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K.L.M.-vliegtuig beschoten

Japanners rukken
op in Hoenan

EEN DER PASSAGIERS
WERD GEDOOD

De strijd

werd

Chamberlain en Churchill
bespreken den strijd

vuur gegeven
Dinsdagmiddag, te 15.28 uur, landde op Schiphol
de vliegtuigbestuurder Moll met het Douglas DC-3
vliegtuig PH-ASM de „Mees". Hij rapporteerde te
14.10 uur op 120 km. N.W. van Helgoland, vliegende
op 800 meter hoogte, door een onbekend vliegtuig te
zijn beschoten. Het was een watervliegtuig, voorzien

De airhostess, mejuffrouw Wynoldi, bemerkte, dat er iets niet
in orde was, waarop zij zich naar de stuurhut begaf om den gezagvoerder te waarschuwen. De boordwerktuigkundige vergezelde de
airhostess naar de cabine en bemerkte aan een aantal kogelgaten,

dat de machine was beschoten.
Er waren negen passagiers aan boord. Een van de passagiers
.bleek getroffen te zijn. Het was een Zweedsch ingenieur, genaamd
Gustav Robert Lamm, oud 38 jaar, wonende te Malmoe. De
heer Lamm was op weg naar Brussel voor een bezoek aan een
schoenenfabnek.
Dr. Slotboom van de K.L.M, werd onmiddellijk gewaarschuwd, evenals de Officier van Justitie. Dr. Slotboom constateerde, dat de heer Lamm was overleden.
De airhostess had den heer Lamm hulp verleend. Hij had
slechts gezegd: It is a gun", en was daarna bewegingloos in den
stoel blijven zitten.
Aan boord bleef ieder van de passagiers en de bemanning
rustig.

Gezien de ernstige schade, welke door de beschieting was
aangebracht, is dit ongeval buiten verwachting beperkt gebleven
tot het verlies van één menschenleven. De familie van den heer
Lamm en de autoriteiten zijn van dit voorval onmiddellijk in kennis gesteld.

Naar wij vernemen hebben de K.L.M.-autoriteiten de verklaringen van de bemanning en passagiers van het vliegtuig, alsmede de verdere gegevens, in een rapport vastgelegd. Dit rapport
heeft nog Dinsdagavond het Departement van Buitenlandsche
Zaken bereikt.
"
De regeering is terzake aanstonds een onderzoek aangevangen. Zij is thans nog enkele gegevens wachtende, die noodig zijn
om te kunnen bepalen, welke stappen ten deze genomen dienen
te worden.

Aanvaller vloog in
dezelfde lijn
Airhostess der „Mees”
als door wonder
gered
De beschieting van het KL.M.-vliegtuii
„Mees", op weg van Malmoe via Kopenhagen
naar Schiphol, heeft in luchtvaartkringen een
diepen indruk gemaakt. Tot nog toe konden
de toch reeds tot het uiterste beperkte luchtlijnen ongehinderd gevlogen worden. Anders dan
bij de scheepvaart, waar groote ladingen vervoerd kunnen worden, die door de oorlogvoerende partijen als contrabande zouden kunnen
worden beschouwd, vervoeren de verkeersvliegtuigen der K.L.M, uitsluitend passagiers en
post van het eene neutrale land naar het andere, vliegend over uitsluitend neutraal gebied.
De sedert het uitbreken van den oorlog
duidelijk aangebrachte naam „Holland" in zeer
groote letters, aan onder- en bovenkant op
romp en vleugels geschilderd, kan geen twijfel
laten omtrent de nationaliteit der K.L.M.
vliegtuigen en deze aanduiding is vooral uit de
lucht reeds op groot en afstand zichtbaar. Daarbij komt, dat geen der luchtvaartmaatschappijen van de oorlogvoerende landen Douglasmachines gebruikt of in bezit heeft, met uitzondering van de weinige Douglasvliegtuigen,

-

'waarover de

Duitschers kunnen beschikken se-

dert de Tsjechische luchtvaartmaatschappij
C. L. S., na de aansluiting van TsjechoSlowakije bü het rijk, is opgeheven.
Het vliegtuig, dat de K.L.M.-machine
aanviel, heeft recht achter het toestel gevlogen, zoodat het noch uit de cabine, noch
uit de cockpit, was waar te nemen.
Daardoor had de airhostess, mejuffrouw
Wynoldi, die, zooals gebruikelijk is, achter in
de machine stond, het eerst iets van de beschieting waargenomen. Zij hoorde een vlug
tikken, waarvan zij de oorsaak aanvankelijk
niet kon thuisbrengen, doch dat later het geluid der kogels op de metalen beplanting van het
Douglasvliegtuig bleek te zu'n. Dank zij haar
tegenwoordigheid van geest en kordaat optreden, is er geen paniek onder de passagiers in
de machine ontstaan. Zij waarschuwde direct
den gezagvoerder, die op geringere hoogte ging
vliegtuig
vliegen, waarna het achtervolgende
verwijderde.
aanval
zich
Doordat
opgaf
den
en
oorlogsmachine
recht
de
achter het K.L.M.toestel vloog, toen de onbekende aanvaller het
vuur opende, werd het Douglas-toestel uitsluitend aan de achterzijde geraakt. De kogels
drongen voornamelijk de bagageruimte binnen,
doch enkele drongen door de wanden, die de
bagageruimte scheiden van het toilet en de
cabine en kwamen zoo in de cabine terecht.

Economische blokkade bracht Engeland
veel voordeel en Duitschland
slechts nadeel
De oorlog tegen
de duikbooten

Gezagvoerder J. J. Moll

heer Lamm, die daarna

nog

slechts

kort leefde.
Als door een wonder bleef mej.
Wynoldi, die achter in de cabine

—

LONDEN 26 Sept. (Reuter).
In het
Lagerhuis heeft minister-president Chamberlain wederom een overzicht over den toe-

stond, gespaard

Na aankomst

op

Schiphol is de

stand in Eu'opa gegeven. Doelende op de

„Mees" aan een nauwkeurige in-

vergadering van den Oppersten
Oorlogsraad zeide hij: „W(j hebben gecon-

tweede

spectie onderworpen. De romp,
vooral de metalen beplating van
staart en bagageruimte, bleek met

stateerd, dat w_ volkomen overeenstemmen
met' de Fransche vertegenwoordigers over
den koers welke gevolgd moet worden, teneinde het hoofd te bieden aan de gebeurtenissen sedert de vorige bijeenkomst.

verscheidene kogelgaten doorzeefd.
Ook een der vleugels is door kogels
getroffen en pas bij aankomst op
Schiphol bemerkte men, dat dienten-

Ook is overeenstemming bereikt over de procedure tot de coördinatie en perfectionneering
gevolge- een der benzinetanks was
vftia de maatregelen der beide regeeringen inzake de munltievoorziening.
lek geschoten.
De geheele wereld is diep getroffen door de
heldhaftigheid van de verdedigers van WarDoordat het aanvallende vliegtuig voortschau en het schiereiland Hela, zoo zeide de
durend in dezelfde lijn als de „Mees" achter premier verder. Aan het westelijk front zijn de
de K.L.M.-machine heeft gevlogen, kon men de Pranschen voortgegaan met het maken van
nationaliteit niet vaststellen, omdat het, toen vooruitgang en op sommige plaatsen zijn zij er
in geslaagd al hun winst te behouden.
het eenmaal uit deze lijn afboog, zeer snel verVervolgens sprak Chamberlain over het
dwenen was. Niettemin kan verwacht worden,
groote
verlies, dat Roemenië heeft geleden
dat in de machine, en in elk geval in het stofdoor den moord op Calinescoe. Verder
felijk overschot van het slachtoffer, kogels gemaakte hij nog melding van het streven der
vonden zullen worden, die opheldering kunnen
Roemeensche regeering om het hoofd te
geven omtrent hun herkomst en derhalve ombieden aan de problemen, die zich voordeden door het trekken van Poolsche troepen
trent de nationaliteit van het vliegtuig, dat
en burgers naar Roemeensch gebied.
den onberaden aanval op een neutrale verkeersmachine heeft gedaan.
Ten aanzien van het ministerie van EconoDen leden der bemanning zal een uitvoerig mische Zaken zeide de Britschc premier, dat
het voornaamste doel is de economische strucverhoor worden afgenomen, ten einde nauwtuur van Duitschland te desorganiseeren, op
keurig den juisten gang van zaken te kunnen zulk een wijze, dat het niet mogelijk zal zijn
reconstrueeren.
voor Duitschland den oorlog voort te zetten.
Men kan van dit ministerie geen snelle resultaten verwachten, aangezien Duitschland beschikt over voorraden grondstoffen, welke het
heeft ingevoerd.

Parijs meldt:

De handel der neutralen

Opnieuw Duitsche
aanval afgeslagen
PARIJS, 26 Sept. (Havas). Het

Fransche legerbericht van 26 September des avonds luidt:
Activiteit van de vijandelijke
artillerie ten Zuiden van Zweibrücken en ten Zuiden van Pirmasens.

Vroeg in den ochtend is een aanval aan het front bij de Lauter afgeslagen.

Chamberlain veroordeelde verder de onwaarheid van de bewering der Duitsche propaganda,
dat de Britsche contrabande-controle den neutralen handel zou wurgen. Hij voegde hieraan

gevoerd tusschen een aantal regeeringen en de
Britsche regeering en in zekere gevallen hoopt
men tot een overeenstemming te geraken,
welke de methode van de controle op contrabande nog zou vereenvoudigen.
Ook zeide de minister-president, dat bespre-

Sprekende over de door Duitschland en Rusland bepaalde nieuwe grenslijn zeide de premier:
„Opgemerkt zal worden, dat deze lijn de Sovjettroepen tot aan de voorsteden van Warschau
brengt en het grootste deel der Galicische en
Poolsche oliebronnen onder Russische controle
brengt. De communiqué., die kortelings door
het roode leger zijn uitgegeven, geven echter
niet aan, dat de Sovjettroepen reeds al het gebied, dat hun toegewezen is volgens deze overeenkomst, en dat neerkomt op meer dan de
helft van de totale oppervlakte van de Poolsche
republiek, hebben bezet."

—

RijksBERLIJN, 26 Sept. (D.N.8.)
kanselier Hitler is vanmiddag te Berlijn
aangekomen

Het Weer
VERWACHTING

VOOR HET GEHEELE LAND:

Gedeeltelijk bewolkt, enkele regenbuien,
iets kouder, meest matige Noord-Westelijke tot Noord-Oostelijke wind.

I „PROTECTOR"
I
—

In de Dominions gaan de voorbereidingen
der regeeringen voort met toenemende snelheid. Marineschepen der dominions werken
samen met de Engelsche, legereenheden der
Dominions worden geoefend om dienst te
doen al naar de eisenen van de omstandigheden. De luchtmacht der Dominions wordt
in gereedheid gebracht voor gebruik over
zee. Als gevolg van die nauwe samenwerking
worden leveranties van geheel afgewerkte
munitie, grondstoffen en levensmiddelen in
de dominions in steeds toenemenden omvang beschikbaar gemaakt voor dre gemeenschappelijke zaak.
(Zie vervolg pag. 2)

Fransche Commun,
Partij ontbonden
PARUS, 26 Sept. (Havas). De ministerraad heeft besloten de Fransche Communistische Partij te ontbinden.

—

Geen zeegevecht

—

van de demarcatie-linie Duitsche en

HITLER TE BERLIJN

staat gesteld een hoogst belangrijke rol te spe- [iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
len bij het verslaan van de duikbooten. De
ONDERL. VERZEKERING-MIJ. _\
waarde van het gebruik van vliegtuigen voor §§
dit doel is niet beperkt tot verkenningen en
aanvallen, maar bestaat ook hierin, dat de
voortdurende luchtpatrouilles het veel gevaarDAMRAK 60
AMSTERDAM-C. =
lijker maken voor een vijandelijke duikboot =
Telef.
45014
en 45016
=
om naar de oppervlakte te komen.

VON RIBBENTROP HEDEN
TE MOSKOU

voor, de. commandeerende generA-ls. gedefileerd.

—

Volgens een
TOKIO, 26 Sept. (Domei).
Maandagmiddag door de Japansche vloot in de
Chineesche wateren uitgegeven communiqué
heeft een landingsdetachement der Japansche
vloot een deel van Luisjisjan, een strategisch belangrijk punt aan den oostelijken oever van het
Toengtingmeer,
Maandagochtend
bezet. Tot
Zondagavond waren door Japansche vlooteenheden, die in het Toengtingmeer opereerden,
ongeveer veertig mijnen opgeruimd. De Japansche vlooteenheden gaan voort de versperringen bij Soetsjau aan den oostelijken oever op
te ruimen, terwijl ook de luchtmacht optreedt.
Voorhoeden der Japanners hebben een offensief ingezet tegen de Chineesche stellingen op

In de lucht is het normale verkenningswerk
patrouilleeren tegen duikbooten voortgezet in samenwerking met de vloot. Vele aanvallen zijn gedaan op vijandelijke duikbooten.
De groote ontwikkeling in volhardingsvermogen, snelheid en betrouwbaarheid der vliegtuigen sedert den vorigen oorlog, hebben hen in

kingen zullen worden gevoerd tusschen den minister van Arbeid en de vertegenwoordigers van
de federatie van Britsche werkgevers en het
Congres van vakvereenigingen, welke naar hij
hoopt zullen leiden tot een conferentie, welke
belangrijke resultaten zal kunnen afwerpen.
Sprekende over de algemeene houding van Engeland jegens den oorlog zeide Chamberlain:
„Nooit is ons volk meer eensgezind geweest ol
meer vastberaden. Het is besloten zichzelf voor
MOSKOU, 26 Sept. (Tass) Op uitnoodiging
eens en voor al vrij te maken van de voortdu- van de regeering der Sovjet-TJnie zal de Duitrende bedreiging met een Dultschen aanval, sche minister van Buitenlandsche Zaken, Von
waarvan Polen slechts het laatste slachtoffer is Ribbentrop, morgen, 27 September,
te Moskou
geweest."
spreken
vraagstukken,
de
aankomen om te
over
welke zich voordoen door de ontwikkeling der
zaken in Polen

vaststelling

divisies uit Tsetsjoean.
De Chineezen verloren 8200 dooden en de
Japanners maakten 16 kanonnen, 95 mitrailleurs en 750 geweren buit.

en het

BRUSSEL, 26 Sept. (Reuter).
Nader wordt
gemeld, dat de ontploffing van de Pont de La
Posterie by Aarlen is veroorzaakt door de
springlading, welke de Belgische militaire autoriteiten zelf in de brug hebben gelegd.

na
—
troepenafdeelingert.
Russische

Chineesche centrale leger en verscheidene

De rol der luchtmacht

De ontploffing van de
Belgische spoorbrug

Te Brest Litowsk hebben

getrokken, hebben zij een vernietigenden
slag toegebracht aan tien divisies van het

elf kilometer ten oosten van den spoorweg van
Kanton naar Hankau. Maandagmiddag zijn de
troepen de rivier Mi overgetrokken op een belangrijk punt aan den zuidelijken oever.

toe, dat vriendschappelijke besprekingen worden

De Zweedsche heer Lamm, die op
zoo ongelukkige wijze om het leven
is gekomen, zat in den achtersten
stoel, ter rechterzijde van de cabine.
De kogel drong door den wand en

door de dik bepolsterde rugleuning
_/an clen fauteuil in den rug van den

voortgezet

—

Bij Helgoland werd door een tot dusver
onbekend watervliegtuig

werd gedood.

het Toengtingmeer

TOKIO, 26 Sept. (Domei)
De Japansche troepen dringen thans voort in de
richting van Sjangsja, de hoofdstad van de
provincie Hoenan. Nadat de Japansche
troepen op 25 dezer de Sintsiang zijn over-

De D C-3 Mees, die nabij Helgoland beschoten werd

van drijvers, en hij zag deze machine later in Oostelijke
richting naar Helgoland afbuigen. Een der passagiers

om en op

De Noorsche adOSLO, 26 Sept. (Reuter).
miraliteit heeft medegedeeld, dat geen zeeslag
is gevoerd voor de Noorsche kust bij Bergen.
De geruchten zijn vermoedelijk ontstaan door
dynamietontploffingen, waarvan men meende,
dat het geschutsvuur was.
(De berichten hieromtrent bewijzen eens te
meer, hoe gemakkelijk thans gedetailleerde beschrijvingen de wereld in worden gezonden over
dingen die niet gebeurd zijn. Waarschijnlijk geldt
hetzelfde voor de berichten over een Franschen
Red.),
luchtaanval op Friedrichshafen,

—

= Directie H. F. HEERKENS THIJSSEN 1

INBRAAK-VERZEKERING |
| Uitsluitend
Kerken,

voor:
Pastorieën. ==
= Kloosters en Kerkelijke Instellingen =
_i

Het nieuws

van

heden

K.L.M.-vliegtuig bij Helgoland door onbekend watervliegtuig beschoten. Een
der passagiers gedood.

