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MOLOTOV opent congres
der Russische commun. partij

De Marshalls op Capri

-

Luchtmachtmanoeuvre „ARDENT"

Atoombommenwerpers stuiten
op hechte verdediging

—

De verawakkinr van

Stalin aanwezig

—

—

—

Meer deviezen

-

voor touristen

Thans ƒ 600 perpersoon

•

Mgr. Kuypers door de
H. Vader

De vroegere Amerikaanse minuter van Buitenlandse Zaken, George C. Marshall,
die thans voorzitter is van het Comité voor Amerikaanse Oorlogsmonumenten,
ontvangen
maakt op het ogenblik een reis door Europa ter inspectie van Amerikaanse oor•
log.tkerkhoven. Samen met zijn echtgenote brengt hij op het ogenblik enkele
de
Paus
heelt
Z.H.
in particuliere
dagen vacantie door op het eiland Capri. Mevr. Marshall nam een ezeltje om audiëntie ontvangen mgr. S. J. M. Kuybochtige
straatjes
over
de
steile
naar
boren
te
laten
brengen.
zich
pers, apostolisch-vicaris van Suriname.
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Auto rijdt in de Rijn
Vijf personen verdronken

De plannen voor het tochtje naar
Zondagmiddag is te Doornenburg een
ongeluk gebeurd, waarbij vijf Elten waren gemaakt op een personeelspersonen om het leven zijn gekomen. avond van het bedrijf, die op 13 SepEen zes-persoonsauto, afkomstig uit tember in Haarlem werd gegeven.
Haarlem, reed bi) Doornenburg
het
Bij dit ongeval zijn twee echtoaren
Pannrrdense veer op.
Waarschijnlijk uit Haarlem om het leven gekomen.
de
door het weigeren van
remmen reed Het zijn de heer H. Wempe, van bede auto aan de andere kant de pont af roep bakker, mevr.
T. Wempe-van Luyrn verdween in de Rijn. Een der inzit- ken, de 33-jarige heer
H. Best en zijn
tenden was tevoren uitgestapt De ove29-jarige echtgenote, mevr. J. C. Bestrigen zijn allen verdronken. De stoffeVerslages, en de chauffeur, de heer P.
lijke resten zijn overgebracht naar het Gortzak, bakker-bezorger, eveneens uit
ziekenhuis te Bemmel.
Haarlem.
ernstig

Het gezelschap, dat een uitstapje
maakte naar Elten, moest bij de pont
naar Pannerden wachten. De heer Van
Dijk stapte toen even uit en dit heeft
hem het leven gered want, toen enige
ogenblikken daarop de pont arriveerde,
reed de wagen op het 25 meter lange
vaartuig en schoot op onverklaarbare
wijze dwars door de afsluitkettingen
aan de andere kant. De auto viel onmiddellijk met de kop in het water en
verdween in de diepte. De rivier is
hier ter plaatse vier tot zes meter diep.
Ongeveer een uur nadat het ongeval
plaats gevonden heeft is men erin geslaagd de auto met behulp van een
kraanwagen op de wal te brengen.

Bij dit ongeval zijn twee echtparen
uit Haarlem om het leven gekomen.
Het zijn de 28-jarige heer H. Wempe,
van beroep bakker, mevr. T. Wempe—
Van Luyken, de 33-jarige heer H. Best
en zijn 29-jarige echtgenote, mevr. J. C.
Best—Verslages, en de 25-jarlge ongehuwde chauffeur, de heer P. Gortzak,
bakker-bezorger, eveneens uit Haarlem.
Het echtpaar Best laat een 5-jarig
kind na. Zij waren sinds 1947 werkzaam
in het depot van de N.V. Franken's
Broodfabriek te Bloemendaal.

