOL VOOR VLIEGTUIG-MECANICIENS ERGENS IN
FRANKRIJK. LE JEUGDIGE LEERLINGEN AAN DEN ARBEID
AAN DE MACHINES.

.

PAASCHLAMMETJES OP EEN BOERDERIJ IN ENGELAND. NIEUWSGIERIGHEID IS NIET ALLEEN EEN MENSCHELIJKE
EIGENSCHAP
»

DE AANVOER VAN GRONDSTOFFEN VOOR

ENGELSCHE PAPIERFABRIEK.

EEN