Chamberlain en Churchill spreken in het
Lagerhuis over den Europeeschen oorlog.

De Fransche Communistische Partij
bevel der regeering ontbonden.

op

De Fransche troepen sloegen een Duitschen aanval bij de Lauter af.

Minister Steenberghe heeft bepaald, dat
in het algemeen iedere prijsverhooging
verboden

blijft.

ujtstel van eerste oefening in verband met studiebelangen.

Zakenverloven en

Voorloopig verslag der Tweede Kamer
over het wetsontwerp houdende nadere
voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
OO

DE DAG
ONTWAAKT

Het menschelijke
God heeft bij de schepping de menschelijke natuur op wonderbare wijze
met waardigheid bekleed en later
op nog wonna den zondenval
derbaarder wijze in hare waardigheid
hersteld. Gods Zoon zelf heeft de
menschelijke natuur willen aannemen
om ons te redden, God is Mensch geworden. Zoo is de goddelijke natuur
en de menschelijke natuur in één
persoon vereenigd. Daarom moeten de
menschen er een eer in stellen
mensch te zijn. De grootste godsgave
is ons bestaan als mensch. Wees
daarom voluit mensch in den zin van
Christus. Het edele, het nobele, het
zuivere dat aan den hoogstaanden
mensch eigen is moeten we allen
deelachtig worden. We moeten menschelijk zijn door gelijkvormig te
willen worden aan den verheven GodMensch. In deze dagen van verachting der natuurlijke en goddelijke
wetten moeten wij, katholieken, den
fakkel dragen van het edel-menschelijke. Niet met bloed, maar met barmhartigheid, niet met wraak, maar met
liefde moeten we door het leven
gaan: Mensch in navolging van den
Christus

—

—
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welke van Belgisch gebied niet gezien konden
worden. Ongeveer vijftien schoten werden gelost en vier projectielen zijn op Belgisch gebied, ongeveer 2,2 kilometer van de grens, ontploft. De ontploffingen veroorzaakten trechters
met een middellijn van 2 meter en een diepte
De Duitsche
BERLIJN, 26 Sept. (D.N.8.).
van 1.50 Meter. De projectielen kwamen terecht pers publiceert vandaag de „tien geboden" voor
bij Igelmondermule.
de oorlogvoering door den Duitschen soldaat,
Men heeft nog niet kunnen vaststellen of de welke ieder Duitsch soldaat in zijn zakboekje
projectielen .granaten van de luchtdoelartilheeft staan. Deze luiden:
■
lerie of bommen van een vliegtuig waren.
le. De Duitsche soldaat strijdt ridderlijk voor
de overwinning van zün volk; wreedheid en

„Tien Geboden” voor
den Duitschen soldaat

Chamberlain's
verklaring

—

Een waarschuwing
(Vervolg pag. 1)

Verder achtte de Britsche premier het noodig
tegen te groot opDuitschland
spreken.
bezit reeds
timisme uit te
voorraden van uiteenlocpenden omvang van
grondstoffen die het moet invoeren en snelle
resultaten kunnen derhalve van het ministerie
voor Economischen Oorlog niet worden verwacht.
Maar onze heerschappij ter zee beteekent, dat
vanaf den dag dat de oorlog uitgebroken is,
Duitschland was afgesnecen van vele zijner
bronnen van levering ei. ae cijfers over de eerste
drie weken van den oorlog toonen, dat wy ongeveer 256.000 ton goederen in beslag hebben
genomen ten aanzien waarvan er bewijzen bestonden, dat zij contrabande waren welke voor
Duitschland was bestemd. Onder deze goeceren
vallen ongeveer 62.000 ton petroleumproducten,
65.000 ton ijzererts en 37.000 ton mangaanerts.
In de Duitsche propaganda wordt verder
veel werk gemaakt van het feit, dat levensmiddelen zijn opgenomen onder _e categorie

een woorc tot waarschuwing

voorwaardelijke contrabande en men
stelt het zoo voor, dat wij daarmede een
illegale en onmenschelijke blokkade voeren.
In dit opzicht echter is een vlootblokkade op
geenerlei wijze verschillend van een belegering te land en niemand heeft ooit het

van

denkbeeld geopperd, dat de belegerende bevelvoerder vrije rantsoenen behoorde toe te
staan voor de belegerde stad. In ieoer geval
behoort _e Duitsche regeering de laatste te
zijn om zoon beschuldiging uit te spreken
op een oogenblik, waarop haar duikbooten
aanvallen doen op alle schepen, die naar

deze eilanden komen, met volkomen minachting voor de menschelijkheid en ac regels
van den duikbootoorlog, welke .zij plechtiglijk had onderschreven.
* Chamberlain besloot z\jn rede met de verklaring: „Wij en Frankrijk zijn ten strijde
getrokken, om onszelf en de wereld te verlossen van d,e bedreiging der Duitsche
agressie en onze volken zijn eensgezind, zooals zij nog: nooit zijn geweest, om dit doel

Het torpedeeren van
schepen in de Oostzee
„Een dienst, door Duitschland
aan de neutralen bewezen”

—

BERLIJN, 26 Sept.
De „Deutsche Dienst"
verklaart naar aanleiding van het feit, dat enkele met hout en cellulose geladen Finsche en
Zweedsche schepen tt>t zinken zyn gebracht,
teen zy op weg naar Engeland waren, o.m. het
volgende:

Overeenkomstig de Duitsche wet van 12 September zijn stoffen, welke kunnen dienen tot
het vervaardigen van kruit en springstof, onvoorwaardelijke contrabande- Nu is cellulose
een stof, die wordt gebruikt voor het vervaardigen van springstoffen. De genoemde schepen
zijn dus terecht tot zinken gebracht. Overeenkomstig de bepalingen van het zee-krijgsrecht
en de ridderlijke traditie van de Duitsche marine, is de bemanning tijdig gered en met de
meeste voorkomendheid behandeld.
Ook hout is contrabande, wanneer men het
beschouwt als een stof, welke dient tot het vervaardigen van onvoorwaardelijke contrabande.
Bovendien kan ieder, die door het optreden
van Duitsche zeestrijdkrachten overeenkomstig
het prijsrecht schade heeft geleden, zich wenden tot het Duitsche Prijshof in Hamburg, dat
is samengesteld uit onafhankelijke rechters, die
alles wat hun wordt voorgelegd objectief bestudeeren.

Wanneer dus Duitschland, aldus de „Deutsche
Dienst", dat in het Westen geen enkel oorlogsdoel bezit en zich slechts verdedigt tegen den
Engelschen aanval, de voor de Engelschen tot
het voortzetten van den oorlog benoodigde goederen belet te vervoeren, bewijst het hiermede
een dienst aan het herstel van den wereldvrede
en aan alle neutrale landen, die verlangen naar
het einde van den oorlog.

De H. Vader blijft te
Gastel Gandolfo

te bereiken."

Rede van Churchill
den minister-president voerde ChurchiU
het woord. Hij gaf een beschrijving van den
succesvollen strijc. van Engeland tegen de duikbootbecreiging en zeide, dat het convooi-systeem thans volledg funct-ionneert. Een groot
aantal Britsche schepen verlaat thans de Britsche havens, voorzien van wapens ter verdediging tegen duikbooten en vliegtuigen.
Ten aanzien van den succesrvollen strijd
tegen de onderzeeërs zeide de minister van
Marine dat Engeland in de eerste week van
den oorlog 65.000 ton scheepsruimte heeft
verloren, in de tweede week 46.000 ton, in
de derde week 21.000 ton en in de laatste
zes dagen 9.000 ton (luide toejuichingen).
Na

VATIKAAN, 26 Sept. (Havas) Vermoedelijk
zal Z. H. de Paus tot half Octofcer te Castel
Gandolfo blijven en zal hij esrst naar het
Vatikaan terugkeeren, wanneer het herstel van
zijn vertrekken aldaar gereed zal zijn.

Zwitserland versterkt
zijn defensie
26 Sept.

GENÈVE,

(Reuter).

—

In geheel

De verklaring van ChurchiU, dat de commancant van een onderzeeër, die een persoonlijke boodschap aan hem had gezonaen,
thans in Britsche gevangenschap is, wekte
den lachlust op. De minister voegde hieraan
toe, dat de Duitsche onderzeeërs schijnbaar
de
neutrale schepen
verkiezen boven

iedere gebeuriijkheid het hoofd te bieden. _.*
bestaat geen vrees voor een aanranding van de
zoo lang geëerbiedigde neutraliteit van het land.
Een Fransche inval wordt .volkomen uitgesloten
geacht, terwijl een Duitsche inval als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd.
Deskundigen zetten uiteen,, dat een mogelijke
toegangsweg tusschen het Zwarte Woud en het
Meer van Konstanz ongunstig is voor een offensief van een groot le_rer. Er zijn alle noodige
maatregelen genomen om de grenswerken te
versterken. Een stelsel van duurzame verster-kingswerken wordt aangevuld met terreinwerken, die beoogen iedere poging tot binnendringen te verijdelen. In de bergdistricten richten
de soldaten barakken in en de troepen ontvangen een intensief onderricht in alle moderne

Engelsche.

wapens.

Hij voegde hieraan toe, dat Engeland hoopt
inde October te beschikken over drie keer
©o veel strijckrachten om jacht te maken op
mderzeeërs als bij het begin van den oorlog.
In ac eerste veertien dagen van den oorlog
heeft Engeland 67.000 ton meer Duitsche goederen in beslag genomen en voor eigen gebruik
bestemd, dan Britsche goederen door de Duitschers tot zinken zijn gebracht.

Verder sprak ChurchiU over het verlies vat',
de Courageous, zeggende, dat dit schip begeleid werd door vier destroyers, waarvan tweechter jacht moesten gaan maken op een duik
boot, die een koopvaardijschip, dat Enge.and
naderde, aanviel. Toen de Courageous in dt
schemering met den kop in den wind ging liggen om de vliegtuigen in staat te stellen '.e
landen, werd toevallig een duikboot ontmoet
op den niet te voorspellen koers en met het
j

fatale

gevolg.

Noodelooze wreedheden
Er zijn echter, zoo vervolgde ChurchiU, vel£
wreeda, meedoogenlooze daden gepleegd. Daar
was de Athenia, later de Royal Sceptre, welker
bemanning van 32 man werd achtergelaten in
open booten op Honderden mijlen afstand van
land en waarvan men aanneemt, dat allen zijn
omgekomen. Daar was de Hazelside, van welK
schip twaalf opvarenden gedood werden aoor
plotseling

kanonvuur.

Wij

kunnen

van oc-rlogvoeren niet anders zien

*ijze
dan als in
deze

strijd met alle, van oudsher aanvaarde tradities
der zee en als een schending van de wetten, die
de Duitschers zelve in de laatste jaren zoo ._oek
hebben onderteekend. De mate van het succes

Tenslotte merkte ChurchiU nog op, dat
het voor de Duitschers gemakkelijker zal
zün meer duikbooten te bouwen dan de
beperkte klasse van hoogerlijk bekwame beroepsofficieren en bemanningen van duucbooten, die gevangen zijn genomen of veinield zijn, te vervangen.

Slowakije begint te

demobiliseeren

PRESSBURG, 26 Sept. (D.N.8.).

—

Naar uit
een communiqué van het Slowaaksche ministerie voor Landsverdediging blijkt, is Slowakije

Belgisch gebied
BRUSSEL. 36 Sept. (Belga). Uit Verviers
wordt gemeld aan de „Llbre Belgique", dat
Dinsdagochtend de Duitsche luchtdoelartUlerie
In het gebied van Beialf en Mosthaus het
vuur heeft geopend op een of meer vliegtuigen,

KRANSLEGGING

JAARVERGADERING VAN
HET ST. MELANIAWERK

kwam de vereeniging voor
het St. Melaniawerk in Nederland in hotel Hof
van Holland te Hilversum in jaarvergadering
bijeen,
onder voorzitterschap van mevrouw
O Schmutzer-van Rijckevorsel.
Dank werd gebracht aan mevrouw A. Velnaar-Smals, algemeen penningmeesteresse, voor
haar beheer.
De contributies zoowel als de bijdragen in
de busjes waren belangrijk toegenomen.
Het voorstel van het hoofdbestuur om dit bestuur met één lid uit te breiden, werd zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
Bij enkele candidaatstelling werd mevrouw
B. Morshuis, voorzitter van de afd. Den Haag,

benoemd. De aftredende bestuursleden, mevr.
A. Velnaar-Smals en mej. M. Hülsken, werden
bij acclamatie herkozen.
De Zeereerw. Hooggel. heer prof. dr. L. van
Rijckevorsel S.J., docent aan het Groot-Seminarie te Mertojoedan, sprak over „Het Javaan-

—

zijn.

Verder wordt medegedeeld, dat minister
van Estland, binnen een week in
Moskou terug verwacht wordt.
Selter,

Goede verhouding van
Rusland en Roemenië
BOEKAREST, 26 Sept. (Havas). In officieel*?
Roemeensche kringen ontkent, men, dat de geruchten over een spanning tusschen de Sovjetunie en Roemenië juist zouden zu'n. De geruchten over militaire incidenten en de sluiting
van ds grens worden fantastisch genoemd. De
oude grens is normaal open voor het verkeer
en de betrekkingen verloopen normaal op
grondslag

van neutraliteit.

In officieele kringen herinnert men aan de
jongste verklaring van neutraliteit, welke door
Molotof is gegeven aan den Roemeenschen gezant te Moskou. Ook de commandanten van de
Russische troepen aan de Roemeensche grens
verklaren een volmaakte neutraliteit te wenschen.

Besluiten van het
Japansche kabinet

—

TWEEDE KAMER GEEFT
HAAR MEENING
Vrijheid van meeningsuiting en
van drukpers door de ontworpen
bepalingen in het gedrartg?
Blijkens het voorloopig verslag
der Tweede Kamer over het wetsontwerp nadere voorziening ter bescherming van de openbare orde
was men vrijwel algemeen met de
regeering van oordeel, dat zoowel
de persexcessen als de inderdaad
ontoelaatbare mondelinge uitlatingen, waarvan in de memorie van
toelichting sprake is, een ernstig
euvel vormen. Dit euvel behoort

krachtig te worden bestreden.
Vele leden wilden er intusschen
reeds dadelijk den nadruk op leggen, dat het tegengaan van deze
excessen niet tengevolge mag hebben, dat de vrijheid van meeningsuiting en de vrijheid van drukpers

zelf worden

aangetast.