Mossadeq's tegenvoorstellen in
antwoordnota 's genegeerd

■

-

Brits

Amerikaans antwoord enkele uren na de
gestelde termijn in Teheran overhandigd
en

Hel Engelse antwoord op de tegenvoorstellen van premier Mossadeq Inzake de
In de Amerikaanse nota verklaart
oliekwestie is gistermorgen te Teheran overhandigd, enkele uren, nadat de door
minister Acheson, dat premier MossaMossadeq gestelde termUn van tien dagen, waarbinnen Engeland moest antdeq het gemeenschappelijke Ameriwoorden, was verstreken. De nota omvat 200 woorden. De door Mossadeq gekaans Engelse voorstel voor een regestelde voorwaarden voor een regeling worden in de nota noch verworpen, noch
ling van het oliegeschil heeft misveraanvaard.
staan. Acheson zegt, dat Amerika overKort na de nota van Groot-Brittannlë Is'gistermorgen aan Mossadeq ook een
tuigd was, dat dit gemeenschappelijke
Amerikaanse nota overhandigd, die van ongeveer dezelfde inhoud Is als die
voorstel aan alle Perzische eisen tegevan Engeland.
moet kwam.
De nota's sluiten niet de deur voor verdere onderhandelingen. De eerste ofDe V.S. waren van mening geweest,
ficiële rapporter. van de Britse zaakgelastigde te Teheran geven te kennen, dat dat Perzië bij onderhandelingen over het
(Onder „eerste gezinslid" wordt verde
Perzische
premier de nota's niet gunstig heeft opgenomen.
staan de echtgenote of degene, die in
oliegeschil de volgende punten aanvaard
het emigrerende gezin de huishoudelijke
wenste te zien:
een regeling van bet oliegeschil op 10
taak vervult".
1. Het feit der nationalisatie.
vele wUzen lijn misverstaan. De vrees,
2. De volledige onafhankelijkheid van
In geval van vestiging van landen
waaraan U uitdrukking geeft, is onge- Perzië
bij het beheer en bestuur van zijn
buiten Europa, behorende tot de dollargrond". Daarna volgen zes zinnen, waar- olieindustrie.
gebieden, kan bij vertrek vergunning
De Engelse nota is ondertekend door in wordt betoogd, dat bet Truman-Chur3. De vrijheid van Perzië om
olie
worden verleend tot het verkrijgen van de Britse minister van Buitenlandse Za- chill-plan Engeland niet de gelegenheid te verkopen op een andere basis zijn
dan
die
deviezen tot de tegenwaarde van maxiken, Eden. De eerste zin luidt: „Mr. zal geven zijn greep op de olievoorraden van een monopolie.
maal 60% van de eerder vermelde beChurchill, ik en onze collega's in de van Perzië te handhaven, zoals Mossadeq
„Wij waren en zijn oprecht overtuigd,
dragen.
regering van ZUne Majesteit z(Jn teleur- had voorgegeven te vrezen. De nota sluit dat de voorstellen, die wij op 30 AugusDe oude richtlijnen blijven voor het gesteld, uit uw boodschap te* moeten op- met de woorden: ~Ik zend ü deze bood- tus
deden, in deze punten voorzagen"
overige voorlopig van kracht.
maken, dat onze jongste voorstellen voor schap, opdat l) en uw landgenoten
aldus Acheson. „Deze voorstellen erkenof ü de voorstellen aanvaardt of niet
den duidelijk het feit der nationalisatie.
precies zullen weten, wat onze bedoeling Vreemd beheer van de
industrie werd
Is".
niet als voorwaarde gesteld of zelfs maar
Uit de nota blijkt, dat Engeland nog genoemd. Het was niet de bedoeling een
steeds achter het voorstel Churchill- monopolie voor de aankoop der PerziTruman staat. Daarmee geeft Eden Per- sche olie voor te stellen. Afgezien van
de aanvaardbaarheid van de voorstellen
zië de volgende verzekeringen:
1. Engeland aanvaardt het feit van de van 30 Augustus betreuren wij, dat hun
nationalisatie van de Iraanse olieindus- bedoeling is misverstaan", aldus de Ame.
rikaanse nota.
trie.
De Sjah van Perzië heeft vandaag
2. Engeland tracht niet de overeenkomst van 1933 te doen herleven, die de derde zitting van de Perzische seHij
aan de A.1.0.C. de concessie verleende naat geopend.
verklaarde in te
stemmen met en bewondering te hebom de Iraanse olie te exploiteren.
3. Engeland erkent het recht van Iran ben voor Mossadeq's pogingen om de
om de olieindustrie zelf te beheren en olie-industrie te nationaliseren
en de
wegverkeer, dat in zijn hoofdlijnen gePerzische rechten te handhaven".
De Noord-Zuid-verbinding heeft in- te besturen.
basseerd was op de twee Brusselse tussen voor Brussel heel wat bijkoVolgens politieke waarnemers is de4. Engeland heeft geen monopolie voor
kopstations Noord en Zuid, welke nu mende gevolgen. Het centrum van de de A.1.0.C. in de zin om de Iraanse olie- ze verklaring bedoeld als tegenspraak
verbonden zijn. Maar al is Brussel voor stad werd er door gesaneerd, twintig productie in de toekomst te kopen.
volgens welke er
van de berichten,
hen die zich naar hun werk spoeden en stegen en 1500 verouderde gebouwen
Engeland is bereid, andere methoden wrijving zou bestaan tussen de Sjah
5.
ook geografisch veeleer Wen eindpunt en
te onderzoeken dan die. welke het had en zijn Premier.
verdwenen, tal van nauwe straten werIn antwoord op geis het aantal transitoreizigers daarom in
ruchten, volgens welke
de Sjah zou
verbreed, een brede snelweg werd voorgesteld, voor een eerlijke vaststelden
verhouding veel geringer, toch hadden
over de spoorwegtunnel en ling van de rechten op compensatie van hebben gedreigd, at te treden indien
aangelegd
beide categorieën bij deze verwezenEngeland en Iran.
Mossadeq.de voorstellen van Churchill
lijking te winnen. De eersten zullen een nieuwe, geheel moderne wijk worat
6. Engeland is er voorstander van,- de en Truman zou verwerpen, zou de Sjah
mogelijk,
Ook
de
fraaie
St
Goedeiedichter bij hun werk kunnen geraken
kwestie van de prijs van de olie te hebben verklaard „zeer verontrust" te
dank zy het nieuwe centraal-station na- kerk kwam aan de voorzijde geheel laten regelen door de verkoper en de zijn over pogingen om hem een Britse
bij de St. Goedelekerk en een tweetal vrij, terwijl onder de opgehoogde spo- koper, liever dan door de regeringen.
,stroman" te doen schijnen.
tussenliggende halten, waardoor ook ren bij Noord- en Zuidstation talrijke
randgemeenten
viaducten
de
Brusselse
in vele gevallen tramkosten kunnen
worden vermeden, terwijl de transito- met elkander in contact konden brenreizigers in Brussel niet meer jp tram gen. En dat alles afgezien van het
of taxi hoeven over te stappen, om zich nieuwe Centraal-Station en de Convan het ene naar het andere station te greskolom- en Capellekerkhalten, waar
spoeden en daar met het wachten
op omheen de aanvoer van reizigers thans
aansluitingen nog verdere tijd te ver- een nieuw zakencentrum zal doen
liezen.
groeien.
Misschien heeft Brussel er ook teel
Doch zoals gezegd is dc Noord-Zuidverbinding met ingang van gisteren een flink deel van zijn schilderachtigste
slechts ten dele in dienst gekomen, wijken mee verloren. Misschien ook
want vier van de zes sporen zullen heeft de tot stand gebrachte verbinding
eerst 'later in gebruik worden genomen. haar nadelen, en zal men binnen afzienVoorlopig zullen er niet meer dan 153 bare tijd moeten vaststellen, dal zy.
treinen per dag ofwel acht per uur de ontworpert in verre tijden en op grond
(Van onze Brabantse redactie)
in café Monty hebben gemengd. Het is
nieuwe verbinding gebruiken. Hiertoe van
toenmalige
verkeersomvang en
Zaterdagavond
heeft
de Belgische opgevallen, dat enkele minuten vóór de
behoren ook achttien internationale tindsdten herhaaldelijk reeds aangegendarmerie een Inval gedaan in de oninval een groot aantal personen de
treinen, doch niet die van de lijn Ampast, toch nog ontoereikend is. De disspeelzaal
café
in
Monty
geopende
land
particuliere
plotseling heeft verlaten. Dit
die
sterdam—Parijs,
voorlopig de hui- cussies z\jn dan ook niet gesloten. Men
dige omweg vanaf Schaerbeek naar het polemiseert nu over het tramprobleem, apeelclub „Arcadia" te Baarle-Hertog. overhaaste vertrek zou er op kunnen
wijzen, dat velen lont geroken hebben
Zuidstation moeten blijven volgen, om- dat gedeeltelijk met tunnels zal worden Een dertigtal leden, meeat nit Brabant of
gewaarschuwd zijn. De politic tro.
werd aan een verboor onderdat deze sporen, gezien de omvangrijke opgelost, en ook herinnert men er van afkomitig,
werken aan het Noordstation, nog niet tijd lot tijd aan, dat deze spoorwegver- worpen en kon na ongeveer drie uur eer. veertigtal personen in de speelzaa.
vertrekken. De
en de aeere- aan, ónder wie vele vrouwen.
op de Noord—Zuid-verbinding
konden binding dwars door de hoofdstad in ge- taria der clubvoorzitter
werden
aangehouden
worden
aangesloten. Men
Volgens de mening van de rijkspolitie
verwacht val van oorlog wel eens een dankbaar voor een nader verboor.
echter de algemene voltooiing tegen doelwit
echter ia de inval als een „volkomen"
voor bombardementen zou kunHet
aanwezige
speelmateriaal
werd In verrassing gekomen. Men ontkende
eind 1954.
van
nen worden.
bealaf genomen en do clab gesloten.
die zijde, dat een Nederlandse politieWat
de
stad
Brussel
nadat
do
betreft,
tenslotte
Direct
leden
van
de
speel- ambtenaar zich vóór de inval onder de
Doch de Nederlandse reizigers,
die
weer Nederlands grondgebied had- speler* zou hebben
gemengd.
van de bestaande Indirecte verbindin- maar een klein deel van de negentien club
den
betreden, werden zij door de Newaaruit
de
Aan baar geld werd S.OOO gulden' in
Belgische
gen via Roosendaal gebruik maken en gemeenten,
gesommeerd beslag genomen. De in beslag genomer
in Antwerpen overstappen op de elec- hoofdstad feitelij k is samengesteld, zij derlandse marechaussee
trische treinen, zullen wel een der hal- Is van haar kant een actie begonnen mee te gaan naar de marechaussee- fiche* vertegenwoordigden een waarde
ka?erne tei plaatse. Nadat hun nameii van meer dan 10.000 gulden.
ten van de H^ord-Zuid-verbinding als teneinde van de straat een half milliard eu
antecedenten genoteerd waren, konDe Belgische politie-autoriteiten heblos
te
krijgen
als
eindpunt kunnen kiezen. Eemaal
schadevergoeding
voor
geden de goklustigen naar hun haaidste ben de Nederlandse politie niet van
te
reed, zullen de Antwerpse electrische de woestenij en het renteverlies, dat zl).
voien op de hoogte gesteld van het tijd
treinen kunnnen doorrijden tot Charleroi wegens de vertragingen in de werken, denUitvertrekken.
Brussel vernemen wij nog, dat stip van de inval in de speelclub. Uiterterwijl anderzijds ook een electrische gedurende vijftig jaar op haar toch al eer. Nederlandse
politie-autoritcit
en aard was het de Nederlandse justitie
verbinding Ostendt—Luik in uitvoe- zo beperkt grondgebied heeft moeten ook enkele
Belgische, rechercheurs zich wel bekend, dat de Belgen van plan
'
ring is.
verduren.
reeds Zaterdagmiddag onder do speleis waren tegen „Arcadia" op te treden.