Blükens de memorie van toelichting ziet de
irf en heeft zij er
naar gestreefd haar voorstellen zóó te formuleeren, dat aan deze rechten niet getornd wordt.
vergroot
De leden, hier aan het woord, waren, met alle
waardeering voor de goede bedoelingen dei
regeering, van oordeel, dat zij in haar streven
BERN, 26 Sept. (Havas). De „Basler Nachrichten" verneemt uit Stockholm, dat de niet geslaagd is
Duitsche marine de mijnenvelden in de ZweedHuns inziens zal de vrijheid van meesche wateren ten Zuiden van het dorp Fulningsuiting: in het algemeen, en de vrijheid
stoerso nabij Oeresund heeft vergro^*-

Mijnenvelden in de

Oostzee

regeering het belang hiervan

|G

HIJ

beproeft het zwaarst dien

I

1

|

het meest bemint

de voorwaarden, waaronder zulks geschiedde,
opnieuw vastgesteld en neergelegd in een
„kroonprinselijke verklaring" voor en een
„akte van verband" na de verheffing van een
nieuwen Soesoehoenan. In de praktijk behelsde
dit, dat de nieuw optredende vorsten van
Soerakarta beloofden, behalve de hun gestelde
nieuwe bedingen, de vroegere contracten
te
akten van verband daaronder begrepen
zullen nakomen alsof deze door hen zelf waren
aangegaan.
Waar de regeeringspolitiek met betrekking
tot de zelfcesturende landschappen er op gericht is de zelfbesturen te handhaven, werd
geen reden meer aanwezig geacht om het leenrijk na het overlijden van een Soesoehoenan
tot het gouvernement te doen terugkeeren. In
het nieuwe contract werd derhalve (in artikel
1) vastgelegd, dat het Soenanaat als een afzonderlijk zelfbesturend landschap zal blijven bestaan, terwijl dat contract door den Soesoehoenan werd aangegaan zoowel voor zichzelf
met het oog op verschillende zijn persoon betreffende artikelen
als voor en namens het
Soenanaat.
In het belang van de ontwikkeling van het
Soenanaat was het noodzakelijk den financieelen toestand ervan te saneeren, waarbij het
bedrag der civiele lijst een belangrijke plaats

——

—

—

innam.

Een daartoe ingesteld onderzoek wees uit, dat
de Soesoehoenan met een jaarlijksch bedrag ten
laste van de Soenanaatskas van rond een millioen gulden een staat zou kunnen voeren als
in overeenstemming is met zijn waardigheid,
doch tevens dat daartoe de hofhouding aanzienlijk vereenvoudigd en het aantal dienaren
verminderd zou moeten en kunnen worden.
Aangezien echter de versobering in de kraton-

van drukpers in het bijzonder, wel degelijk door de ontworpen bepalingen, indien
onveranderd wet geworden, in ernstige
mate in het gedrang geraken.
In de memorie van toelichting zegt de regeering, dat de vrijheid van meeningsuiting, mits
goed gebruikt, ook voor de richtige functionneering van onze staatsinstellingen van groot
belang kan zijn. Daarmee drukt zij zich .enter
veel te zwak uit. Zonder overdrijving mag de
vrije meeningsuiting een der grondpijlers van
ons democratisch staatsbestel genoemd worden.
Bij voorstellen als die van dit ontwerp benoort
men zich dan ook ernstig af te vragen of het
nadeel, dat de persvrijheid en in het algemeeu
de vrijheid van meeningsuiting in het gedrang
komt, niet grooter is dan het voordeel, dat men
bepaalde excessen kan onderdrukken. Naar het

oordeel dezer leden is het nadeel hier inderdaad
grooter dan het voc-rdeel. Deze overweging zou
op zich zelve reeds voldoende zijn om hen zeer

sceptisch tegenover het wetsontwerp te doer.
staan. Daar komt echter nog bij, dat het huns
inziens zeer twijfelachtig is, of de voorgestelde
bepalingen wel doeltreffend zullen zijn ter bestrijding van het kwaad, waartegen de regeering zich wil richten, en dat er klemmende
argumenten zijn aan te voeren voor de stelling,
dat de leemten, welke zij meent waar te nemen,
althans ten deele niet zoozeer worden veroorzaakt door een tekort aan strafbepalingen als
wel door een niet voldoende toepassing dei be-

staande

bepalingen.

Andere leden meenden met de regeering,
dat wezenlijke aantasting van de vrijheid
van meeningsuiting door de voorgestelde
bepalingen niet gevreesd behoeft te worden. De strekking van het wetsontwerp is
slechts te voorkomen, dat deze vrijheid
ontaardt in bandeloosheid.
Ten slotte verklaarden verscheidene leden het
te betreuren, dat de regeering vóór de indiening van dit wetsontwerp den Nederlandschel.
Journalistenkring niet heeft gehoord. Zij verzochten den minister alsnog met het be.;tuu?
van dezen kring overleg te openen. Ook overleg
met de vereeniging „De Nederlandsche Dag-

bladpers"

zou men

op prijs

stelle-

AMSTERDAMSCHE BEURS
Nabeurskoersen van 26 September
(Medegedeeld door Simoons en Co.,
A. van Vliet en Zn. en L. Slijper)
Van 3.30—4.30 uur

uitgaven slechts geleidelijk aan zal kunnen
plaats hebben, werd bij de vaststelling van de
civiele lijst een schema opgesteld, volgens hetbij wijze van overgangstoestand
welk
ten
laste van de Soenanaatskas zullen komen:
le. Het bedrag, dat de Soesoehoenan uiteindelijk zal ontvangen, t.w. vorengenoemd bedrag
170.000
1.000.000 'sjaars, verhoogd met
van
voor de bezoldiging van de zoogenaamde „patoehs" (Soenanaatspersoneel in dienst van den
2e. Een bedrag tot aanvulling van dat inkomen voor zoolang het aantal bloed- en aanverwanten, dat salarissen of toelagen geniet, nog
zoo talrijk is, dat hun inkomsten niet ten volle
uit de middelen van den Soesoehoenan kunnen
worden bestreden, welk bedrag op ten hoogste
100.000 'sjaars is gesteld;
3e. Respectievelijk in drie en tien jaren aflooper.de bedragen ter bezoldiging van bij de
verheffing van den nieuwen Soesoehoenan in
dienst zijnde overtollige leden en dienaren van
de hofhouding en voor onderstanden aan voormalige leden of dienaren van die hofhouding,
voor zoover deze niet op andere wijze in hun
onderhoud voorzien.

’

BLOEMBOLLEN

21%—21%
32%

_♦_

BALANS

Van de Nederlandsche Bank N.V.
25 Sept. 1939

Activa:

Hoofdbank
Bijbank '

Totaal

........

Pap. oJi. buit. 1. disc.
Idem Eig. Portef.

..

Verkocht, maar
de Bank nog
voor
Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat niet afgeloopen
de minister van Economische Zaken heeft beTotaal
sloten, voor de onder het bloembollensaneeringsplan vallende bloembollen, t.w- hyacinten en Beleen, (mcl. Voors.:
tulpen, het beplantingspercentage voor het in Rekén.-Cour. op
teeltjaar 1939-'4O vast te stellen op 50 pet. en Onderpand
dat voor narcissen op 100 pet., hetgeen betee- Hoofdbank
Af:

....

....

kent, dat een kweeker gerechtigd zal zijn, een
oppervlakte te betelen, voor zoover het hyacinten en tulpen betreft, van 50 pet. van de
oppervlakte, waarvoor hij op 31 Juli 1939 teeltrecht bezat, en ten aanzien van narcissen gelijk
aan deze oppervlakte.

JEUGDIGE FIETSER GEDOOD

Bijbanki
Agentschappen
Op
Op

Totaal
Effecten

...

Goederen

en

Ceelen

Totaal
Voorsch. a. h. Rük
(Art. 16 d. Bankwet
K.B. v. 1 Maart '37

84.901.778

Geen quitantiezendingen naar
Frankrijk en Algerië
De

voor

...
.
Gebouwen en Meub
der Bank
Div. Rekeningen ..
Totaal

dienst

der quitantiezendingen bestemd
Frankrijk en Algerië is gestaakt.

Officieel antwoord op
gestelde vragen

Belegging v. Kap.
Res. en Pensioenf

Staat d. Nederlanden
(Wet v. 27 Mei 1932
Stbl. NO. 221)
Totaal
Passiva :

....

Kapitaal

80.537.236

2.934.8»»

3.071.998

2.385.299

90.359.076

2.273.546
35.745.589

1.575.000

1.575.000

1.575.000

1.575.000

—
—

—
—

190.003.025'

_90.532.472*
5.079.962
43.987.829

233.702.550
232.138.823

_9.600.264

5.065.710 j
38.633.814 !

238.038.139*
i

1.563.727
233.702.550

Stbl. no. 401)
15.000.000
Dinsdagmiddag is op de Westzijde te ZaanMunt
en
MateriaalZaan,
dam 'n tienjarige wieirijder uit Koog a. d.
Munt. Goud
105.497.565
doordat het voorwiel van zijn fiets het achterGoud
Muntmat.
998.881.514
wiel van het rijwiel van een voor hem rydende
1.104.379.0.5,
dame raakte, gevallen. Hij werd door een hem
Totaal
achterop komenden vrachtauto gegrepen en was Munt. Zilv. enz
7.380.424
op slag dood.
Muntmat. Zilv
—*■

18 Sept. '39

Binnenlandsche Wissels, Promessen, enz.

Agentschappen

BEPLANTINGSPERCENTAGE

56%—57._
67%—68V_

Van 4.30—5 uur
296
Kon. Olie
'
Anaconda
26%—26 3/16
57—57 Vi
U. S. Steel
Rep. Steel
21%—21%
11%
Shell Union

’

’

Kraton);

295—295%
261/16

Kon. Olie
Anaconda
U. S. Steel
Beth. Steel
Rep. Steel
Kennecott

—

—

terugviel.
Bij elke wederuitgifte van het leen > werden

Bescherming openbare orde

Het kabinet
TOKIO, 26 Sept. (Domei).
begonnen met de demobilisatie van zijn troepen,
maatregelen
nadat de orde hersteld schijnt te zijn aan zijn heeft vandaag twee belangrijke
goedgekeurd. De eene betreft de uitbreiding der
noordgrens.
met
Onder de wapenen bluft het personeel der bevoegdheden van den minister-president,
het
oog
op
op
versterking
de
van
de
wet
de
speciale troepen, zoomede alle officieren die nog
organimobilisatie,
nationale
de
andere
de
en
speciale
een
opleiding zullen volgen.
satie van het ministerie van Handel.

Vier ontploffingen op

.

De Turksch-Russische
besprekingen

zullen

’

OVEREENKOMSTEN MET
ZELFBESTUURDERS

sche Katholieke Meisje".
Na op de verschillen in karakter van Hollander en Javaan in het algemeen gewezen te hebben, gaf spr. een interessante bloemlezing uit
verschillende brieven, waarin Javaansche meisjes zelf hun bekeeringsgesffiiedenis beschrijven.
Spr. kwam daaruit tot de conclusie, dat het
Javaansche meisje een eigen opinie bezit en,
soms reeds jong op zoek is naar de waarheid,
Men gelooft, die het zonder schroom nastreeft. In de bekeeMOSKOU, 26 Sept. (Reuter)
dat de Sovjet-Russisch—Turksche politieke bering van Java zal daarom de vrouw en het
sprekingen morgen zouden kunnen worden gemeisje een belangrijke plaats innemen. Meer
ëindigd.
dan de Islam spreekt het Katholieke geloof tot
Saradjogloe, de Turksche minister van Bulhaar en dat stemt dankbaar en hoopvol.
tenlandsche Zaken, heeft het noenmaal in het
De presidente, mevr. Schmutzer-van RijckeKremlin gebruikt en vervolgens formeele be- vorsel, gaf daarna een overzicht van hetgeen in
zweken gebracht aan Molotof en Kalinin, dei; Indië
door het St. Melanla-werk wordt tot
president van den Oppersten Raad der Sovjetgebracht.. 24 scholen worden op Java
stand
unie. Vanavond brengt de Turksche delegatie
een bezoek aan de opera. Morgen zal er een
dejeuner worden aangeboden in de Turksche
ambassade, waar de diplomatieke vertegenwoordigers van de Balkanlanden, Iran, Afghanistan
en Sovjet-ambtenaren vermoedelijk aanwezig

onzer aanvallen op de duikbooten wordt in de

laatste paar dagen echter, zooals Chamber.ain
reeds zeide, aangegeven door het feit, dai zi;
neutrale schepen verkiezen boven onze geregelde koopvaardijschepen. Finsche, Nederlana^che.
Zweedsche, Noorsche en Belgische schepen zijl.
zonder onderscheid in volle zee tot zinken gebracht met verlies van menschenlevens.
Bij alle verstrekkende controle, die Engeland
uitoefent over de bewegingen van contrabande.
is nooit een neutraal schip in gevaar gebracht
er. zijn nocit wetten, die onder beschaafde
naties erkend worden, overtreden.

te krijgen zijn. Een maandelijksche vergoeding
werd daarom voorgesteld. Speciaal genoemd
werd de kliniek Malang, waarvoor de afdeeling
Arnhem jaarlijks
600.— beschikbaar stelt.
gebouw
Een
nieuw
is daar evenwel noodt?
onwaardig.
zijn
nutteloos vernielen
2e. De strijder moet in uniform gekleed zijn Kampong Sawah krijgt in den vervolge een subsidie van ’3OO.
of een van ver zichtbaar teeken dragen. In burSumatra telt thans zeven volksscholen; een
gerkleeding strijden is verboden.
mag
volkshuishoudschool
wordt opgericht; het meovergeeft,
teeenstander,
3e. Een
die zich
niet gedood worden, ook niet de franc-tireur 01 disch werk is bevredigend. '
Dank werd gebracht aan de afdeelingen, die
spion. Deze zullen hun rechtvaardige straf van
de werken in Indië steunden, en in het bijzonde rechtbank krijgen.
4e. Krijgsgevangenen mogen niet mishandeld der aan mej. E. Boers, die deze ondersteuning
organiseerde.
of beleedigd worden. Wapens, plannen en aanTenslotte werd nog verslag uitgebracht over
teekeningen moeten worden afgenomen. Van
hun bezit mag anders niets worden genomen. het St. Melaniablad.
se. Dum-dum-kogels zijn verboden en kogels
mogen niet in dergelijke worden omgevormd.
6e. Het Roode Kruis is onschendbaar en gekwetste tegenstanders moeten menschelijk worden behandeld, geneeskundig personeel en geestelijken mogen in hun geneeskundige taak er
zielzorg niet worden gehinderd.
7e. De burgerbevolking is onschendbaar, de
soldaat mag niet plunderen of moedwillig vernielen. Historische monumenten en gebouwen,
De civiele lijst van den Soesoehoenan
welke zijn gewijd aan godsdienst, kunst, wetenschap of weldadigheid, moeten in het bijzonder
van Soerakarta
worden gespaard. Van de burgerbevolking kan
alleen op bevel van commandanten en tegen
De minister van Koloniën heeft aan de
schadeloosstelling dienstverrichting worden verKamer doen toekomen een geTweede
eischt.
drukte kopie van de door den GouverneurBe. Neutraal gebied mag noch door betreden
Generaal van Nederlandsch-Indië goedgenoch door overvliegen, noch door beschieten in
keurde en bekrachtigde nieuwe overeende oorlogshandeling worden betrokken.
komsten met de inlandsche zelfbesturen
9e. Wanneer een Duitsch soldaat in gevanaangaande de verhouding tot het land van
genschap raakt, meet hij naam en rang opgede door hen bestuurde landschappen.
ven. In geen geval mag hü spreken over zijn
troependeel en over militaire, politieke of ecoAan de nota van toelichting ontleenen wij
nomische toestanden op Duitsch gebied. Hij mag
volgende:
het
zich noch door beloften, noch door dreigemenDe met de zelfbesturen van Pontianak, Koeten laten overhalen.
tei, Bima en Soembawa onderscheidenlijk op
10e. Overtreding van deze voorschriften is 2 Juli, 20 Augustus, 13 December en 14 Decemstrafbaar. Wanneer de vijand handelt tegen de ber 1938 gesloten politieke overeenkomsten,
punten 1 tot en met 8, dan moet dit worden houdend hernieuwde regeling van de rechten en
gemeld. Vergeldingsmaatregelen zijn slechts
verplichtingen
tusschen net Nederlandsente passen op bevel van de hoogere troepleiding. Indisch gouvernement en die zelfbesturen, treden in de plaats van de vroegere overeenkomsten, zooals die zijn gewijzigd en aangevuld en
welke in Juni
TE DELFT zijn van gelijken inhoud als die,Siak,
Sri Indra1938 met de zelfbesturen van
en
Serdang,
Asahan
poera,
Langkat,
Dcli,
groentijd
van
den
In verband met het einde
is namens den senaat van het Delftsch Stu- Koealoe-Ledong werden aangegaan.
Het met den nieuw optredenden Soesoehoenan
denten Corps een krans gelegd op het praalgraf
van Soerakarta op 26 April 1939 gesloten povan Willem van Oranje.
wijziging
Voor deze manifestatie was de medewerking litiek contract brengt in menig opzicht
bestaan
hebverkregen van de Technische Hoogeschool. Er in vergelijking met den tot dusver
vicebenden
toestand.
door
den
toespraken
gehouoen
werden
Het Soenanaatsgebied maakt namelijk dcc!
president van het Delftsch Studenten Corps,
curatoren,
uit
van het in 1749 door Pakoe Bcewono II in
college
van
den voorzitter van het
Vereenigde Oost-Inir. J. F. de Vogel, en den rector magnificus, prof. vollen eigendom aan de
gebied, dat te dien
Compagnie
afgestane
dische
dr. J. A. Veraart.
tijde het rijk Mataram vormde. Dientengevolge
werd het Soenanaat aan de opeenvolgende
Soesoehoenans in persoonlijk leen gegeven,
welk leen bij het overlijden van den vorst aan
de compagnie, later aan bet gouvernement,
Dinsdagmiddag