Misverstand wordt
betreurd
•

'

■

—

—

Koning Boudewijn opent de „Jonction"
Verbinding tussen Brusselse Noorder- en Zuiderstatie na 100 jaar gedeeltelijk gereed
Amsterdam—Parijs nog
over oude route

(Telefonisch

van onze Belgische
correspondent)
Koning Boudewijn heeft Zaterdag te
Brussel de tunnelverbinding geopend
tussen het Noord- en het Zuidstation
de Jonction, zoals ze in Brussel
wordt genoemd
waarvan de werken
de oudste gedeelten van deze stad gedurende bijna een halve eeuw onherbergzaam hebben gemaakt, en waarover
de vaak opgewonden discussies, die
reeds meer dan een eeuw geleden een
aanvang namen, nog steeds hun gang
Met het aoorkntppen van het lint ver- gaan. De voorlopig nog slechts gedeelricht koning Boudewijn de symbolische telijke ingebruikstelling van de Noordopening van de verbinding tussen de Zuidverbinding brengt een tcare revoNoorder- en Zuiderstatie in Brussel. lutie te weeg in het Belgische spoor—

—

Speelclub „Arcadia" in
Baarle-Hertog gesloten
Belgische gendarmes doen inval

*
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Engeland is In het afgelopen weekeinde het mikpunt geweest van verscheidene luchtaanvallen tijdens de
grote eefenlng voor de West-Enropese
luchtstrijdkrachten „Ardent", die, zoals
gemeld. Zaterdag na
middernacht Is
begonnen en
met enkele dagen onderbreking
tot en met ij. Zondag zal
duren.
Zaterdag zijn tussen verscheidene
aanvallen door ook atoombommerwerpers
Canberra straalbommenwerpers van de R.A.F.
Engeland
binnengevlogen langs een route,
die
ook Russische bommenwerpers zouder.
kunnen nemen. De aanvallers werden
evenwel warm ontvangen door zwermen supersonische straaljagers, waarbij
zich Amerikaanse en Canadese „Sabre's" bevonden, het type straaljager
dat op Korea dienst doet
Gisteren werd Engeland aangevallen
door eskaders bommenwerpers komende van het vasteland van Europa, die
raids moesten uitvoeren op Londen,
Liverpool, New Castle, York, en Glasgow.
Parachutetroepen
daalden
in
Yorkshire. De aanvallers waren Amerikaanse, Canadese, Franse, Nederlandse
Zij werden
en Belgische vliegtuigen.
echter opnieuw opgewacht en bestreden
door grote aantallen Britse jagers.
De verdedigers, die voor het grootste
deel bestaan* uit zgn. weekeind-vliegers
en reservisten,. zijn er vast van overtuigd, dat alle „vijandelijke" formaties
waren verspreid, vaak voordat zij ds
gelegenheid hadden om de kust
te
passeren.
Luchtmaarschalk Sir Basil Embry, chef
van het Britse Fighter Command, heeft
verklaard „uitermate verheugd te zijn
over het behaalde resultaat".

Malenkov: „Tegenstellingen tussen de VS. en de
andere Westelijken sullen acuter worden"
van agressie, maar vooral op bevordehet kapitalistische stelsel tra echter
voortdurend ring van' internationale samenwerking
en versteviging van de betrekkingen
toenemen. Meer dan 600 millioen mensen zijn sinds de oorlog aan dit sysmet Communistisch China.
Malenkov werd langdurig toegejuicht
Gisteravond om zeven uur plaatse- teem onttrokken. De. vele economische
lijke »Ud is in het Kremlin in Moskou en sociale conflicten
In het Westen toen hij zijn rede beëindigd had.
het negentiende Nationale Congres der souden lelden tot onderlinge strijd in
In Moskou heerste gisteravond een vaRussische Communistische party ge- 'dese landen en tot verscherping der
cantiestemming. Het weer werkte echter
opend. De vele nationale gedelegeerden, klassentegenstellingen..
niet mee, het was koud en regenachtig.
die uit heel Rusland afkomstig zijn,
van de tweede Onder de gedelegeerden bevinden zich
gingen onmiddellijk over tot het kiezen . De grootste winst
bet vele bekende persoonlijkheden, het Povan een Presidium, dat in de plaats is wereldoorlog is. aldus Molotov,
litburo. maarschalken, admiraals, genegekomen van het voormalige Polltburo. feit, dat de Sovjet-Unie uit haar internationaal isolement is bevrijd.
De raals, ministers en hooggeplaatste funcGekozen werden: Josef Stalin, V. M. Sovjet-Unie zal nu de vrede handhationarissen.
Radio-Moskou heeft bekend gemaakt,
Molotov, Georgi Malenkov, L. P Beria, ven en verstevigen. tenzij de kapitalisgeneraal K. Y. Voroshilov, N.
tische machten erin zouden slagen de dat vandaag vier uren zendtijd worder.
A. Bulganin, L. M. Kaganovich, N. S- Krushvolksmassa's in verwarring te bren- gereserveerd voor de grote rede van
chev (de namen werden In deze .olgMalenkov. Op het laatst gehouden
gen. HJj bracht hulde aan Stalin. Tenorde genoemd), en anderen.
slotte wijdde hU enige
woorden aan partijcongres werd de openingsrede door
Stalin zelf gehouden.
Al deze met name genoemde personen bet nieuwe vijfjarenplan.
waren lid van het oude poiltburo. Er is
Op "de voorpagina's van alle Moskouse
Vervolgens diende
Malenkov,
dus weinig of niets veranderd.
die
ongeveer 1300
genoemd wordt als mogelijke opvolger bladen. werd gisteren de
Waarnemers te Londen hebben opge- van Stalin. het Rapport van. het. Cen- afgevaardigden naar het congres een
merkt,
dat het Presidium alle leden trale Comité in, dat de* internationale „vurig" welkom toegeroepen. Onder de
van het Politburo op vier na omvat toestand, de sociaal-economische toe- leuze „lang leve de grote partij van
Deze vjer zijn N. Sjwernik, voorzitter stand van de Sovjet-Unie, de proble- Lenin en Stalin" werd in de bladen veel
van het Presidium van de Opperste men der Russische Party en Stalin's aandacht besteed aan de communistidie met' Lenin's woorden
Sowjet, die Zondag in Berlijn 1- aangebijdrage tot Ruslands welvaart behan- sche partij,
„het brein, de eer en het geweten van
komen om de viering van de derde'verdelde.
genoemd.
jaardag der stichting van de OostOok hij wees op de wereldsplitsing ons tijdperk" werd
Duitse Republiek bij te wonen. A. Mi- in twee tegengestelde kampen en op
Kojan, gewezen hoofd van het Departede verwijdering tussen
de Verenigde
ment van Binnenen Buiténlandse Staten en hun geallieerden.
Hij beHandel, A- Andrejef, deskundige op schuldigde het Westen van oorlogsoplandbouwgebied, die voorzitter is gehitsing en het voorbereiden van een
weest van de Commissie van Toezicht nieuwe wereldoorlog.
van de Partij en tenslotte A. N. Kosygin, een technisch
Vervolgens wees Malenkov op het
deskundige, die
feit, .dat de productie
in Rusland
hoofd is geweest van het Departement
sinds 1929 twaalf maal zo groot was
van d' Lichte Industrie.
Gezien' de sterk verbeterde betalingsen dat het Westen slechts zeer' gei
i
Stalin was aanwezig bij de opete
balans
van Nederland in de EBU enerringe verhogingen had weten op
ningsplechtigheid, .. .Volgens de. radio
brengen. Amerika maakte de econozijds en de sterk gestegen kosten in bet
werd het verschijnen van Stalin en
mieën van zijn geallieerden kapot,
buitenland anderzijds bestaan er in het
zijn collega's begroet met een ovatie
aldus Malenkov. door hun zijn goekader
van de Inter-Europese samenwerdie verceheidene minuten duurde.
deren op ■ te dringen. Hun
econoHet congres koos een Secretariaat,
mische positie wordt nog verslech- king geen bezwaren meer om het jaareen Commissie voor de Geloofsbrieterd doordat de Westelijken zichzelf maximum aan deviezen voor tourisme
ven en een Agenda-commissie. De
hebben afgesloten van de volksdenaar de Europese landen, die in OEESvoorgestelde
agenda werd bekrachmocratische markt.
verband samenwerken te verhogen van
tigd.
Tegenover
het agressieve Westen ƒ 400 tot ƒ 600 voor personen van 14 jaar
Nadat Molotov de gevallenen in de stelt het Rapport de naar vrede strestrijd tegen Duitsland en andere agresvende Sovjet-Unie en het noemt, het en ouder.
sors had herdacht, .beschuldigde hij de Atlantisch Pact een daad van agressie.
Hieraan kan worden toegevoegd, dat
Westelijke geallieerden,
dat zij een Volgens Malenkov zijn de Sovjetstrijd- de meeste andere crediteurlanden in het
nieuwe oorlog voorbereiden. De verkrachten noch in aantal noch in geInter-Europesp betalingsverkeer reeds
antwoordelijkheid voor
de
huidige vechtskracht sterker dan voor de ooreen ruimere regeling op het gebied van
conflicten, aldus de gewezen minister log.
Sprekend over de verwijdering toeristendeviezen toepasten dan in Nevan buitenlandse zaken, . ligt bij de tussen Amerika en
zi&jgeallieerden, derland tot nu toe het geval was.
heerseridff"fechtsè 'kringen in de V.S. w|jst het rapport erop, dat niet RusAls voorbeeld van het opwekken van land, maar Amerika het Britse ImpeDeviezen voor emigranten
agressief militarisme in Oost en West rium afbrokkelt.
noemde hij het Atlantisch Pact.
.Malenkov drong aan op bestrijding
De Nederlandsche Bank deelt mede
dat thans aan emigranten, die op of na
1 October 1952 zijn vertrokken of vertrekken naar landen, niet behorende tot
de dollargebleden en voorzover daarmede een betalingsregeling bestaat, bU
vertrek vergunning kan worden verleend tot het verkrijgen van deviezen
tot maximaal de tegenwaarde van de
volgende bedragen: voor gezinshoofden
en alleenstaande personen ƒ 1500, voor
het eerste gezinslid ƒ 750, voor overige
gezinsleden elk ƒ 400.

e

O* prijs dar advertentlën In da Tijdpers bedraagt 70 cent par m m.hoogta. Ingezonden mededelingen dubbal tarial. Contracttarievan op
aanvrage verkrijgbaar bij da adminlttratla an bij da arkenda advertenrieburaaux. Familieberichten 50 cents par m.m.-hoogta. Bewijsnummers
13 cantt. P« administratie bahoudt zich hat racht voor edvertantiën avanrjtal zondar opgaat van radanan ta waigaran. Wij reserveran ont hat racht briavan op advertentlën niat af ta gavan, indien wij
daartoa gronden aanwezig achten. Niet afgehaalde ol niet doorgezon*
den brieven werden aan maand na ontvangst vernietigd.

DtZO ET HOM OROIT

DAGBUD VOOR NEDERLAND

,

■

F

•

Niet Arnhem
maar Genève
Als plaats van Centraal

Europees Laboratorium

De Europese Raad voor Kernphysisch
Ondersoek
te Amsterdam bijeen
heeft hedenochtend eenstemmig besloten,
dat het Europese laboratorium in Zwitserland by Genève gebouwd zal worden.
Tevoren had de Nederlandse gedelegeerde de heer M. J. H. Bannier de
afgevaardigden verzocht zich uit te
spreken over hun voorkeur betreffende
de overgebleven twee proposities, n.l.
die van Nederland en Zwitserland: het
laboratorium te bouwen resp. bij Arnhem of Genève.
De Joegoslavische en
Zweedse
gedelegeerden
verklaarden
beiden voorstanders vcor het plan Genève te zijn. De heer Bannier legde
hierna een verklaring af, waarin hij zei,
dat Nederland zijn voorstel terugtrok,
teneinde te komen tot een unanieme
het
uitspraak over het bouwen
van
laboratorium in Zwitserland.
De voorzitter deelde toen mede, dat
hiermede het besluit was genomen het
laboratorium bij Genève in te richten.
De Italiaanse gedelegeerde Colonettl
zei, dat het een verheugend verschijnsel
is. dat de gedelegeerden zich bij hun
overwegingen niet hebben laten leiden
door hun nationale trots, doch uitsluitend het algemeeh belang voor ogen hebben gehad.
(Voor verslag van de zitting van Zaterdag verwijzen wij naar pagina 3).
—

—

Krepeergeval in
Tilburg geholpen
(Van onze Brabantse redactie)
Van particuliere zijde is aan het Tilburgse gezin, dat zoals w\i vorige week
bericht hebben bijna twaalf weken op
straat heeft gewoond, een klein huisje
in de Voltastraat aangeboden. Het Huisvestingsbureau heeft zijn toestemming
voor het betrekken van deze woonruimte inmiddels verleend, zodat hiermee dit noodgeval i« opgelost.
Het bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente Tilburg heelt
n.a.v. dit geval het volgende communiqué uitgegevenDe laatste ttfd hebben zich op het
gebied van de volkshuisvesting in Tilburg enkele gebeurtenissen voorgedaan,
die opzien verwekt hebben.
Zoals we reeds hebben bericht, heeft
de Kantonrechter enkele uitspraken ge*daan, waardoor wanbetalers in moeilijkheden zijn geraakt. Inmiddels hebben de gezinnen die ingevolge deze
rechterlijke uitspraken uit hun woning
zijn gezet, onderdak gekregen bij familieleden. Daarnaast deden zich enkele
gevallen voor, dat gezinnen, die over
woonruimte beschikken, eigener beweging om lichtvaardige redenen hun kamers verlieten b.v. omdat men onenigheid kreeg met de hoofdbewoner. In
één geval zag betrokkene geen kans om
ander onderdak te vinden en zag hij
zich genoodzaakt te gaan wonen in een
haastig opgetrokken, primitief verblijf.
Niemand weet beter welke nadelen
aan , samenwoning verbonden zijn dan
het gemeentebestuur, dat dagelijks de
gevallen van samenwoning-misère te beOnenigheid tussen
handelen
heeft.
hoofdbewoner en Inwonend gezin komt
nog al
eens voor. Vaak vergeet men
daarbij, dat in gevallen van samenwoning
beide partijen zich moeten aanpassen en
moeten trachten er het beste van te
maken. Zeker is het ten opzichte van
het eigen gezin niet verantwoord,
de kamers na een onenigheid maar te
verlaten vóór men andere heeft in de
hoop, dat anderen dan wel zullen zorgen. dat men onderdak komt.
Bij deze lichtvaardige handelwijze
wordt al te gemakkelijk vergeten, dat
de betrokkenen zich door eigen toedoen
in moeilijkheden stort. Het oud-vaderlandse spreekwoord: men gooit geen
oude schoenen weg voor men nieuwe
beeft, is zeker hier volkomen van toepassing.
Wanneer de gemeente in dergelijke
gevallen maar direct woonruimte verschaft, zou een chaotische toestand ontstaan. De belangen van andere woningtoekenden, die met gelijke of misschien
nog wel grotere moeilijkheden zitten,
zouden op ernstige wijze in het gedrang
komen, en het zou een kleine kunst
worden om spoedig een andere woning
te krijgen. Men ging dan eenvoudig enkele dagen op straat bivakkeren, en het
leed was geleden.
Betrokkenen moeten dan ook goed
voor ogen houden, dat het gemeentebestuur zich op het (enig juiste) standpunt
stelt, dat bona-fide woninzoekenden
niet kunnen worden achtergesteld bij
gezinnen, die door eigen schuld In moeilijkheden zijn geraakt.

De Bilt venvacht:
lot Dinsdagavond:
Wisselende bewolking met enkele buien. Matige tot krachtige,
aan de kust nu en dan harde wind
tussen West en Noord-West. VrU
koud.
Zon: 8.51—18.04. Maan: 19.24—12.22
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„Maar Stevenson zal het winnen”
Weinig verbroedering in Republikeinse partij
(Van onze

correspondente)
NEW YORK, 30 September.
b merkwaardig, dat, wanneer men op het ogenblik met overtuigde Republikeinen spreekt over de verkiezingen, men ben vaak boort zeggen
maar eerst nadat zU alle cataitrofen beschreven hebben, die over Amerika
rullen komen, wanneer. „Truman'a candidaat" president zou worden
s „Maar
Stevenson zal het wel winnen■ j
'
Die onzekerheid van Republikeinen, welk* men In privé-gesptokken met hen
gewaar wordt, wordt niet In de dagbladen weerspiegeld. Uiteraard niet. Drievierde van de Amerikaanse pers is Republikeins en afhankelijk van Republikeins
kapitaal. De pers doet mee aan de campagne en ook bladen 'al* de New York
Times
correct en fair in de behandeling van het nieuws betreffende beide candidaten
zijn In hun commentaar op de berichten zeker niet altUd onpartijdig.