Zwitserland is men ten volle voorbereid aan

onderhouden met 3200 leerlingen, terwijl twee
nieuwe scholen werden geopend. In Buitenzorg en Magelang worden huishoudscholen in
stand gehouden, die goed voldoen. In Solo is
een weefschool, verschillende plaatsen kennen
handwerkcursussen. De ziekenzorg werpt zeer
bevredigende resultaten af; men heeft slechts
moeilijkheden met vroedvrouwen, die moeilijk

_

i

1.562.124
_9.600.264*

8.219.131
.05.497.565
Ü98.880.963

_

..104.378.523
879.129

;

|

U09.257.657~

1.111.759.504 I

43.889.658
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12.004.636

12.004.3fi2
1.142.099.635 U56.654.005
omloop
12.976
1559.588

Bankb. In omloop
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Bankass.
Vraag: Worden thans nog z.g. doorgedraaide
Rek.-Cour
Saldo's:
groenten verkocht ter verwerking tot veevoeder?
Rijk
het
Van
Antwoord: Voorzoover doorgedraaide groenten Van anderen
niet worden geconserveerd of voor distributie Div. Reken
worden bestemd, kunnen zij ter verwerking tot
Totaal
veevoeder worden verkocht, mits de kooper garantie geeft, dat deze groenten inderdaad voor *) W.v. a. Ned.-Indië
in

20.000.000
4.277.243
7.756.940

4.277.243

....

_

336.447.594
4.088.597

1.526.687.623
60.612.475

310.410.668
4.057.747

j1.515.320.556~

!

60.612.475

veevoeder worden bestemd.
Metaalsaldo
Vraag: Kunnen zij, die nïet in staat zijn om Besch.
(K.B. v. 4 Jan.
1929
zelf vervoerbonnen voor veevoeder e.d. bij den
520.285.078
522.317.608
plaatselijken bureauhouder te halen, deze bonStbl. No 3)
nen door anderen laten halen?
rechtst.
Schatkistp.
Antwoord: Daartegen is in principe geen beb. d. Bank ond.gebr.
43.000.000
zwaar. Men wende zich tot den provincialen
Rentestand sedert 29 Aug. 1939:
voedselcommissaris.
pet.
3
Vraag: Is het waar, dat er in Nederland nog Wissel-disconto
pet.
3y
Promessen-disconto
2
slechts voldoende veevoeder is voor- ongeveer
8t
Beleening
van
Effecten
2 pet.
6 weken?
Beleening van Goederen en fceelen
3i/
2 pet.
Antwoord: Daarvan is geen sprake. De distriRekening-Courant
3y2 pet.
in
Voorschotten
butie van veevoeder geschiedt alleen, teneinde
al het beschikbare veevoeder gelijkelijk te verdeelen over de komende wintermaanden. Er is
voorloopig voldoende veevoeder.
noocig. Het is echter noodzakelijk zich te dezer
Vraag: Kan een veehouder voor het tijdvak
te wenden tot oen provincialen ■Joedselvan een week veevoeder betrekken van ver- zake
commissaris of diens bureauhouder.
schillende leveranciers?
Vraag: Kunnen artikelen, waarvan de uitAntwoord: Ja. Er kunnen meerdere bonnen voer aan een bepaalde vergunning is gebonden,
worden afgegeven ten name van verschillende zooals b.v. levensmiddelen, zeep, kleedingstukleveranciers. Splitsing is echter alleen mogelijk ken, e.d. naar het buitenland worden gezonden?
naar artikelen, niet naar hoeveelheden. D.w.z
Kan ait zonder bezwaar b.v. per postpakket
de geheele wekelij ksche behoefte van een begeschieden?
paald soort veevoeder moet bij een leverancier
Antwoord: In het algemeen kan verzending
worden gedekt, dus niet de helft bij a. en de per postpakket inderdaad zonder bijzondere forhelft bij b.
maliteiten geschieden, indien de zendingen het
Mocht in een bepaalde plaats of streek deze karakter dragen van een geschenk en aoor parsplitsing moeilijkheden opleveren van den kant ticulieren aan particulieren worden verzonden.
van de personen, die met het afgeven der bon- Teneinde er geen twijfel over te laten dat het
nen belast zijn, dan dient men zich te wenden een geschenk is, wordt in overweging gegeven
tot den provincialen voedselcommissaris.
het gewicht van de verschillende artikelen zooVraag: Worden vóórkoopen van veevoeder
mogelijk te beperken.
veel
erkend?
Met betrekking tot de z.g. „LiebesgabenpaAntwoord: Wanneer het betreft voorkoopen keten" bestemd voor Duitschland valt op te
van o n gemengd voeder door landbouwers, dan merken, dat deze in totaal niet zwaarder mogon
komen die voorkoopen te vervallen, aangezien zijn aan 5 kilo.
het afleveren van ongemengd voeder is verboVoor zendingen boter en kaas bestemd voor
den. Alleen een mengvoerfabriek kan nog on- Duitschland geldt een afzonderlijke regeling
gemengd voer ontvangen.
Deze producten mogen n.l. ook op andere wijze
Vraag: Worden voorkoopen van kunstmestdan per postpakket in hoeveelheden van mastoffen erkend?
ximaal 5 kilo naar dat land worden gestuurd.
Antwoord: Er bestaat thans een vervoerverVoor nadere inlichtingen omtrent de verzenbod voor kunstmeststoffen bij hoeveelheden van ding per postpakket wende men zich tot de
meer dan 5 kilo, tenzij vergunning tot vervoer postkantoren. Aldaar kunnen desgewenscht ook
is verkregen van het kunstmestdistributiebureau de verschuldigde invoerrechten vooruit worden
te 's Gravenhage. Wanneer het dus hoeveel- betaald.
heden beneden 5 kUo betreft kan de aflevering
Vraag: Wordt in geval van een oorlog met
aan den landbouwer op bestaande voorkoopen Nederland het algemeen burgerlijk weduwenook thans nog vrij geschieden.
pensioen uitbetaald?
Een distributieregeling voor kunstmeststoffen
Antwoord: Ja. De pensioenraad te 's Graventen behoeve van land- en tuinbouwers zal bin- hage heeft reeds maatregelen getroffen en zal
nenkort bekend worden gemaakt.
zijnerzijds alles in het werk stellen om in geval
Vraag: Kunnen particulieren (dus b.v. dames, van oorlog ook onder de moeilijkste omstandigdie agentesse zijn in thee, koffie, zeep, e.d.) heden de geregelde uitbetaling van alle ten laste
voortgaan met de aflevering van deze artikelen van het algemeen burgerlijk pensioenfonds koaan hun klanten?
mende pensioenen, dus ook de betaling van de
Antwoord: Particulieren mogen bedoelde pro- weduwen- en weezenpensioenen, zooveel mogelijk te doen plaats hebben.
ducten blijven afleveren, doch slechts in hoeveelheden, welke het normale verbruik gedurende
1 week niet te boven gaan.
Indien zij ook in de toekomst, in geval van
Academische examens
eventueele distributie met aflevering willen blijven voortgaan, dienen zij een enquête-formulier
LEIDEN. Geslaagd voor Oocton-aal «camea
hiervoor te hebben ingevuld en ingeleverd bij
rechten
de heer J. H. Fransen
v. d. Putte,
gemeentelijk
distributiekantoor.
het
Oegstgeest. Candidaatsexamen rechten: mej. L.
Vraag: Waar moet ik als winkelier een verTaverne, Den Haag en de heeren J. J. Seidel,
voerbewijs krijgen voor kippenvoer?
L. H. Klein, Leiden en R. A. V. van
Appelscha;
Antwoord: Vervoerbewijzen voor kippenvoer
(cum laude).
Haersolte,
Dalfsen
gehaald
bij
provincialen
kunnen worden
den
Candidaatsexamen w,*s- en natuurkunde, letvoedselcommissaris of diens plaatselijken bureauter
e.: de heer G. W. Oosterhout, Den Haag.
tegen
inlevering
z.g.
houder
van
witte bonnen.
Doctoraal examen wis- en natuurkunde,
Vraag: Moeten verbouwers van land- en tuinbouwproducten zich nog steeds houden aan dc hoofdvak dierkunde: mej. D. W. Ch. Henrichs,
voor dc verschillende producten bestaande Den Haag. Idem, hoofdvak natuurkunde, de heer
D. A. de Vries, Scheveningen; idem, hoofdvak
teeltbeperkingen?
Voorburg.
Antwoord: Ja. Bedoelde regelingen zijn nog pharmacie, de heer M. van Oosten,
voor
het
doctoraal
Geslaagd
steeds van kracht.
AMSTERDAM.
Vraag: Kunnen particulieren die zelf brood examen Nederlandsche taal en letterkunde,
bakken nog bloem en/of meel krijgen?
cum laude, de heer B. M. I. Delfgaauw.
Bij
Ja.
bakker
of
winkelier
UTRECHT. Geslaagd voor het doet. examen
Antwoord:
een
kunnen particulieren, die zelf bakken, bloem geneeskunde 2e ged.: H. Kruyt, P. J. Bruinzeel,
en/of meel verkrijgen, doch niet meer dan dc F. Jungerius. J. v. d. Berg, F. J. Visser, Th. L.
hoeveelheid, welke noodig is voor het normale W. van Ravesteyn, G. J. Buth en A. P. M. de

.

.

verbruik in een week. Vervoerbonnen

zijn

niet

Jong.
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Voor welke landen is een

NEDERLAND __ MOBILISATIE

visum noodig?
De K.N.A.C.heeft een lijst
samengesteld

Bmet

alle spannende voorvallen, en historische feiten uit die vier
jaren: Vluchtelingen, distributiewee, torpedeering van onze schepen, oorlogsgevaar in 1916 enz . enz. Populair beschreven, boeiend
als een roman, maar ieder feit historisch verantwoord. Geschiedbeschrijving van de beste soort, die den ouderen de, herinnering
terugbrengt aan die veelbewogen dagen en bij de jongeren belangstelling wekt voor de landsgeschiedenis. Dit zijn de eigenschappen, die het vooral in de tegenwoordige omstandigheden zoo
buitengewoon actueele en interessante werk van den bekenden

verschuldigd. Bij de
aanvrage moeten behalve het paspoort, 3 pasfoto's alsmede de noodige stukken worden
overgelegd, waaruit blijkt, dat de aanvrager in

’5.76 slechts een maal

Spanje bevriende relaties heeft, welke voor
hem garant blijven of dat in Nederland gevesIn verband' met den bijzonderen toestand tigde personen, die den consul persoonlijk behebben Denemarken, Duitschland, Engeland, kend zijn, zich voor hem garant stellen.
Estland, Finland, Frankrijk, Letland, NoorweZWEDEN: a) Consulaat-generaal Rotterdam,
gen, Zweden en Zwitserland een visum voor Wijnhaven
b)
Amsterdam, HeeNederlanders verplicht gesteld. Volledigheids- rengracht 121. (voorConsulaat
250
de
provincies
Noord-Holhalve zijn daarin ook Spanje en Hongarije verland, Utrecht, Gelderland, Drente, Friesland,
meld, welke landen reeds eerder voor het overGroningen en Overijsel).
schrijden van hun grenzen een visum eischten.
De kosten van een visum (doorreis of verOp welke wijze en waar men een visum kan blijf), hetwelk persoonlijk moet worden aangeverkrijgen blijkt uit onderstaande door de vraagd, bedragen ’2.80. Bij verblijf van langer
K.N.A.C. samengestelde lijst. Machtiging voor dan 3 maanden moet een verblijfsvergunning
de afgifte van een visum moet door de con- in Stockholm worden aangevraagd. Als regel
I sulaten aan hun regeering worden gevraagd, moet het paspoort minstens 6 maanden langer
zoodat men rekening dient te houden met geldig zijn dan het te verstrekken visum.
eenig tijdsverloop tusschen de aanvraag en het
ZWITSERLAND: Het visum, waarvan de kosverstrekken van een visum.
ten ’2.25 bedragen, moet persoonlijk worden
DENEMARKEN: a. Rotterdam, Consulaat-geaangevraagd.
Visa worden uitsluitend voor
neraal, Parklaan 8; b. Amsterdam, consulaat, De dringende familie- of zakenreizen afgegeven.
Ruyterkade 139.. De kosten voor een doorreisa) Consulaat Amsterdam, Heerengracht 545.
j visum bedragen f 2.05, voor een verblijfsvisum tel. 33032. Voor de inwoners der provinciën
f3.35 (voorloopig). Het visum is ten hoogste Drente, Friesland, Gelderland,
Groningen,
drie maanden geldig en moet persoonlijk worNoord-Holland, Overijsel en Utrecht), b) Conden aangevraagd.
sulaat Rotterdam, Wijnhaven 124b, tel. 21035.
(Voor de inwoners der overige provinciën).
DUITSCHLAND: a. consulaat-generaal Amsterdam, Museumplein 19; b. Consulaat RotterBELGIë: De K. N. A. C. vestigt de aandacht
dam, Westplein 12; c. Consulaat Maastricht, op het nieuwe voorschrift,
dat Nederlanders,
Stationstraat 9. Voor het verkrijgen van een die zich naar België begeven, in het bezit dievisum moet een vragenlijst worden ingevuld, nen te zijn van
een geldig Nederlandsch paswelke aan één der consulaten moet worden aanpoort. Verloopen paspoorten, bewijzen van Negevraagd. Kosten voor een visum, geldig voor derlanderschap
of toerlstenkaarten zijn niet
één reïs bedragen f 6.—, voor een transitovisum meer geldig.
f 1.50. Het visum kan persoonlijk of schriftelijk
worden aangevraagd. Bij schriftelijke aanvrage
worden f 0.30 portokosten berekend.

ZORG VOOR KATHOLIEKE
GEMOBILISEERDEN

I

een transitovisum

(hoogstens

vijftien

dagen

geldig) of f4.13 voor een visum van langeren
duur. Het verdient aanbeveling bij de aanvrage
een schrijven over te leggen van een overheidspersoon b.v. burgemeester, hoofdcommissaris
van politie, commissaris der Koningin, waaruit
nadere bijzoncerheden omtrent den aanvrager
blijken.

HONGARIJE: Den Haag, Legatie, Oranjestraat 8. De kosten voor een doorreisvisum voor
één reis bedragen f 1.19 (maximum verblijf in
Hongarije 48 uur). Doorreisvisum voor heen- en
terugreis f2.38 (maximum verblijf
gedurende
iedere doorreis 48 uur). Verblijfsvisum voor een
maximum oponthoud van 3 maanden f4.32.
LETLAND: a) Consulaat-generaal Rotterdam, Westzeedijk 98. b) Amsterdam, consulaat,
Hobbemastraat 16.
De kosten van een verblijfsvisum (de geldigheidsduur wordt voor elk geval bepaald) bedragen ’6.80, voor een doorreisvisum ’0.40.
Voor het verstrekken van een visum moet het
consulaat een machtiging te 'Riga aanvragen,
voor deze aanvrage moet 4.20 worden betaald.
Het visum moet persoonlijk worden aangevraagd, waarbij 3 formulieren (kosten ’0.30)
moeten worden ingevuld en 3 foto's worden

’

overgelegd.

NOORWEGEN: a) Consulaat-generaal: RotSchiedamsche Singel 92. b) Legatie
'i-Gravenhage, Verlengde Tolweg 2.
De kosten van een visum (doorreis of verblijf)
bedragen 3.35. Binnen 24 uur na aankomst
te Noorwegen moet men bij de plaatselijke politie een verblijfsvergunning aanvragen. Indien
het een zakenreis betreft is het wenschelijk de
noodzakelijkheid der reis te documenteeren aan
de hand van correspondentie enz. Bij de aanvraag moeten 2 formulieren worden ingevuld,
welke te Rotterdam of Den Haag verkrijgbaar

TWEE ZWARE DEELEN

zijn.

SPANJE: Rotterdam, Mathenesserlaan 372a.
De kosten van een visum, hetwelk persoonlij i_
moet worden aangevraagd, bedragen bij een
doorreisvisum (uitsluitend voor doorreis per
trein of per vliegtuig)
0.58, voor een verblijfsvisum
5.76. Het verblijfsvisum is 30 dagen
geldig, deze termijn kan in Spanje zelf door
de autoriteiten worden verlengd (maximum 3
maanden). Ingeval in een jaar verschillende ver-

ons werk

Het werkcomité van het comité Kath. 's-Gravenhage brengt een woord van dank aan
de milde gevers, die ons ditmaal in staat stelden talrijke pakketten met een extra sigaartje
voor onze militairen aan te vullen. Verder
schrijft het comité ons: Een onzer stadgenooten verraste ons Zaterdagmiddag met een zenbiijfsvisa worden aangevraagd is het bedrag van ding van niet minder dan 500 geurige „Havanna's"! Een stadgenoot, die wij aan talrijke
Hagenaars gaarne ten voorbeeld stellen.
Daarnevens konden wij in de
afgeloopen
week aan vele opgegeven adressen een keur
van lectuur en tijdschriften afhalen. Zoodoende waren wij wederom in de gelegenheid aan
talrijke korpsen in het land ons reeds aardig
bekend rakende „Mobilisatiepakket 1939" te
Iedere verhooging zonder aanloonbare zenden. Troepen gelegerd zoowel in Gelderland
als Brabant en Limburg waren ditmaal aan de
oorzaak blijft
beurt. Voorts werd een legio aantal tijdschrif-

’

’

DE PRIJSOPDRIJVING

verboden

De minister van Economische Zaken deelt
met betrekking tot de prijspolitiek het volgende
mede:
Als regel zal blijven gelden
tenzij in bijzondere gevallen anders is bepaald
dat iedere
verhooging van prijzen boven het peil, dat voor
de artikelen gold in de maand Augustus 1939,
als prijsopdrijving zal worden beschouwd en
derhalve verboden is, tenzij deze verhooging
door aantoonbare verhooging van den kostprijs
gemotiveerd is.
De bezwaren, welke aan dezen regel ongetwijfeld zijn verbonden, wegen niet op tegen de
gevaren, welke ontstaan bij een ongecontroleerde prijsbeweging. Sommige der bezwaren
worden grooter naarmate de huidige omstandigheden langer duren. Met inachtneming van
het bovenstaande beginsel Is de minister bereid zooveel mogelijk aan deze bezwaren tegemoet te komen.
Om te voorkomen, dat schade geleden wordt,
o.a. tengevolge van verkoop van hetzelfde artikel tegen verschillende prijzen, zal de minister
verzoeken om deze bezwaren te ondervangen,
onderzoeken en voor de daarvoor in aanmerking
komende artikelen of groepen van artikelen een
billijke regeling treffen.

——

ten afgegeven aan de militairen, die te 's-Gravenhage in verschillende scholen zijn ondergebracht. Tenslotte ontvingen enkele militaire
tehuizen te dezer stede, alsmede een der aan
de kust gelegerde Marineposten een " kistje sigaren, hetwelk met dankbaarheid werd aanvaard. Een bekend stadgenoot stelt voortaan
iedere week 20 exemplaren van de Kath. Illustratie beschikbaar ter verzending aan de militairen, gelegen op de meest afgelegen posten
Een pracht voorbeeld van
medeleven met
onze gemobiliseerden. Dankbaar zijn wij intusschen, maar nog niet voldaan. Wij worden
overstelpt met aanvragen om lectuur,
gezelschapsspelen, versnaperingen enz. voor vele legeronderdeelen. Aangezien wij gaarne aan alle
aanvragen willen voldoen, doen wij
daarom
nogmaals een dringend beroep op onze stadge-

nooten. Een briefkaartje, een tlefoontje, aan
het adres van den heer W. C. v. Breda secretaris van „Katholiek *s-Gravenhage", Valkenboschkade 589, Tel. 336833 en gaarne worden
de voor onze militairen bestemde lectuur en
versnaperingen enz. afgehaald.
Ook gelden
voor de aanschaffing van gezelschapsspelen en
voor de verzending der pakketten worden eveneens gaarne in ontvangst genomen. Men storte
zijn bijdrage op Girorekening No. 186373 ten
name van den heer W. C. v. Breda, onder het

motto: „Mobilisatiepakket 1939".
Ten overvloede deelen wy nogmaals

840 BLADZIJDEN

getroffen voor

een regeling van
zakenverloven en voor het verleenen van uitstel van eerste oefening
in verband met studiebelangen.

f\

ontvangt

-

-

’
’

Zoodra de internationaal-politieke
omstandigheden dit, rekening houdende met de noodzakelijke paraatheid van de weermacht, gedoogen,
ligt het in het voornenrien in de
meest dringende gevallen tot het
verleenen op beperkte schaal van

f-

Ondergeteekende wenscht franco te ontvangen Dr. Ritter: „DE DONKERE POORT".
Het bedrag ad 6.90/de Ie maand. term. van
is verzonden/wordt met 10 et. extra v. remb. by ontvangst zending bet. Doorslaan wat niet wordt verf.
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No. 65

zoogenaamde

zakenverloven over

te

gaan.

Uitgebreide controle
op hamsteren

nauwgezette

Apostolisch Vicaris van de
tot Vicariaat verheven
Prefectuur Benkoelen

Ten aanzien van het verleenen van uitstel van eerste oefening voor studiebelan-

H. Mekkelholt

MIJN AANGESPOELD
Dinsdagmiddag te ongeveer 1 uur werd in de
zee, nabü het Scheveningsche strand, een mün
gesignaleerd. Doordat de wind landwaarts woel,
was het gevaar niet denkbeeldig, dat de mijn
op het strand zou worden geworpen en eventueel tot ontploffing zou komen. De politie,
die werd gewaarschuwd, zette het terrein in
de nabijheid af. De mijn dreef noordwaarts en
kwam om 4 uur droog te liggen. De militairen
zouden de mijn demonteeren.

HAAR KINDEREN ONVERZORGD
ACHTERGELATEN
De Rotterdamsche rechtbank heeft uitspraak

gedaan in de zaak tegen de 41-jarige weduwe
C. van S.—M. die in Februari 1939 haar woning
te Rotterdam heeft verlaten, haar vijf minderjarige kinderen
de jongste was nog geen 7
jaar
onverzorgd achterlatend.
De vrouw kreeg geen steun en wilde op deze
manier den dienst van Maatschappelijk Hulp-

—

—

heele burgerij, om de op vele punten in de
stad aanwezige schuilplaatsen, hetzij reeds vol-

MEESTER- EN PIANISTENSERIES
Toediening
aan

van

het H. Vormsel

volwassenen

Op Zondag 8

October, des avonds te zeven uur,
zal Z. H. Exc. Mgr. J. P. Huibers het H. Vormsel toedienen aan de volwassenen in het deke-

naat 's-Gravenhage.
De voorbereidings-oefeningen worden gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat,
des avonds te half 9 op Dinsdag 3 October,
Woensdag 4 October, Donderdag 5 October
Vrijdag 6 October.

en'

Jeugdige inbrekers

Augustus

1.1. werd

Mgr.

BEWAAKT ALLEN DE
SCHUILPLAATSEN

De Hoofdcommissaris van Politie te 's Gramede, venhage doet een dringend beroep op de ge-

Het hierbedoeld uitstel voor studiebelangen
kan terstond en bij ongezegeld verzoek worden
aangevraagd bij den minister van Defensie.
Wie in militairen dienst is, moet het verzoek
indienen door tusschenkomst van zn'n compagniesof overeenkomstigen commandant.
Deze commandant voorziet het verzoek van een
korte aanteekening, houdende de bijzonderheden, welke voor vermelding in aanmerking
komen, en zendt het verzoek vervolgens rechtstreeks aan den minister van Defensie.
Bij elke aanvraag betreffende studiebelangen
moet een verklaring worden gevoegd, waaruit
blijkt, in welk stadium de opleiding of de studie
verkeert. Zulk een verklaring behoort te zijn
afgegeven door het hoofd van de onderwijs-

Mekkelholt benoemd

tot officier in de orde van Oranje-Nassau.
Met de missionneering van Sumatra werd voorgoed een begin gemaakt in 1834 toen de Paters
Jezuïeten een post stichtten te Padang. In 1912
werd Sumatra afgescheiden van het Vicariaat
Batavia en als Prefectuur toevertrouwd aan de
Paters Capucijnen. In 1923 werd deze Prefectuur in drieën gedeeld: de Paters Capucijnen
behielden de Prefectuur Padang, de Paters van
de H.H. Harten kregen Banka en Billiton als
Prefectuur, de Priesters van het H. Hart Benkoelen. Met de Priesters van het H. Hart arbeiden daar op het oogenblik de Fraters van
O. L. Vrouw van het Gregoriushuis te Utrecht,
de Zusters van Charitas (Roosendaal), de Zusters van het H. Hart (Moerdijk), de Zusters
van den H. Carolus Borromeus (Onder de Bogen, Maastricht) en de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Het aantal katholieken
steeg van 600 in 1925 tot 3580 in 1938.
Het werk in Zuid-Sumatra omvat, buiten de
gewone zielzorg onder de Europeanen, de missionneering van Inlanders, Chineezen en Javaansche kolonisten. Het werk onder de eigenlijke
inheemsche bevolking biedt nog niet veel perspectief. Veel betere resultaten levert het werk
onder de Chineezen op. De beste vooruitzichten liggen in de kolonisaties, welke het gouvernement gesticht heeft voor de Javanen, die in
hun overbevolkt stamland g-een bestaan kunnen vinden. Deze Javanen zijn zeer toegankelijk voor het Christendom. Het zal de groote
zorg van Mgr. Mekkelholt blijven, de noodige
krachten en de noodige financieele hulpbronnen te vinden om het zoo veel belovende werk
onder de Javaansche kolonisten in het gewenschte tempo voort te zetten.

De loopjongens H. en L. stonden terecht voor
de Haagsche rechtbank. ZU zcuden een drietal
inbraken hebben gepleegd: de eerste bij de expeditie van „De Volharding", waar
ruim honderd
gulden uit 'n kistje werd ontvreemd,
de tweede
in een perceel aan de Voorschoterlaan, waar
eenige sieraden werden buitgemaakt. Voordat zij
gelegenheid kregen hun slag te slaan in een
In het Capucijnerklooster te Goirle, Tilburg,
woning aan de Burchlaan, werden zij op de vierden de Paters Bernardus, Eduardus en
vlucht gedreven door het gegil van een dienst- Eugenius hun gouden kloosterfeest. Wegens bijzondere omstandigheden wordt dit feest cc.»
bode.
Beide verdachten bekenden de ten laste ge- later herdacht.
matinée).
legde feiten te hebben gepleegd. Drie getuigen
Verschillende van bovengenoemde kunstenaars vertelden nog eens hoe de inbraken geschied
hebben reeds toegezegd niettegenstaande de waren.
Zuidwillemsvaart
huidige politieke omstandigheden, hun verplichHet O. M. eischte tegen H. een tuchtschooltingen hier na te zuUen komen. Mochten echter straf van een jaar en tegen L. een gevangenisiDe hoofdingenieur-directeur van den Rijksonverhoopt door onvoldoende trein- of bootstraf van een jaar, door te brengen in een waterstaat in de directie Noordbrabant maakt
verbindingen artisten niet in staat zün naar ons jeugdgevangenis.
bekend, dat wegens gebrek aan voedingswater
land te reizen, zoo zal de concert-directie voor
de grootste toegelaten diepgang voor vaartuigen
Uitspraak over veertien dagen.
waardige plaatsvervangers zorgen, hetgeen moop de Zuidwillemsvaart tusschen sluis no. 6
gelijk zal zijn, daar verschillende kunstenaars
te Beek en Donk en sluis no. 13 te Someren
zich op het oogenblik reeds in HoUand bevinden.
tot nadere aankondiging wordt beperkt tot
1.80 meter.
Nachtelijke

GOUDEN KLOOSTERFEEST

diefstal

gen wordt het volgende bepaald:
In het algemeen zal alleen uitstel van
eerste oefening worden verleend of uitstel
van het nog te vervullen gedeelte van deze
oefening. Dit geldt derhalve voor personen,
die nog niet zijn ingelijfd of althans voor
het meerendeel de eerste oefening nog niet
hebben volbracht. Voor dit uitstel zuUen
in aanmerking kunnen komen personen, die
het einddiploma HBS of gymnasium of een
dergelijk diploma nog moeten behalen.
Verder is het de- bedoeling uitstel voor
een zekeren duur te verleenen aan hen, die
hun studie aan een universiteit of overeenkomstige instelling binnen een jaar zullen
beëindigen.

Van hooggeachte kerkelijke zijde ontvingen
wij een bevestiging van bovenstaand bericht.
Later werd ons evenwel op grond van een
ontvangen telegram uit Rome verzocht, de
publicaties ervan voorshands niet te doen
plaats hebben.
Inmiddels is het bericht echter reeds in
eenige bladen verschenen, zoodat wy thans inrichting.
meenen, dit belangrijke nieuws uit het Nederlandsche Missieleven onzen lezers niet langer te
Visa voor vreemdelingen
mogen onthouden. Wij geven het echter onder
het noodige voorbehoud
Het ministerie van Buitenlandsche Zaken
vestigt met nadruk de aandacht van het publiek
Mgr. Mekkelholt werd 25 Februari 1896 gefeit, dat alle aanvragen nopens het verboren te Lonneker (Ov.), studeerde humaniora op het
leenen
van Nederlandsche visa aan vreemdeBergen
Zoom,
op
in het Juvenaat H. Hart te
lingen gericht moeten worden tot de hoofden
trad in bij de Priesters van het H. Hart en
van politie, c.g. der gemeentelijke vreemdelinlegde in het Noviciaat te Asten zijn eerste gegendiensten, die ze na onderzoek doorzenden
loften af op 8 September 1919. Na zijn filoso- aan den visadienst, Koninginnegracht 21, te
fische studiën werkte hij eenigen tijd als sur- 's-Gravenhage, en slechts in zeer dringende
veillant in het Juvenaat te Bergen op Zoom. gevallen rechtstreeks tot dien visadienst. MonVervolgens werd hij naar Rome gezonden voor delinge,
telefonische of schriftelijke aanvragen
zijn theologische studies. Den 18 Juli 1926 werd moeten in geen geval gericht worden tot het mihij door Mgr. P. Hopmans priester gewijd in nisterie van Buitenlandsche Zaken.
het Groot Seminarie te Princenhage. Den 7 Juli
1927 behaalde hij den doctorsgraad in de Theologie aan de Gregoriaansche Universiteit. In
September 1927 vertrok hij naar de Missie van
UIT DE STAATSCOURANT
Zuid-Sumatra. Hier was hij aanvankelijk werkzaam als onderpastoor te Palembang, vervolgens als waarnemend pastoor te Tandjong
Pachtkamer
Sakti. Sinds Februari 1928 was hij lid van den
terug
keerde
in
1930
April
Hij
Prefectuursraad.
Benoemd is tot plaatsvervanger van het tweenaar Palembang, waar hij in Januari 1931 tot de lid van de pachtkamer van het kantongepastoor werd benoemd. Den 19en Januari 1934
recht te Den Helder J. Keijser Az. te Den Burg
werd hij benoemd tot Apostolisch Prefect. (gemeente Texel).

betoon dwingen, voor de kinderen te zorgen.
De rechtbank veroordeelde de moeder wegens
verwaarloozing van minderjarige kinderen tot
een gevangenisstraf van drie maanden.
31

tooid, hetzij nog in aanbouw, onder haar voortdurende hoede te willen nemen, opdat deze
schuilplaatsen, welke bestemd zijn als toevluchtsoord voor alle burgers, die tijdens een
luchtaanval zich op straat bevinden, op geen
dat dagelijks gelegenheid bestaat pakketten af enkele
wijze beschadigd worden.
geven
„Amicitia"
te
aan
Westeinde.
Vooral
ouders benevens de leerkrachHet Comité vergadert iederen Zaterdagmid- ten van ook de
onze onderwijsinstellingen worden met
dag van 2 tot 5 uur in gebouw „Amicitia" Westklem verzocht, de jeugd er op te willen wijzen,
einde.
dat deze schuilplaatsen nimmer als speelplaats
mogen worden gebruikt.