Het

—

—

'

—

—

Belastingopgaven
overgelegd
Berichten van bladen uit het hele
land willen ons nu doen geloven dat
het „gev»l. Nixon" voor de Republikei-

nen een campagne-succes is geworden.
Dit op grond van de volgende feiten:
a) dat uit is gekomen, dat Stevenson
over eenzelfde fonds als Nixon heeft
beschikt; b) dat de tegenstelling tussen
liberale tn conservatieve groep in de
Republikeinse partij door het Nixongeval is verminderd; c) dat Nixon met
veel meer succes ka.i werken nu hij
een nationale bekendheid heeft verworven, en de generaal zijn élan heeft herwonnen, waardoor zijn campagne eveneenr meer effect krijgt.
Uit de overzichten, die leidende
week- en dagbladen publiceren, aan
de hand van informaties door correspondenten in alle 48 staten verkregen,
kan men zich echter géén helder beeld
vormen of de algemene stemming zich
ten gunste van Stevenson af Eisenhower ontwikke'
De gemoederen zijn
ook nog niet gekalmeerd en c' Stevenson-affalre is niet afgehandeld.
.

De kwestie Is dat het z.g. Stevensonfonds absoluut niet met
het Nlxonfonds kan vergeleken worden. Ten
eerste
was het Stevensan-fonds niet
geheim- Ten tweede gebruikte hi) het
niet voor zichzelf en konden de gelden
dus niet de indruk van omkoopsommen
maken. Tmi derde schonk hU het bedrag, overgehouden
van gelden voor
dat
z(jn campagne als gouverneur en
ongeveer zo groot was als hetgeen
Nixor voor zich alleen gebruikte,
aan acht hooggeplaatste ambtenarenDeze hadden o< verzoek van de gouverneur vetl beter betaalde poste"
verlaten om in staatsdienst te treden*
Veel hangt van de manier af waarop
de pers de berichtgeving over het SteAls de
venson-fonds zal behandelen.
feiten daarover ergens in onopvallende
berichten worden verstopt, blijft het
merendeels krantenkoppen lezende publiek natuurlijk onkundig van de verschillen tussen beide fondsen.

over 5000 dollar, die Nlxon in 1949
voor het voeren van een campagne

ontving van Senator Brewster. Deze
Brewster had in dat jaar 10.000 dollar
geleend voor de campagne van twee
Senatoren, en het geld werd door een
zekere Henry Gruenewald, een man,
wiens relaties me', de onderwereld
nog steeds door leden van het Congress worden onderzocht, aan beiden
toegezonden. In deze Nixon-Gruenespringlawald-relatle kan politieke
ding zitten.

Na XJxon en Stevenson heeft thans
de democratische eandldaat voor
het Amerikaanse vice-presidentschap,
senator Sparkman, z(jn financiën uit de
doeken gedaan. HU heeft op een persconferentie meegedeeld, hoeveel iU n Inkomen de afgelopen acht jaar heeft bedragen. Volgens deze cijfers .bedroeg
zijn inkomen over dexe periode in totaal 89.497 dollar H(J weigerde echter
mee te delen, welk bedrag zUn echtgenote, die als zijn secretaresse optreedt,
als inkomen aan de fiscus heeft opge-

De politie te Kanagawa, nabij Tokio, heeft meegedeeld, dat zij mogelijk de Japanse minister van buitenlandse zaken, Okazaki,
zal oproepen,
omdat deze verdacht wordt van onwettige praktijken bij de jongste verkiezingen. De politie tracht te ontdekken,

wie verantwoordelijk ii voor een partij,
die op 9 September gegeven werd voor
een duizendtal vertegenwoordigers van
de pers, waarbij de minister er bij de
aangedrongen,
gasten op zou hebben
hem te steunen. Indien Okazaki verantwoordelijk voor dit feest zou blijken te zijn, zal dit zijn verkiezing ongeldig maken, aldus de politie.

Rusland verwerpt

Er is verder een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Takeo Nakano, een
der gekozen liberale candidaten, i die
ervan verdacht wordt bij de op 1 October gehouden verkiezingen stemmen
te hebben gekocht. De 52-jarige Nakano is bestuurslid van de liberale partij en voormalig onderminister van financiën,
In totaal zijn 28 candidaten
aangehouden in verband met onwettiGeen van hen werd
ge handelingen.
echter gekozen en allen zijn weer vrijgelaten. Voorts zijn ruim 11.000 aanondervraagd
hanger» van candidaten
beschuldigingen
naar aanleiding van
van onwettige practijken bij de verkiezingscampagne.

De Russische regering heeft een protest verworpen van Zweden over spionnage van leden der Russische- ambassade in Stockholm. Radio Moskou heelt
verklaard, dat de Russische regering de
verklaring van de Zweedse regering,
volgens welke de Russische regering
maatregelen behoorde te nemen om dergelijke „onwettige" handelingen van
ambtenaren der Russische ambassade te
voorkomen, als volkomen ongegrond
van de hand wijst. In een nota, die Rusland aan Zweden heeft overhandigd,
wordt gezegd, dat de beschuldigingen
tegen de Russische ambassade „niets anders dan laster" zijn. De Russische nota
vormde een antwoord op een officieel
Zweeds protest bij de Russische ambassadeur in Stockholm, K. K. Rodionov,
als gevolg van het proces tegen de
Zweedse staatsburger Enbom, die door
een Zweedse rechtbank veroordeeld
werd als bendeleider van een communistische spionnagegroep, welke onder
leiding van de Russische ambassade gewerkt zou hebben.

Japanse ambassadeur
in Nederland

McCarthy-

Heiligen
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President Truman heeft ln een verElsenkleringsredevoerlng
generaal
hower er Zaterdag van beschuldigd de
veiligheid van de Verenigde Staten ln
gevaar te brengen door een „verdraaiing van de feiten over het Amerikaanse optreden in het buitenland". De president wees erop, dat generaal Eisenhowcr een grote rol gespeeld had bU

van beslissingen, die hU
thans als blunders veroordeelt. Dc pre•sident bracht zijn „Stop Ike" campagnetot een nieuwe climax in deze rede,
waarin h(j zei, dat generaal Eisenhouer
zich door de republikeinse „golf van

het nemen

vuil'' heeft laten meeslrpen, de geschiedenis verdraait en de Verenigde Staten
dichter bü een derde wereldoorlog
brengt, aldus meldt A.F.

Britse treiler bij Groenland vergaan
Slechts één overlevende
onder een en twintig
opvarenden
De 629 ton metende Britse treiler
„Norman" is in de nacht van Zaterdag
op Zondag op de rotsen van Zuid-Groenland te pletter geslagen. De opvarenden
hebben zich nog enige tijd aan de rotsen weten vast te klemmen, doch tenslotte moest de een na de ander de strijd
tegen de woedende elementen opgeven.
Van de een en twintig koppen tellende
bemanning zijn twintig man, onder wie
de gezagvoerder, om het leven gekomen
Een andere Britse treiler heeft de lüken van acht verdronkenen opgepikt.
Een Noorse boot redde de enige overlevende.