Februari Alfred Cortot.
Meesterserie B: Maandag 20 November Walter Giescking (piano); Vrijdag 22 December i_ art
Flesch (viool); Dinsdag 23 Januari in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen galaconcert Berliner' Philharmonie onder leiding
van Wilhelm Furtwaengeler; Zondagmiddag 11
Februari Nicolai Orloff (Chopin-matinée); Donderdag 28 Maart Anna El Tour (zang). Bovengenoemde tien concei ten vormen tezamen Meesterserie C.
Pianistenserie (vijf Zondagmiddagconcerten):
12 November Robert Casadesus; 10 December
Stefan Askenase; 7 Januari Frederic Lamond
(Beethoven-matinee); 25 Februari Willem Andriessen; 31 Maart Jan Smeterlin (Ch'ipin-

Enschedé is

noemd. Mgr. zou 29 October a.s.
uit de handen van Z. H. Paus Pius
XII de Bisschopswijding ontvangen.

controle uit.

De concertdirectie Johan Koning deelt mede.
dat voor haar Meester- en Pianisten-series in
de zaal Diligentia in het seizoen 1939-40 de volgende data zijn vastgesteld:
Meesterserie A: Vrijdag 27 Oct. Myra Hess
(piano); Maandag 13 November Simon Gr.ld12 December Charles
berg (viool); Dinsdag
Panzera (zang); Dinsdag 23 Januari in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen galaconcert Berliner Philharmonie Orkest onder lei "
ding van Dr. Wilhelm Furtwaengler; Donderdag
1 Februari Lola Bobesco (viool); Donderdag 29

te

bericht ontvangen, dat Mgr. dr.
H. M. Mekkelholt, Apostolisch
Prefect van Benkoelen te Palembang tot Bisschop is benoemd.
De Apostolische Prefectuur van
Benkoelen is namelijk verheven tot
Apostolisch Vicariaat van Palembang en Mgr. Mekkelholt is tegelijkertijd tot Apostolisch Vicaris be-

Mgr.

ge-

Mgr. H. Mekkelholt
Bij zijn familie

RADIO-CENTRALES HELPEN
DE LUCHTBESCHERMING

Nader zal worden bekend

maakt, wanneer en op welke wijze
aanvragen voor deze verloven
kunnen worden ingediend.

De politie op verschillende plaatsen op de
Veluwe heeft bij 1 talrijke personen huiszoeking
gedaan in verband met hun opgave voor inventariseering. Hierbij is komen vast te staan, dat
vele groote voorraden niet waren aangegeven.
Verder bleek, dat sommige lieden producten vervoerden, waarvan het transport verboden is. In
Kootwijk werd bij een zekeren G. v. d. B. een
hoeveelheid van 16.000 Kg. graan aangetroffen,
welke niet was aangegeven. De geheele voorraad
is in beslag genomen.
In Barneveld vervoerde zekere T. een kwantum veevoeder, dat niet gedekt was dcor de vereischte documenten. Ook deze voorraad is in
beslag genomen. Een winkelier in deze gemeente
bleek in het bezit van een groote partij suiker,
welke evenmin was aangegeven. Ook deze partij
werd cpgeëischt.
In andere plaatsen oefent de politie, in samenwerking met ambtenaren van het departement van Economische Zaken, eveneens een

's-GRAVENHAGE
Stijgende belangstelling voor

-

In opdracht van den minister van
Defensie -worden voorbereidingen

m ■|
een ieder, die ons zijn bestelling inMf_m_ l\
I
zendt het bekroonde meesterwerk „Het Oud.erl U k | fl I
Huis" van Henri Bordeaux, 250 blz. in linnen band VH WbnU
Franco toezending. Desgewenscht
zonder prijsverhooging
betaalbaar met I.— of meer per maand,
hij rechtstreeksche inzending van onderstaanden bon aan de N.V. Boek- en Kunsthandel H. Nelissen,
Prinsengracht 627, Amsterdam, Giro 60092, Telefoon 31791.
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CIRCUSVOORSTELLINGEN

.

De regeeringspersdienst meldt:

°;X f13.50 NU VOOR f6.90

De bond van exploitanten van radio-centrales
(8.E.R.C.), waarin vrijwel alle particuliere radio-centrales in den lande vereenigd zijn, hield
zijn jaarvergadering in „Bellevue" te Amsterdam, aan welke vergadering, zooals gewoonlük,
een materialenbeurs verbonden was.
Een motie werd aangenomen, welke ter kennis
zal worden gebracht van den minister van Binnenlandsche Zaken, waarin de exploitanten van
radio-centrales zich ernstig beklagen over het
de hooge preVoor onze soldaten, die voor de veiligheid des uitblijven van maatregelen tegen
sommige gemeenten en van
carioheffingen
in
lands huis en. hof moesten verlaten, wordt ge- invoering van den draadomroep.
lukkig goed gezorgd. Zop maakten we MaandagNamens het bestuur wees de voorzitter aan
avond te Elreda de première mee van de mobilihet eind der bijeenkomst op de noodzakelijksatie-tournee 1939 van „Circus Kavaljos." In heid, zooveel mogelijk medewerking te verleenen
een intieme tent, waarin dit degelijk „ouder- ten opzichte der luchtbescherming.
wetsche" circus zijn debuut als „gemobiliseerd" circus maakte, heeft het een programma
vertoond, dat in alle opzichten het van verschillende bestaande circussen wint. Tallooze
DE BURGEMEESTER VAN
variaties van verbluffende paardendressuur
BEMMEL OVERLEDEN
werden aangenaam
afgewisseld door fraaie
fijne
begin
acrobatiek en
tot
clownerie, die van
In het St. Canisiusziekenhuis te Nijmegen is
einde boeiden. De vrije dressuur-proeven ontke- na een korte ongesteldheid overleden de heer
tenden een ware applaus-lawine. Prachtig werk
A. J. Herckenrath, burgemeester der gemeente
werd vertoond met Arabische volbloedhengsten, Bemmel bij Nijmegen. De heer Herckenrath, die
de Wilbury's aan het rek werden in ademlooze in 1898 werd geboren, was een der voormannen
spanning gevolgd, terwijl de note gaie van den op sociaal gebied en dat van vreemdelingenveravond de „weerspannige ezel" was.
keer in de Over-Betuwe. Eerst was hij eenige
De tent was tot de laatste plaats bezet. Ook jaren ambtenaar ter secretarie te Laren (N.H.),
uit „burgerlijke" en officierskringen was er daarna burgemeester van Ammerzoden en sinds
groote belangstelling.
1930 burgemeester van Bemmel, waar hij ook
Ongetwijfeld zal „Kavaljos" op zijn geheele zeer veel gedaan heeft voor den socialen vooruitgang van de plattelandsbevolking.
tournee een daverend succes ten deel vallen.

MOBILISATIEPAKKET 1939

getroffen

tot een blijvend waardevol bezit maken. De bogken zijn rijk geïllustreerd met portretten, spotprenten en foto's en bevatten vele
nog nimmer gepubliceerde bijzonderheden, anecdoten en verhalen.

terdam,

’

Voorbereidingen worden

Dr. P. H. RITTER Jr., „DE DONKERE POORT"

"

ENGELAND: British Passport Controll Office.
Den Haag, Nieuwe Parklaan 57, telef. 550.655.
(Voor inwoners van alle provinciën). Visa moeten persoonlijk worden aangevraagd. ToeristenReeds berichtten wij over de oprichtingsvervisa worden niet verstrekt. Kosten f6.05.
gadering van het R.K. Centraal Comité „Voor
ESTLAND: a. Consulaat, Amsterdam, Rokln
Onze Gemobiliseerden" op Vrijdag j.l. door de
6, tel. 30284; b. Consulaat: Rotterdam, Willemsvoornaamste Nederlandsche R.K. organisaties.
(Voor
provin22,
kade
tel. 25045.
inwoners der
ciën: Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant,
Zondag j.l. kwam te Utrecht voor de eerste
Limburg en Gelderland). Het visum wordt
maal het werkcomité bijeen. Verschillende fungratis verstrekt.
damenteel e besluiten werden genamen. Deze
FINLAND: a. Consulaat-generaal Rotterdam, week zal overleg gepleegd
worden met de aanWijnhaven 41; b. Consulaat Amsterdam, Houtgewezen instanties. Reeds deze week ook zullen
haven 24. De kosten van het visum, hetwelk de plaatselijke comités voor de actie „Naar de
persoonlijk moet worden aangevraagd, bedragen Nieuwe Gemeenschap",
welke zich voor dit werk
f6.—. Een bepaalde geldigheidsduur bestaat beschikbaar hebben
een werkschema
momenteel niet, gewoonlijk wordt voor zakenontvangen, zoodat deze onmisbare arbeid overal
reizen ongeveer 14 dagen gerekend. Bij aan- onmiddellijk kan worden aangevangen. Een
vrage moeten twee foto's worden overhandigd.
„Comité van aanbeveling" werd tevens gevormd.
FRANKRIJK:
a. Consulaat: Amsterdam,
Giften voor dit belangrijke werk kunnen worHeerengracht 462. Tel. 36211. (Voor de inwoners
der provinciën: Groningen, Friesland, Drente, den gestort voorloopig op het gironummer 310217
Overijssel, Gelderland, ten Noorden van den van
den secretaris van het uitvoerend comité
Rijn, Noord-Holland en Utrecht); b. Consulaat: Rotterdam, Westersingel 91. tel. 54.367. (Voor van actie „Voor God", Heemstede.
ce inwoners der overige provinciën). Het visum
moet persoonlijk worden aangevraagd, waarbij
behalve het paspoort vier pasfoto's moeten worMILITAIREN GENIETEN VAN
den overgelegd. De kosten bedragen f 0.55 voor

Zaken- en studieverloven

Rijkstuchtwezen
Benoemd is tot lid van het algemeen college
van toezicht, bijstand en advies voor het
rijkstucht- en opvoedingswezen professor mr.
W. P. J. Pompe, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, wonende aldaar.

Hulpaalmoezenier
Met ingang van 15 September 1939 is de welEngelen te Nijmegen benoemd tot
hulpaalmoezenier voor den tijd van oorlog bij
het leger te velde.

eerw. heer R.

Reserve-veldprediker
Aan prof. dr. J. Severijn, hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, is eervol ontslag
verleend als reserve-veldprediker voor den tijd
van oorlog te velde

Keurmeester
Met ingang van 1 October 1939 is aan den
keurmeester technoloog bij de centrale magazijnen

van militaire

kleeding

en

uitusting

A. ten Bruggencate, eervol ontslag verleend

Waterschappen
Benoemd zijn:

In de provincie Noord-Holland:
a. Met ingang van 1 October 1939, tot heemraad van den Anna Paulownapolder, J. Tijsen
te Anna Paulowna;
b. Met ingang van 1 October 1939, tot heemraad van het Waterschap de Schermeer, J.
Slooten te Oterleek, uiterlijk tot het einde van
het zittingsjaar, waarin hij zeventig jaar zal
zijn geworden;
c. Met ingang

van 1 October 1939, tot heemraad van het Waterschap de Schermeer, O J.
Baltus te Oterleek.
In de provincie Utrecht en Noord-Holland:
met ingang van den derden Dinsdag in September 1939, tot hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk,
jhr. dr. L. H. Quarles van Ufford te Breukelen.
In de provincie Zuid-Holland, Utrecht en
Noord-Holland: tot hoogheemraad van het
Hoogheemraadschap Amstelland, jhr. dr. M. L.
van Holthe tot Echten te Zeist.

Onderscheiding
Toegekend is de aan de orde van OranjeNassau verbonden eere-medaille, in brons, aan
L. van Weenen, wonende te Beesd, arbeider bij
de N.V. Nederlandsche Glasfabriek te Leerdam.

Leeraar

De Haagsche rechtbank veroordeelde den 28Voor het tijdvak van 1 October 1939 tot 1
-jarigen kellner F. K. van W., die in den nacht
Spreekuur minister van Justitie October
1940 zijn wederom benoemd tot tijdevan 24 op 25 Juli in een woning aan den Pomplijk
den
minister
van
gewone
audiëntie van
leeraar aan de Rijkslandbouwwinterschool
stationsweg te Scheveningen heeft ingebroken,
De
Goes,
worden
te
W. 't Hooft en ir. J. Versteeg, beiden
Vrijdag
September
Justitie
29
niet
tot een gevangenisstraf van een jaar en drie
zal
aldaar en E Visscher te Middelburg.
gehouden.
maanden.
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Op Donderdag 28 Sept. een volksvoorstelling
en van „Lieve Menschen",
spel in 3 bedrijven door
dat een tweetal terreinen en een schitterende
op: Ank van dei
Shaw.
Hierin
treden
Irwin
kleedgelegenheid op plechtige wijze geopend en
Moer, Hélène Berthé, Hesje Rijken, Albert van
in gebruik werden genomen.
Dalsurn, Jo Sternheim, Johan Schmitz, Oscar
De clou van den dag was de feestwedstrijd Tourniaire, Jacques
Snoek, Jacques van Hoven
India I—The Unity 1, waarvoor een fraaie wisPalmers, e.a.
Eduard
selbeker beschikbaar was gesteld.
Regie: Albert van Dalsurn, vertaling: J. C.
In een fraaien wedstrijd, waarin het gemis
der Horst, decor ontworpen door Jacques
van
van eenige militaire leden, door de invallers Snoek.
goed werd aangevuld, is het „India" gelukt door
Op Zaterdag 30 Sept. zal eveneens een vooreen 2—o overwinning zich voor een jaar te ver- stelling
worden gegeven van „Lieve Menschen"
zekeren van deze kostbare „Jumbo-Cup".
rolbezetting als Donderdag 28 Sepin
dezelfde
gecostumeerde
Tijdens de rust werd er een
tegen gewone prijzen.
tember,
voetbalwedstrijd gespeeld tegen een „neger-elfOp Zondagmiddag 1 Oct. zal een extra volkstal".
voorstelling worden gegeven en wel „De OnderEen geluidsinstallatie hield het publiek steeds
gang van de Vrijheid", het met den Mr. H. G.
op de hoogte van de diverse gebeurtenissen en
der Vies-prijs bekroonde Nederlandsche
van
met belangelooze hulp van verschillende in- verzorgde het muzikale gedeelte.
Jan de Hartog. Hierin treden op:
stuk
van
gelijnen
Een duizend personen waren om de
stanties, waaronder de firma's Vroom en DreesDuymaer van Twist, Jos. van Gasteren.
Mien
schaard en het geheel bood een feestelijken Johan Elsensohn, Theo Frenkel, Louis van
mann en Schaap.
tentoonstelling
van
aanblik.
grootste
deze
De
attractie
Gasteren, Hans van Meerten, Louis de Bree,
vormt de Missie-kapelwagen van Mgr. Bouter.
Frits van Dijk, Anton Roemer, Ludzer Eringa,
het geschenk van Katholiek Amsterdam, waarPiet Rienks, Han König, A. Grijnders e.a. Revoor verschillende onderdeelen belangeloos zijn
gie: Cor van der Lugt Melsert.
geleverd en afgestaan. Motor en onderstel zijn
Op Zondag 1 Oct. zal voor de 737ste maal
een geschenk van den heer Vos, het bovenste!
„Boefje" met Annie van Ees in de titelrol opis vervaardigd en voor het grootste deel gegevoerd worden.
schonken door de firma Trapman te Utrecht;
in het voorgedeelte staat een opklapbed, be-

AMSTERDAM

„A.M.O.R.” wordt Zaterdag
plechtig geopend
REEDS BEGONNEN
Wat de

groote Missie-tentoonstelling

te zien zal geven

Program hulde-avond
groote missietentoonstelling „A.M.0.R." opent haar deuren. Zaterdagmiddag zal Z.H. Exc. Mgr. P.
Giobbe, Pauselijk Internutius, een pontifiNog enkele dagen

en de

caal Lof celebreeren in de Rozenkranskerk
als plechtigen inzet van de Missieweek,
waarna Z.H. Exc. om half vijf de opening
verricht van de tentoonstelling in Bellevue,
na 'n inleidende rede van dr. Drehmanns,
oud-secretaris van Kardinaal van Rossum.
De intensieve propaganda, welke aan de
„A.M.0.R." is voorafgegaan, wordt in de
komende dagen nog krachtig voortgezet,
zoodat men vertrouwt, dat een massaal bezoek, zoowel uit Amsterdam als uit heel
het land, hiervan het resultaat mag zijn.