Gromyko lid van de
Sovjet-delegatie bij V.N.

verklaren. De jongen heeft mij vanmorgen
geschreven: hij maakt het goed
Hij stuurt kussen voor Jullie allebei,"
liet hij er zachter op volgen, zich naar
de beklaagdenbank wendend.
Hij vroeg zich af, waarom ze allebei
zaten te huilen. Hij boog voor de president die hem met open mond zat aan
te staren, en liep naar het andere einde van de zaal, zonder te merken dat
journalisten en persfotografen hem als
jachthonden volgden. Toen hij zich
omkeerde, -Stond hij tesenovcr hen.
„Hoe is uw naam precies, mijnheer kapelaan?
Staat u even stil, alstublieft?
Op welke fabriek werkt
u?...... Wie is eigenlijk uw superieur?..-.." Pierre glimlachte zonder te
antwoorden.
„Als jullie willen praten, ga dan de
zaal uit!" zei de parketwachter.
De officier van justitie hield zijn requisitoir, zoals hij het vooraf had opgesteld; zijn welsprekendheid maakte
een erg theatrale indruk. Daarna nam
do advoca.it van Marcel het woord. Zijn
trazen klonken verschrikkelijk hol; niemand luisterde naar hem; HIJ sloeg stukken over, raakte «en paar maal in de
war, nam zijn toevlucht tot hoogdravendheid, en toen hij voelde dat die poging ook mislukte, eindigde hij tam met
een beroep op de clementie van de
rechtbank. Eindelijk trokken de rechters zich terug om te beraadslagen. De
belangrijke mannen van de Partij omringden de advocaat, die met brede gebaren zijn onmacht te kennen gaf. Henri hield zich afzijdig en luisterde.
De Journalisten hadden Pierre mee-

1

André

komen als lid van het Congress.
Door het geven van inlichtingen over
zijn inkomen heeft Sparkman het voorbeeld van zijn partijgenoot Stevenson.
die naar het presidentschap dingt, gevolgd De kwestie van het inkomen
van de verschillende candidaten bij de
komende verkiezingen is actueel geworden door de critiek, die onlangs is
geleverd op de republikeinse tegenstander van Sparkman, Nixon, omdat
een groep vermogende inwoners van
Californië voor diens politieke uitgaven
een fonds van 18.000 dollar had ge-

Radio-Moskou heeft bekend gemaakt,
dat Andrci Gromyko, de Russische ambassadeur te Londen, die Dir.sdag via
Amsterdam naar Moskou is gereisd,
deel zal uitmaken van de Sovjet-dclepatie in de Algemene Vergadering der
V.N., welke geleid wordt door de minister van Buitenlandse Zaken, Andrei
Vishlnsky.

Naar het Frans* persbureau ATP van
over het algemeen welingelichte bron ln
Tokio verneemt zou de benoeming te
verwachten zijn van de heer Suemasn
Okamoto tot ambassadeur van Japan in
Nederland. De heer Okamoto is zestig
Jaar. Hij is o.a. van 1938 tot 1941 am- -81)
bassaderaad van Japan te Londen geweest en hij heeft ook de post van ge- Daar zit zo iemand. (HIJ wees op Marcel.) Maar er zijn duizenden, honderdzant van Japan in Zweden bekleed.
duizenden anderen, dicht in uw buurt,
die ook denken dat ze nooit uit do misère zullen komen en die aan de drank
raken, of zelfmoord plegen
Of een
Nichölai Schwernik, de voorzitter van fiets stelen," liet hij er zachtjes op volhet presidium van de Opperste Sovjet, gen.
zag de Jonge rechter opschrikken.
ia gisteren in Oost-Berlijn aangekomen HijHU sprak
nog «lechta voor hem. om
om deel te nemen tan de viering van
hem te .worden gehoord. Hij wist.
de derde verjaardag van de stichting door
de zaak voor Marcel verloren was:
der communistische Oost-Duitse repu- dat
de president zijn wil zou doorzetdat
arribliek op 7 Oct. 1049. Schwernik
ten
vellen van het vonnis; maar
bi)
veerde per vliegtuig en werd verge- hij wisthet
ook,
dat de oude rechter eena
zeld door I. O. Petrovsky, rector van door de Jonge zou worden vervangen,
de universiteit' van' Moskou. Hij werd zoala kapelaan Gérard eent de plaats
begroet door Oost-Duitse regeringsper- van de pastoor van Sagny zou innemen.
sonen. President Wilhelm Pieck, per- Daarom sprak hU niet ala een roepen*
mier Otto Grotewohl en ae voornaamde in de woestijn!
ite leider der partij
Walter Ulbricht
Hij haalde de briefkaart van Etlenne
bevinden zich in Moskou 'om deel te uit zijn zak en zei:
ik heb verder niets te
„Ik heb
nemen aan het congres aldaar.

Schwernik in Berlijn

grotere politieke macht die Taft over

Eisenhower heeft, en voor de

Felle aanval van Truman opEisenhower
ook

OSCAR

NAHAS legt voorzitterschap
van de Wafel neer
Oppositie binnen de partij

Nlxon-affalre, en zUn verwarring van
het morele en bet politieke element In
de behandeling daarvan, een sterk pnnt
Het dagelijks bestaar van de Wafd
in *Un nadeel. Dat geldt ook voon de heeft aangekondigd dat het vandaag

Ook SPARKMAN doet zijn
financiën uit de doeken

Onrechtmatige practijken bij
Japanse verkiezingen

Over spionnage van leden
der Russische ambassade

In de politiek Is het echter als in het
De verhoulinc tussen
de mensen wordt niet bepaald door wat
ze zeggen, maar door wat ze z(|n. En
ook het volk reageert In wezen niet het
sterkst op het emotionele beroep dat
mr. Nlxon op het publiek doet, noch op
de beloften der belde candldaten, maar
op de InnerlUke kracht van belde, welke het Instinctief zuiver schat. Zo gezien wordt Eisenhower'* aarzeling In de
dagelijks leven.

hlstorle, waardoor Eisenhower nog een
zware dobber zal krUgen.
De kloeke houding daarentegen van
Stevenson, die, waar :.ij komt, de voor
Wat de verbroedering in de Republide betreffende staten meest brandende
keinse partij dank zij de Nlxon-kwestie kwestie ~p een positieve manier aanbetreft, het is niet Juist dat de ver- pakt, niets belovend wat hij niet kan
deeldheid in de Republikeinse partij verantwoorden, begint, na de eerste
verminderd zou zijn. Integendeel, hier bevreemding, grote bewondering te
wekken. Stevenson ontwijkt elke deen daar is ze zeer verscherpt. In Wisconsin is de breuk definitief. Daar lig- monstratie van gevoel, zijn eerlijkheid
gen de Taft- en Eisenhower-groep met 'en Innerlijke onafhankelijkheid)
zet
elkaar overhoop, omdat de laatste, na hem voortdurend aan juist datgene te
bekendmaking van het Nixon-fonds, om zeggen, waarin hij met zijn luisteraars
het aftreden van Senator Nixon heeft van mening verschilt, om hun vooral
verzocht. De Senator van Wisconsin, geen rad /oor de ogen te draalen. En
McCarthy, heeft zich toen ook met de het gevol.ls dat diegenen, die het volruzie bemoeid, waardoor die nog erger maakt oneens met hem zijn, voor zijn
is geworden: er heerst een regelrechte oprechtheid en moed luid applaudisseRepublikeinse oorlog in Wisconsin. Taft ren.
en de zijnen keuren inmiddels de aarzeHet is vooral deze zich langzaam vorlende manier af waarop Eisenhower
het Nixon-geval heeft behandeld. ZU mende verhouding van het publiek tot
voelen zich in die afkeurende houding de candidaten, die de beslissing in Novéél meer dan al die
nu bevestigd, omdat de hele partij uit- vember bepaalt,
feiten
op
Taft
doet
reacties
en feitjes,'waaruit de
bijgevallen.
Nixon
eindelijk
is_
opinies
heel weinig om Eisenhower daadwerke- dagbladen telkens publieke
lijk te helpen. Het is soms zelfs pijnlijk trachten te distilleren.

Stevenson heeft Intussen door onverwacht een vrijwillige bekendmaking te publiceren van zün betaalde
belastingen over de laatste tien jaren
een door de Republikeinen nl«t voorziene goede zet gedaan. Het was een
invitatie aan de generaal en Senator
Nixon om hetzelfde te doen. De laat- geven.
ste heeft echter geweigerd in nog
meer details te treden. De Democraweigering
Sparkman motiveerde
ten zullen hem daarop wel aanvallen. met te zeggen, dat het zUn
hier ging om
De Democraten willen n.l. meer horen „een kwestie van principe". -Bovendien
behandelde zijn vrouw zelf haar financiële zaken, zo verklaarde hij, reden,
Advertentt»
waarom hij het niet nodig achtte, uitsluitsel te geven over haar inkomen.
„beslist" nooit gelden
m Hij had eenter
HOOFDPIJN? <
aan haar overgemaakt. De voornaamste
Mijnhard* Hoofdpijnpoeders. Doos 47 et post op de lijst van Inkomsten van
Mijnharde Hoofdpij nt»bietten. Koker 80 ct.
Sparkman wordt gevormd door zijn in-

Zweeds protest

om Taft's onverschillige houding t.o.v.
de generaal te bemerken. Onlangs hield
Eisenhower ergens een grote speech,
met de Senator van Ohio onder.zün gehoor. Taft verveelde zich zichtbaar, bekeek afwisselend en ostentatief het plafond en zijn nagels.....

*

•

vlees 15 procent gedaald, die van
groenten 15—50 procent, zuivelproduconder voorzitterschap van Moestafa El ten 10—25 procent en van grutterswaNahas bijeen 1011 komen, teneinde het ren 15—40 procent. Enkele winkeliers,
besluit, om geen gevolg te geven aan die zich niet aan het voorschrift hebben gehouden, zijn gearresteerd.
de els der regering-Nagoib tot inwenverstek
dige zuivering, opnieuw in overweging
Ex-koning Faroek zal bij
ta nemen,
worden berecht wegens misdaden, die
op zijn bevel zouden zijn begaan door
Nahas heeft Inmiddels besloten vande leden van zijn „ijzeren garde", aldus
middag het voorzitterschap van
Wafd neer te leggen. Woensdag moet meldt A.FP. uit Cairo.
de reorganisatie der partijen voltooid
zijn.
voormalige
Wafdistische
Vijftig
senatoren en afgevaardigden hebben
gisteren bekendgemaakt, dat zij vandaag de regering zouden verzoeken
de vorming van een neo-Wafdlstische
Zij hebben
partij feoed te keuren.
voorzitter Nahas 24 uur de tijd gegeven om vernieuwing van de partij
te aanvaarden.
Begin vorige week verordende premier Naguib verlaging van de prijzen
van levensmiddelen
en zond hij indie er voor moesten
specteurs rond,
zorgen dat de verordening zou worden
nageleefd. Thans zijn de prijzen van

Standbeeld voor
Koning George VI
De Britse premier, Winston Chur-

chill. heeft in een radiorede medegedeeld, dat in Londen
een standbeeld

in
voor Koning George de zesde, die
zal worden opgeFebruari overleed,
richt. Churchill opende een campagne
voor een nationaal fonds voor de
telijke en materiële behoeften van ouden en Jongen in Engeland. Churchill
verzocht zijn toehoorders bijdragen te
sturen aan de burgemeester van Londen, die de actie organiseert. De PTT
dat schenkingen aan
heeft besloten,
het fonds portvrij kunnen worden verzonden. Een scheepvaartmaatschappij
heeft reeds een belangrijke lift gedaan: 50.000 pond.

Kabinetscrisis op handen
in Indonesië ?
Meerderheid

Kennan blijft in

staatsdienst

voor reorganisatie van
Ministerie van
en legerleiding

In kringen van de Indonesische rege-

ringspartijen maakt men zich ongerust

Defensie

waarin wel om reorganisatie wordt gede tekst van deze motie rog
niet geformuleerd. De partij polst evenwel thans andere partijen. Ook de
P.N.I. heeft vergaderd om haar standpunt te bepalen. Dit standpunt wordt
geheim gehouden.
Yamin (partijloos) heeft gezegd, dat
naar zijn mening, een kabinetscrisis
onvermijdelijk is en dat hij deze in de
loop van deze week verwacht. Hij baseerde deze mening op het feit, dat de
lieide grootste regeringspartijen onder
alle omstandigheden een reorganisatie
van het ministerie van Defensie vervraagd,

Bijzonderheden "over de
dood van Von Lama

Tot de slachtoffers van het Hitler-regiem in Duitsland behoort ook de schry
ver en journalist Friedrich Ridder von
Lama, wiens verzamelde werken onlangs
opnieuw zijn uitgegeven door de ZuidDuitse katholieke uitgeverij „Badenia".
Zijn publicaties over ThereseNeumann,
de gestigmatiseerde van Konnersreuth,
hebben in vroeger jaren sterk de aandacht getrokken.
Uit een korte biografie in de nieuwe
editie van Von Lama's werken wordt
voor het eerst de sluier weggenomen van
het tragische lot van deze katholieke publicist, die reeds in 1938 door de Gestapo
was gearresteerd, omdat hij tegelijk met
de toenmalige bisschop van Rottenburg,
rr.gr. Sproll, openlijk had geweigerd aan
de door de Nazi's geënsceneerde verkiezingen deel te nemen. Ridder von
Lama werd toen veroordeeld wegens
hoogverraad maar kon later door bemiddeling van invloedrijke vrienden weer
uit de gevangenis worden bevrijd. Gedurende de oorlog viel hij opnieuw in handen van de Gestapo, thans onder de beschuldiging van „Heimtiicke" (politieke
geniepigheid), aangezien Von Lama had
geschreven dat in Duitsland de waarheid
voor het volk verborgen werd gehouden.
Nog eens lukte het zijn vrienden deze
aanklacht en bagatelle te doen behandelen, maar de GeheimeStaatspolitie waarschuwde de onverschrokken strijder, dat
bij een nieuwe botsing met het nationaal
socialistisch regiem zijn leven onherroepelijk verbeurd zou zijn. Inderdaad werd
hij op 14 Januari 1944 opnieuw gearresteerd, omdat hij naar de Vaticaanse zender had geluisterd.
Nauwelijks drie weken later, op 9 Februari 1944, stierf hij. Het lijk vertoonde
blauwe plekken aan de hals; hij was op
een of andere wijze „geliquideerd".

over de mogelijkheid van een kabinetscrisis, aldus schrijft Aneta. Weliswaar
zijn de regeringspartijen in het algemeen niet bereid de motie van wanw
mm
trouwen tegen de minister van Defenvrouw
sie, zoals die door Baharuddin is ingediend, te steunen, zodat deze motie, die
De Amerikaanse ambassadeur ln Moskou, George Kennan, wiens terugroezeer waarschijnlijk een kabinetscrisis
ping door de Russische regering geëist tengevolge zou hebben, weinig kans
is, is gisteravond per trein uit Genève maakt, maar sinds de minister van Denaar Berlijn vertrokken, waar hU thans fensie heeft geantwoord, zijn er nieuwe
wacht op de aankomst van zijn vrouw complicaties ontstaan.
en twee kinderen uit Moskou. Mevrouw
De meerderheid van
parlement langen.
Kennan zal Donderdag uit de Russische blijkt een reorganisatie het
ttfex*
In de leiding
hoofdstad vertrekken,
van het ministerie van Defensie en in
Kennan spreekt vrijelijk over zijn de legerleiding te wensen. Men vreest
ook il zou de motie van
toekomstplannen en heeft verklaard, thans, dat
dat hij in staatsdienst zal blijven. Op wantrouwen van Baharuddin verworeen kabinetscrisis onpen worden
zijn reis naar Berlijn werd de ambassavermijdelijk zal zijn, indien een nieuwe
deur, begeleid door Elim O'Shaughezaakgelastigde te Moskou, die motie, waarin om een dergelijke reorncssy,
morgen naar Moskou zal vertrekken. ganisatie gevraagd wordt, door het parIn politieke kringen in Washington lement zou worden aanvaard. Want
voorspelt men, dat een besluit over ver- men betwijfelt, of de minister van Defensie bereid zou zijn een reorganisatie
vanging van Kennan in Moskou wellicht zal worden uitgesteld tot na de uit te voeren, die geheel aan de verlaninstallatie van de nieuwe Amerikaanse gens voldoet.
president in Januari 1953. Minister
Intussen heeft de leiding van de
aan eigen geld, dat nodig is
Acheson is bezig met het opstellen van Masjumi,
om met bedie een nieuwe ontwerphulp van hypotheck-crediet terstond een
eer.
antwoord aan de Sovjet-Unie, motie zou opstellen, waarin geen wan«igen huis te bouwen.
waarin, naar verwacht wordt, ■ de be- trouwen wordt uitgesproken, maar
De werknemer zet hiervoor zo mogelijk
tegen Kennan ' zullen
schuldigingen
Onder de titel „Samen Bouwen" ii een
dezer dagen het rapport van een door een eigen spaarsommetje in. De werkgever
worden verworpen.
Het antwoord zal
het bestuur van de Algemene Katholieke komt de werknemer bU het aflossen van het
een dezer dagen worden overhandigd.
ooor hem verleende voorschot
Werkgevers Vereniging
Ingestelde
tegemoet,
comI
missie gepubliceerd, over de bezitsvorming door een bepaalde spaartoeslag voor dit
ndcr
inJ? te brengen van het verin Nederland, waarin een concreet plan Is schuldigde
u i-H
uitgewerkt.
aflossingsbedrag.
Nadat
het
voorschot
van
dc werkgever door de werkHet rapport begint met de stelling, dat de
e,ma
rc
r
Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
t'g
S
sparen is afgelost,
°,
grote betekenis hecht aan het streven naar zet de werknemer zijn spaaractiviteit voort
08 mg van het hypothetkcrediet.
bezitsvorming voor brede lagen van de bef
volking.
Geen bespreking over verhuis onbezwaard kan
Hoewel ook verschillende andere objecten bezittcm