Maandagnacht is met den opbouw der tentoonst t'.ling in BeUevue reeds 'n begin gemaakt.
Inden loop van de week komt het materiaal
aan, waarna de Missionarissen op Vrijdagochtend a.s. zelf de leiding nemen bij afwerking
van hun stands.
Over de inrichting van de tentoonstelling
heeft pastoor J. Schiphorst, de ziel van de organisatie, op een persconferentie een uiteenzetting gegeven. De expositie wordt gehouden in
de vijf groote zalen van Bellevue. De hoofdzaal
(zaal I) is de zaal der Missionarissen. Zij zullen
op deze tentoonstelling niet in de eerste plaats
het werk van hun Congregaties naar voren
brengen, maar zich beperken tot het werk, dat
zij verrichten in een bepaald land en daarvan
het interessante laten zien. Werd vroeger in
een stand getoond, wat Missionarissen van een
bepaalde Congregatie in hun verschillende
Missie-staties hadden bereikt, thans beeldt
daarentegen elke stand één enkel Missiegebied
Uit met alles wat er over te toonen en te verteUen valt. Zoo krijgt men, de verschillende
stands passeerende, een volledig beeld van wat
Nederlandsche Missionarissen in de landen en
werelddeelen, waar zij werkzaam zijn, verrichten en bereiken en hetgeen zij noodig hebben
om hun taak zoo goed mogelijk te vervullen.
In totaal zullen 72 Missionarissen van 2 Congregaties op de tentoonstelling aanwezig zijn, geassisteerd door een damescomité van 300 leden
onder topleiding van den R.K. Vrouwenbond.
De Medische Missie-actie is ondergebracht
in zaal 11, welke is ingericht op het balcon van
de groote zaal. Hier heeft dr. H. v. d. Steuren,
de vroegere president van de Studenten-Missieclub, de leiding. Hier zullen ook de vrouwelijke
missie-artsen, leden der pas opgerichte Congregatie te Heerlen in haar uniform, de bezoekers ontvangen en rondleiden.
Een bijzonder interessant onderdeel der
tentoonstelling wordt de inzending van Inlandsche religieuze Katholieke Kunst, de
kostbaarste stukken uit de vermaarde collectie Javaansche Kunst van Prof. Schmutzer, welke op de A.M.O.R. voor het eerst
aan het publiek worden getoond. Verder
zijn door medewerking van pater dr. Maarschalkerweerd, conservator van het Pauselijk Missie-Museum te Rome, prachtige
reproducties ontvangen van allerlei Chineesche kunstvoorwerpen, die in Nederland

nog onbekend zijn en een uitstekend beeld
geven van wat ISath. Chineesche kunstenaarsi tot stand hebben gebracht. Deze

H.M. DE KONINGIN NAAR
HET STADION

langeloos geleverd door de firma Bijl, met werktafel en opklapstoel, terwijl in het achterge-

deelte een mooi eiken- en notenhouten alcaai
staat, waarvan het hout een cadeau is van de
firma Rademaker, kosteloos gemaakt door een
heer Haanraeths, terwijl een missienaaiclub onder leiding van de Zusters Missionarissen van
Maria en mevr. van Tellingen de paramenten
vervaardigde, die men ziet in de ruime laden,
onder het altaar aangebracht. Een praentige
Miskclk uit het atelier van den Amsterdamsche.i
kunstsmid Bob Anink, geschenk van den heer
van den Biggelaar. vormt mede een voornaam
deel van den uitzet Met zeer veel moeite zal
deze groote Motor-kapelwagen in zaal V worden
binnengebracht, maar door
de belan>_ -looze
hulp van de firma P. Kuyper en de loyale medewerking van den directeur van Bellevue zijn
daartoe alle moeilijkheden overwonnen. Het altaar is gratis door den expediteur Deudekcm
r.aar Utrecht vervoerd om het in den Kapelwagen te plaatsen, terwijl een schilder door
Praeses Simons is gevraagd op den binnenkant
van de achterdeuren een decoratie aan te brengen.

Inspectie van 30.000 vrijwilligers
van den luchtbeschermingsdienst
Omtrent de inspectie In het Olympisch
Sta.ion van de organisatie van den Amsterdamschen luchtbeschermingsdienst door
H. M. de Koningin op Zaterdag 30 September a.s. vernemen wij nader, dat hierbij
niet minder dan 30.000 vrijwilligers aanwezig zullen zijn, terwijl een groot aantal
hulpdiensten met materieel zal worden opgesteld.

H. M. de Koningin zal om half drie van het
paleis op den Dam naar het Stadion vertrekken. Bij aankomst aldaar zal zij personeel en

materieel van den luchtbesöhermingsdienst in-

specteeren.
Waarschijnlijk

zal daarna nog een demonstratie worden gegeven van den geneeskundigen dienst en de brandweer van den luchtbeschermings-geneeskundigen dienst en de lucht-

De M.I.V.A. zal in deze zaal verder nog voor
attracties zorgen.
Ook is er de groote stand met lectuur der beschermingsbrandweer.
Missie-Congregaties. Te kust en te keur zullen
Twee muziekcorpsen
de Missie-tijdschriften en boeken daar te koop luisteren.
liggen. In deze zaal zijn de buffetten ondergebracht.

De Hulde-avond voor de Missionarissen
is bepaald op Maandag 2 October, aes
avonds om kwart over acht in den Stadsschouwburg. Na declamatie van Paul Huf en
zang door de Minnestreelen van Hub. Cuypers, zal pater dr. Zuure, de bekende schrijver van Vulpenkrassen", eenige schetsen
voordragen uit zijn interessant missionarisleven,
terwijl
pater
Borromaeus
de
Greeve O. F. M. de huldigingsrede zal uitspreken.

Reeds hebben verschillende hooge gasten
als de Internuntius Mgr. Giobbe, Mgr. Buc_x
en Mgr. Bekkers hun aanwezigheid toegezegd.

De toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan
het Secretariaat van de A.M.0.R., Eikenweg 7, en in den R. K. Boekhandel.
Op Zondag 8 October, den sluitingsdag van
de Misieweek, zal Mgr. v. Roosmalen 's morgens-

een
krachtig besluit vinden in het uitreiken van
strooibiljetten en folders,
een reclamevaart
Vrijdagavond door de Amsterdamsche grach-

ten, mogelijk dank zij de belangelooze medewerking van de firma Kneppers, en een propagandafietstocht op Zaterdagmiddag, waarvoor
men om twee uur van het Rijksmuseum vertrekt met als eindpunt Bellevue.
Tenslotte wordt ook de jeugd bij de Missieweek betrokken. Een massaal prijsraadsel wekt
de belangstelling; voorts wordt op de scholen
over de missie gesproken en studeert men liederen in, die bij het gemeenschappelijk bezoek
der 4e, 5e en 6e klassen der lagere scholen aan
de tentoonstelling worden uitgevoerd. Ter inleiding van elk gemeenschappelijk bezoek zullen de jeugdige missievrienden worden voorgelicht door Pater Heimer C.s.s.R., wiens uiteenzetting daartoe op een gramofoonplaat wordt
vastgelegd. Op Zaterdag 7 October zal de Katholieke Amsterdamsche jeugd tot intentie van
de Missie ter H. Tafel naderen.

inzendingen vullen zaal 111.

Ordemaatregelen
In aansluiting hierop deelt de luchtbeschermingsdienst het volgende mede:
De verschillende diensten met materieel worden opgesteld op het sintelpad, o. m.: genees-

kundige dienst, brandweer, stut. en sloopdienst,
reinigings-ontsmettingsdienst
en andere gemeentelijke hulpdiensten.
De voor
de daar gestationneerde diensten
aangewezen vrijwilligers ontvangen kaarten,
toegang gevend naar het middenterein en
moeten aanwezig zijn uiterlijk 1 uur. Zij vinden uniform, helm, overalls enz. ter plaatse.
Aan alle vrijwilligers wordt toegang verleend

tot de tribunes, waarvoor kaarten van verschil-

lende kleur worden verstrekt.
Op deze kaarten staat duidelijk het vak vermeld, waarheen zij zich moeten begeven.
De vrijwilligers zijn zoodanig geplaatst, dat
elke dienst een groep vormt.
De plaatsen moeten uiterlijk ingenomen zijn
om 2.15 uur. Alle kaarten geven recht op een

(overstap) naar en van het Stadion.
Maatregelen zijn genomen om de distributie
der benoodigde toegangskaarten te verzekeren.
In iedere wijk zijn een of meer plaatsen aangewezen, waar de kaarten worden uitgereikt.
De vrijwiUigers dienen zich, bij hun blokhoofden op de hoogt e te stellen, waar en wanneer
ce distributie plaats vindt.
Uiterlijk Woensdagavond 8 uur zijn de kaarten in het bezit van de wijkhoofden.
Donderdagavond dienen alle kaarten te zijn
uitgereikt.
Den wijkhoofden is verzocht beslist Donderopgave in de
dagavond by hun vakhoofden
dienen van het aantal uitgereikte, eventueel
tekort zijnde kaarten. Hiervan geschied
dan
Vrijdag nog aanvulling.
Er worden 30.000 vrijwilligers verwacht.

De uit t e reiken kaarten zijn strikt persoon-

lijk.

Alleen

ingeschreven vrijwilligers

hebben toe-

gang tot het Stadion.

Voorstellingen

De diorama's zijn ondergebracht in zaal DV.
Hier wordt de sfeer der Missielanden doo*vaardige handen te voorschijn getooverd. De
heer Glanzer heeft bij den opbouw de leiding

,

zullen het geheel op-

om tien uur een Pontificale H. Mis opdragen in
de Ritakerk en des avonds om tien uur wordt de rit
tentoonstelling der Missieweek gesloten.
De propaganda voor de Missieweek zal

OPENING NIEUWE „INDIA"-VELDEN

Het Nederlandsch
Tooneel

van

Het Nederlandsch Tooneel, Directeur Cor van
Lugt Melsert, artistieke leiding: Cor van
der Lugt Melsert, Albert van Dalsurn, A. Defresne zal gedurende deze week de volgende

der

Zondag was het een belangrijke vreugdedag
voor de R. K. S. V. „India". Den 30sten September is het 20 jaar geleden dat deze vereeni- voorstellingen in den Stadsschouwburg geven:
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Het spel van het katje en
den Jumbo
„DE TREIN 1839-1939”
ENDE JEUGD
Duizenden scholieren vertrokken
reeds met den trein uit 1839
Hebt u er wel eens over nagedacht, wat
interessanter is, een Jumbo van 80 ton of
een heel klein poesje? U weet wel, zoon
enorm zware Jumbo, zooals er in het holst
van den nacht een op „mosterdpotten" werd
getransporteerd naar „De Trein 1839—1939"
en zoon heel klein katje, dat veel op levend speelgoed lijkt.

Er ligt nu eenmaal veel verschil tusschen een
Jumbo en een katje- Men kan zich indenken,
dat menigeen graag in zijn huiskamer zit te
spelen met zoon leuk jong diertje, dat dol is
op alles wat rolt, van een rollend klosje tot een
afrollend kluwen breikatoen, tot wanhoop soms
van een huismoeder.
Met een Jumbo speel je niet in de huiskamer Men kan er hoogstens mee gaan spelen op
de Spoorwegtentoonstelling.
Maar indien men nu vraagt, wat Is interessanter: een katje of een Jumbo, dan blijft men
toch waarschijnlijk het antwoord schuldig.
Eigenlijk is het ook eerlijker om te vragen:
wat is interessanter, een „katje onder een
Jumbo" of de Jumbo zelf? Want in vertrouwen
gezegd, het gaat hier over een „katje onder een
Jumbo."
Waar het heele kleine katje plotseling van-

|
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ging in de Indische buurt werd opgericht

OPBOUW IN BELLEVUE

J

DETIJ

| Zoekt gij betrouwbaar i
Personeel?
|

Daan kwam, valt moeilijk te zeggen. Misschien
was het ter wereld gekomen in een der woningen van de winkelgalerij, die de spoorwegtentoonstelling aan het Frederiksplein aan drie
kanten insluit en had het daar van den eersten

af de vreemde geluiden opgevangen,
die het treintje-van-voor-honderd-jaar op zijn

levensdag

reizen rondom de tentoonstellingswereld pleegt
uit te stooten.
Ongetwijfeld was het niet langs den hoofdingang gekomen en zeker had het niet in file
voor de loketten staan wachten. Het was er zoo
maar gekomen en had zich genesteld tusschen
de zware, wentelende wielen van den stoomkolos. En daar werd het onder luid gejuich ontdekt door een stel schooljongens, dat net van
plan was ravottend en duwend den internationalen trein naar Parijs en Boekarest te bestormen.
Maar het katje onder den Jumbo was een
oogenblik attractiever dan een denkbeeldige
reis in een echten luxe trein. De bestorming

werd er zelfs voor onderbroken.
Het is soms voor den oudere moeilijk een jongensziel te begrijpen. Zoo ook In dit geval- Tuk
als we plegen te zijn op al wat interessant Is,
snelden we naar het bewuste punt en met de
jongens hebben we naar het kleine katje gekeken, dat zich merkbaar ongerust begon te
voelen onder zooveel belangstelling en dat het
fluweelen lijf, als zoekend naar bescherming,
nog verder terug trok onder den massieven
Jumbo, onder welken het zich veilig voelde.
We hebben aandachtig geluisterd naar de
uitroepen der jeugdige schare en moeten constateeren dat haar sensationeele fantasie
grooter was dan de onze. Een klein drama
ontrolde zich in enkele oogenblikken voor de
oogen van onzen geest. We zagen in den geest
geleid
door de uitroepen der fantaseerende

RIJEN WACHTENDEN BIJ

DISTRIBUTIEKANTOOR

Plaats dan een „Omroeper"
voor 90.000 gezinnen

,
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Dubbele inbraak op
den Nieuwendijk
Inbreker

Een doode bij ongeval in Indikë
BATAVIA, 26 September. (Aneta). Aneta
verneemt, dat bij Banka een watervliegtuig
is neergestort. Van de inzittenden werd de
officiervlieger tweede klasse H. J. Stoutjesdijk gedood, terwijl een andere inzittende
niet ernstig werd gewond.

ontsnapt aan achtervolging

van politie-agent

Maandagnacht is opnieuw ingel
broken in het kleedingmagazijn van de firma P. van den Brul op den Nieuwendijk en
in de Passagebioscoop, waar het laatste jaar
reeds herhaaldelijk werd ingebroken. In
verband met eenige dier inbraken zit reeds
een Duitsch kleermaker achter slot en
grendel. Doch thans heeft zich blijkbaar
weer een ander op dit operatieterrein geworpen.

18.000.000 PAMFLETTEN

UITGEWORPEN

Vanochtend tegen zes uur surveilleerde een
agent van het bureau Warmoesstraat op den
Nieuwendijk, toen een man met een groot pak
bij zich hem als het ware in de armen liep.

Amsterdamsche

Britsche vliegtuigen boven
Duitschland
LONDEN, 26 Sept. (Reuter). Het ministerie
van Voorlichting zegt, dat de koninklijke luchtstrijdkrachten boven Duitschland 18.000.000 pamfletten hebben uitgeworpen.
Sinds den aanvang van „en oorlog werden
nachtvluchten uitgevoerd boven vijandelijk gebied
over afstanden van in totaal duizenden kilometers. Tot zeer diep drong men in Duitschland

door.

De pamfletten gaan in bundels ter grootte
van een steen mee en worden in overeenstemming met ce opgedane ondervinding losgelaten.
Het is gebleken, dat zij dan terecht komen boven het gebied, waarvoor zij bestemd zijn.
De beteekenis van deze vluchten is belang-

rijk gebleken, aangezien millioenen menscli?n
in Duitschland van den inhoud kennis hebben
gekregen. De vluchten waren ook voor verkenningen van nut.

’

al

lang

weer

vergeten.

Aanbiedingen voor het verleenen van één
nacht logies met ontbijt, worden ingewacht bij
mevrouw A. Verschuyl—Veltman, Roemer
Visscherstraat 25 (tel. 80760). Tot haar moeten ook de aanvragen worden gericht en wel
ten minste vier dagen voor men van iemands
gastvrijheid gebruik wil maken.

800.000 STEUN VOOR

AARDBEIENTELERS

De Minister van Economische Zaken heeft
dat uit het Landbouw-crisisfonds aan
telers van aardbeien, die bij de stichting Nederlanrische Groenten- en Fruitcentrale als georganiseerde zijn aangesloten en ingedeeld in de
groep A en op den dag der uitkeering geacht
kunnen worden hun tuinbouwbedrijf alsnog uit
te oefenen, steun zal worden verleend tot een
totaal-bedrag van ten hoogste f 800.000.—.
bepaald,

Amortisatiebewijzen

K.N.S.M.
Houders van amortisatiebewijzen K. N. S. M.
zullen in de gelegenheid worden gesteld hun
stukken om te wisselen en wel 12 amortisatiebewijzen tegen één aandeel Nat. Bezit K.N.S.M.
500, met recht van één vierde van
van nom.
het dividend over 1939.
De inwisseling zal geschieden in dier voege,
dat 12 amortisatiebewijzen K.N.S.M. tegen één
aandeel a 500.— Nationaal Bezit van aandeelen K.N.S.M. gerechtigo tot een vierde van het
dividend over het boekjaar 1939 kunnen worden

’

’

ingewisseld.

Poolsche vliegers
landen in Schotland

—

LONDEN, 26 Sept.
De Daily Herald meldt,
dat negen Poolsche vliegers gisteren op een
vliegveld in Schotland zijn geland na eenwanhoopstocht, Aan boord van drie kleine
gevechtsvliegtuigen arriveerden zij. Een hunner
vertelde, dat zij op hun tocht groote moeilijkheden hadden ontmoet door de verschijning
van jachtvliegtuigen en door de bedreiging van
luchtafweergeschut. Zij gaven het voornemen
te kennen, naar het Westelijk front te gaan
om weer aan den strijd deel te nemen.

Geen Fransche vliegers

boven België
BRUSSEL, 26 Sept. (Havas). Het agentschap

dementeert de Duitsche berichten waarin een toespeling wordt gemaakt op het boven
Belgisch grondgebied vliegen van Fransche
Belga

vliegtuigen.
Het Belgische Departement van Landsverdediging verklaart categorisch, dat gisteren geen

enkel vliegtuig boven het land werd waargenomen.

Luxemburgs neutraliteit
Een decreet van het Groothertogdom Luxemburg bevat bepalingen op handhaving van de

Luxemburgsche

neutraliteit. Het voorbereiden,

steun verleenen aan, begunstigen en het uitvoeren van eenige jegens een oorlogvoerende
mogendheid vijandige daad op
het grondgebied
van het groothertogdom is verboden.

——

ruimte laten.

opgenomen in een deel van onze
vorige oplaag)

Watervliegtuig

AGENT

Zoo speelt de jeugd op „De Trein 1839—1939"
zijn eigen spel, gelijk de volwassene zich vermaakt met de treinen, die precies op tijd in
Zwolle aankomen. De jeugd wil vertrekken, niet
aankomen! En vol enthousiasme vertrekt zij met
den echten trein uit 1839 en dan is het katje

f
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Deze man bezat echter zooveel tegenwoordigheid van geest, den politieman het pak voor
de voeten te werpen, zoodat deze al direct een
achterstand op den vluchteling had.
De agent zette de achtervolging in, greep een
in. Spoedig
fiets
Uitreiking stamkaarten begonnen kwamenerzette er een fiksche spurt
ook assistentie van andere agenten,
doch de vluchteling was ontkomen en een onDinsdag is in de vijf wijken der stad
derzoek in de buurt leverde geen resultaat meer
geTuindorp
begin
en in
Oostzaan een
op.
maakt met het uitreiken der distributieHet pak bleek een aantal heerencostuums te
stamkaarten tegen inlevering van de oranje
bevatten.
kleurige onvangstbewijzen. Onder hoogspanIn den loop van den ochtend ontdekte men
ning is in de afgelcopen weken door meer
inmiddels bij de firma Van den Brul den diefdeze
typisten
dan honderd
c'uigewerkt, om
stal. Op den vloer, bij de rekken heerencostuums
distributiestamkaarten gereed te
zenden
lagen zestien leege beugels. Deze costuums vermaken, voor alle in Amsterdam ingeschretegenwoordigden een waarde van ongeveer
venen, ze te sorteeren op straat- en huisgulden. Het is echter zeer wel moachthonderd
nummer en in een enveloppe te steken voor
gelijk, dat er nog andere goederen zijn weggeelk gezin, voor gestichten, pensions en alnomen, daar de voorraad met het oog op het
leenwonenden.
winterseizoen zeer groot is en pas werd aangevuld.
Men was de zaak op dezelfde wijze als voHeel den dag hebben zich lange rijen .gerige malen binnengekomen door het verbreken
geduldig
distributiekantoren,
formeerd voor de
van een ruit van een raam uitkomende op de
wachtende menschen, de oranje kaarten in de binnenplaats.
hand. En binnen heerschte een ononderbroken
Daarvoor of daarna is een bezoek gebracht,
bedrijvigheid
aan lange genummerde tafels, evenals
de vorige keeren het geval was,
de
waar in bakken ingedeeld naar straten in belendende Passage-bioscoop. Hier is aan
in het
alphabetische volgorde de enveloppen met een kantoortje
een onderzoek ingesteld in de oveof meer stamkaarten lagen gerangschikt.
rigens leege brandkast, waarna men zich met
Vooral in Zuid en Centrum was de toeloop eenige consumptie-artikelen uit het buffet heeft
dezen eersten dag buitengewoon groot. Ofschoon getroost.
de buurten, welker bewoners dag na dag aan
De inbreker heeft dus ditmaal vergeefsche
de beurt waren om hun kaarten in ontvangst moeite gedaan, doch hij is nog in vrijheid.
te nemen, tevoren duidelijk waren aangegeven, Waarschijnlijk heeft hij nog een of meer medekwamen velen, die pas later werden verwacht, plichtigen, want er wordt bij de firma van den
het toch maar vast probeeren. Zij werden, omBrul nog een gordijn vermist, waarin zeer
dat zij meestal lang in de rij hadden gestaan, waarschijnlijk de nog vermiste costuums, onder
toch zooveel mogelijk geholpen, maar het verandere een aantal heerenoverjassen, zijn gehoogde uiteraard de drukte bij het uitreiken.
pakt.
Alles was Overigens uitstekend georganiseerd,
om een zoo vlot mogelijk verloop te verzekeren.
Nog een inbraak
Wij namen hedenmiddag een kijkje in een der
drukste bureaux, n.l. Centrum, gevestigd in
In verband met de inbraak op den NieuwenKrasnapolsky, waar heel den dag lange rijen
dijk, vernemen wij nog dat, behalve bij de
te
worden.
geholpen
wachtten
om
menschen
De chef van toezicht was ijndanks de overstel- firma Van den Brul en de Passagebioscoop ook
pende bezigheden, waarmee de staf van 50 uit- nog een bezoek is gebracht bij de N.V. Papiergroothandel Lutkie en Smit, gevestigd naast
reikers, 5 zaalwachters, 6 leden der afd. inlichtingen en 7 piccolo's zich zag belast, bereid Van den Brul in de perceelen 188—190. Ook van
om Ons eenige inlichtingen over den gang van hier uit heeft men pogingen aangewend bij het
kleedingmagazijn binnen te komen. Een ruit
zaken te verschaffen.
werd vernield en een deur geforceerd. Doch hier
Wanneer het publiek de zaal betreedt, waar heeft men niets weggenomen. De costuums,
de distributiekaarten worden uitgereikt, wordt welke bij de firma Van den Pjrul werden ontmen door den zaalwachter verwezen naar het
vertegenwoordigen naar thans kon wornummer van een der 14 tafels, waaronder zijn vreemd,
den opgegeven, een waarde van ongeveer duigracht
straat of
ressorteert. Daar levert men zend gulden. Bij de Passagebioscoop
heeft men
zijn geteekend ontvangstbewijs in, waarop men
bij de buffetten verfrischt met een fleschje
zich
distributiekaarten,
waarop
zelf het aantal
men
recht meent te hebben, heeft ingevuld. Klopt limonade en gevulde koeken.
dit aantal met den inhoud der gereed liggende
enveloppe, dan is de zaak daarmee in orde en
krijgt men zijn stamkaart of -kaarten mee naar
MET ZIJN SABEL
huis. Kloppen de aantallen niet dan verwijzen
de uitreikers betrokkene naar de afd. inlichMISHANDELD
tingen, waar men het opgegeven aantal moet
verantwoorden op een formulier. De kwestie
wordt dan onderzocht; is de opgave juist dan
Het gerechtshof veroordeelde Dinsdag een
krijgt men zijn stamkaarten toegestuurd, anoud-militair en zijn zoon, die slaags waren geders wordt men later nogmaals opgeroepen om weest met een agent van politie in een woning
zich op het hoofddistributiekantoor in de aan den Haarlemmerdijk.
Staalstraat te verantwoorden.
Het hof veroordeelde den vader tot een geHet distributiekantoor Centrum heeft in dit vangenisstraf van aes maanden, waarvan vier
opzicht wel de meeste problemen te verwerken maanden voorwaardelijk en waarvan veertien
door de groote groepen wat men noemt „onge- dagen voorloopige hechtenis in mindering werordende" bevolking, welke er onder ressortee- den gebracht.
ren, zooals schippers met hun gezinnen, de beDe zoon hoorde zich veroordeelen tot een gewoners der kleine logementen en pensions, va- heel voorwaardelijke straf van zes maanden.
De oud-militair en zijn zoon hadden ruzie
rensgasten enz. De afd. inlichtingen heeft dan
ook alleen reeds aan deze bijzondere gevallen met een bewoonster van de boven gelegen
étage. Deze laatste riep den politie-agent te
de handen vol.
hulp. Vader en zoon ontstaken in woede en
toen de agent zijn sabel trok, ontrukte de vahem dit. wapen. Samen vielen zij den agent
jeugd, de machtige sneltreinlocomotief proestend der
die de wijk nam naar den zolder. Intusaan,
en snuivend in beweging komen, de machtige
hij eenige waarschuwingsschoten.
schen
katje
tegen
wentelen,
wielen
het
de rails ge- Hij werdloste
aan
den arm en in het been gewond,
drukt, een onheil dreigen
doordat de vader met den sabel naar hem stak.
„Vooruit meneer, de trein vertrekt!"
De rechtbank had zoowel den oud-militair
Een nieuw spel. Het oude is vergeten. De
als
den zoon, veroordeeld tot onvoorwaardelijke
trein vertrekt.
katje
onder een gevangenisstraffen
Zelfs een
zes maanden. In hooJumbo is een kleinigheid vergeleken bij een ger beroep eischte van
de procureur-generaal', die
trein,
die
vreemde
landen
vertrekkende
naar
ernstig vond, negen maanden gerijdt. Een nieuwe fantasie breekt los en dekleine de feiten zeer tegen
vangenisstraf
elk.
mannetjes hijschen zich aan de handgrepen
De verdediger, mr. Fr. Pauwels, pleitte vrijden trein in. Zij wringen zich door de gangen,
langs de slaapcompartimenten met keurig ge- spraak voor den zoon en voor den vader riep
hij de uiterste clementie in.
dekte bedden, langs de restauratie en de
coupé's. Zij drukken met de vingers tegen de
ruiten en wijzen naar de verte....
Waar wijzen die vingers naar, vraag ik mü af.
Hulpverleening der
Naar de stands der firma's aan den overkant?
Of naar de toppen van de Zwitsersche bergen?
huisvrouwen
Of ontwaren de guitige oogen, waarin de fantasie een heerlijken glans legde, in de verten
Men verzoekt ons te berichten, dat de Comreeds „Les toits de Paris"?
missie
tot Hulpverleening der afdeeling AmStraks komt
een treinbediende met een
van de Nederlandsche Vereeniging
drogen doek en veegt gevoelloos de afdrukken sterdam
weg van vingers, waarmee verlangens naar van Huisvrouwen bestaat uit de dames: C. de
groote reizen zich uitdrukten. Want na den Vlugt—Flentrop (eere-presidente), A. Hudig
morgen, die eiken dag duizenden schoolkinderen Rotgans (presidente), G. D. van der Horst
naar de spoorwegtentoonstelling-ziet stroomen, Nieuwenhuysen (vice-presidente), J. Meyer—
komeh de grooteren en grooten, die ook door Staalman, Olympiaplein 7 (secretaresse), F. S.
de breede ruiten der wagons willen turen, al Driessen—Blok, A. M. H. Roldanus—Daners, J.
zullen zij niet zooveel schoons ontdekken als de Tweer—Westerman, A. Verschuyl—Veltman en
jeugdigste bezoekers.
R. Vaz Dias—Speyer.
De trein vertrekt! Het is maar spel. Zoo
Het Subcomité tot Huisvesting bestaat uit de
speelt de fantasie der jongens vooral, die op dames A. Verschuyl—Veltman (presidente), C.
groote belevenissen belust zijn, maar ook die Heineken—Breitenstein, G. D. van der Horst—
der meisjes. Is het niet opvallend, dat de be- Nieuwenhuysen, G. de Roon en dr. Van Zoelen
langstelling voor den echten trein veel grooter —Van der Breggen.
is dan die voor de kleine treintjes, die krisDit comité beoogt het aanbieden van logeerkras over de speelgoed-spoorwegnetten snorren? gelegenheid voor één nacht aan vrouwen,
De jeugd puurt meer fantasie uit een echten moeders
en verloofden van te Amsterdam in
trein, die niet rijdt, dan uit tien speelgoedliggende militairen, wier woongarnizoen
treintjes, die langs magnifiek uitgeruste banen
plaats zoover is verwijderd, dat het niet loont
rijden, maar die door hun perfectie aan de
op één dag heen en weer te reizen.
geen

fantasie

§

Cor van der Lugt speelt
voorloopig niet
De ongesteldheid van Cor van der Lugt Melsert, welke zich eerst minder ernstig liet aanzien, noopt hem thans tot 1 November het bed
te houden. De rol, die hij in „Mijn verloofde
vader" zou spelen,
wordt overgenomen door
den heer Constant van Kerckhoven.

■
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atholieken. God heeft alleen aan
onze Kerk de eenige eeuwige waarheid gegeven om haar te dienen, te
beschermen en te verspreiden. Waakt
en bidt In het vertrouwen op Christus'
woord, dat de poorten der hel, ondanks alles, haar nimmer zullen overweldigen.