In Berlijn wacht hij op
en kinderen

"sun-kissed"
fobaccos

Rapport Katholieke Werkgevers
over bezitsvorming in Nederland

—

—

Voorkeur voor bezit
Concreet plan

•

*

Schuman wijst Duitse
beschuldigingen af
deeldheid van Duitsland

De Franse minister van Buitenlandse
Zaken, Robert Schuman, heeft tegenover een correspondent van de „Kölnlsche Rundschau" namens de Franse
regering met klem de „kwaadaardige
praatjes" over een geheim Frans-Russisch contact tegengesproken. Beschuldigingen van dubbelhartigheid zijn, aldus de minister, dikwijls bedoeld om
wantrouwen te verspreiden en FransDuitse betrekkingen te bemoeilijken.
Volgens het
onafhankelijke Duitse
blad „Welt am Sonntag", zou De Noblet,
de Franse plaatsvervangende commandant in perlijn, in Juni informele
besprekingen
gevoerd
hebben
met
Sovjet-vertegenwoordigers over „handhaving van de verdeeldheid van Duitsland". Deze besprekingen zouden, aldus
het blad, zijn gevoerd met instemming
van de voormalige Franse minister van
Buitenlandse Zaken, Bidault.
West-Duitse socialistische leiders hebben deze officiële Franse ontkenning
genegeerd en herhaald, dat Frankrijk
en
Rusland heimelijk onderhandelen
over het in stand houden van de verdeeldheid van Duitsland en het Duitse
blad heeft de beschuldigingen herhaald.
Advertentie

Bescherm Uw Kinderen

Niet „afwachten" bij («vatte kou en I
boestan van Uw kind 1Direct de dreigende I
—

teniet {fórU»nd»Mg

beatrijdenmet^^^^^

getroond en als jachthonden deelden zij
zijn voorzichtige antwoorden.
„Mijn kameraad staat er lelijk voor, ls
het niet?" vroeg hij.
Zy zwegen: het was hun beroep, vragen te stellen; niet, op vragen te antwoorden. Maar de oudste, een man met
een hoge rug, drong tot Pierra door,
legde zijn hand op zijn arm en zei: „Uw
vriend wordt vrijgesproken, dank zij uw
getuigeverklaring en ondanks het pleidooi van zijn advocaat."
~Maar de president..."
„Die Jónge rechter is op uw hand.
en.... heeft u zijn decoraties gezien?
Do president moet voorzichtig zijn, wegens zijn houding in de jaren '40-44: hij
zal moeten doen wat dia Ander wil.
Maak u dus geen zorg over uw vriend;
maar de advocaat zal door de Partij op
zijn vingers worden getikt: het is een
mislukt proces!"
„Dat zal mij een zorg zijn!" antwoordde Pierre.
De anderen stonden te schrijven.
De beraadslaging duurde lang. Eindelijk namen de drie rechters hun plaatsen weer in en da president sprak op
gemelijk* toon het vonnli uit: één
maand voorwaardelijke gevangenisstraf
voor Rougier; vrouw Rougler werd vrijgesproken. De officier van Justitie deed
alsof hij niets hoorde. Marcel keerde
zich om en keek da advocaat vrageno

Terroristen

actief

van eigen huis

""

in West-Java

XZ JLi*u/J

Vijf politiemannen bij
gevecht gedood

,

in aanmerking zouden kunnen komen, meent
de commissie, dat aan het bezit van een eigen
huis de voorkeur moet worden gegeven en
Een zwaar gewapende bende van twee- zij voert hiervoor verschillende argumenten
aantrekkelijkheid van het bezit van
honderd man heeft een aanval gedaan aan. De
van
een eigen, huls wordt echter verminderd
op de politiepost der in de omgeving van door
verschillende obstakels, voornamelijk
Patjet (tussen Bogor en Sukabuntl) gevan fiscale aard.
te
legen onderneming „Tjikembang". Vijf
In conereto zijn er, aldus de commissie,
Bij besluit van 27 September 1952 heeft
politiemannen sneuvelden tijdens het voor de verwerving van een nieuw te bouZ.Em. kardinaal Pizzardo, prefect van de
verbeten gevecht tegen de numeriek wen woning o.a. de volgende twee moge- H. congregatie voor seminaries
en universterkere terroristen, dat op de aanval lijkheden:
siteiten, benoemd tot rector van het Paubet
verwerven
selijk Nederlands College te Rome mgr. J.
a;
van een woning op lanvolgde. Vijf andere politiemannen wertermijn na een vóórspaarperiode;
w. Damen als opvolger van mgr. B. Eras
den zwaar gewond. Toen uit de omgeving gere
b) het verwerven van een woning op korMgr. Damen was reeds jarenlang <ils
versterkingen aankwamen, trok de ben- te termijn met behulp van de bestaande z.g.
vice-rector aan het College verbonden.
de zich met
drie doden

Mgr. J. W. Damen

Rector

Pauselijk Ned.
College
Rome

achterlating van
premieregeling Woningbouw.
en een gevangene terug.
Ten aanzien van het verwerven van een
De administrateur der onderneming woning op langere term n, na een vóór„Tjikembang" (die gelegen is ten Zuid- spaarperiode, beveelt de Commissie een
aan, welke als volgt kan worden
Oosten van de Gunung Malabar), de werkwijze
«amengevat:
heer Pieters, en een employé, Genaad
De werknemer spaart in de vóór-spaarBastet, waren met vrouwen en kinderen
periode regelmatig kleine bedragen, om
in de kinabossen gevlucht. De heer Basbinnen 7 tot 10 Jaar een som eigen feld
tet kreeg een schotwond in de buik en
bijeen te brengen, die, aangevuld door
werd opgenomen in een ziekenhuis te
hypotheekcrediet, voldoende ls om na die
Bandung. Zijn toestand is niet levensperiode een eigen huis te laten bouwen.
gevaarlijk.
Volgens andere berichten zou in het
plaatsje Tjikembang door terroristen ook
de bioscoop zijn gemitrailleerd, waarbij
vijf burgers zouden zijn gedood.

Adviescommissie Europese
politieke gemeenschap
In verband met de ontwikkeling van
de functionele integratie in Europa en
de daaruit eventueel voor Nederland
voortvloeiende voorbereidende werkzaamheden hofcft, naar wij vernemen,
de Nederlandse regering een adviescommissie ingesteld inzake de vestiging
van een Europese politieke gemeenschap. Voorzitter van deze commissie
is mr. E. N. van Kleffens, Nederl. gezant
in Portugal,

bedanken:

„Mij?" vroeg de verdediger, „waarom
dan?.... O Ja!"
De chef „Nieuwsdienst" nam het vel
met de zojuist binnengekomen telexberichten op. las het door, schoot zijn
bril op zijn voorhoofd om één van de
berichten beter te kunnen lezen, en
Ring naar het bureau van de hoofdredacteur.
„Zullen we het proces van Sagny op
één zetten over drie kolom met een
foto?"
„Dat zaakje van die priester-arbeider?
Op vier, man, dat is mooi genoeg! Waarom wil Je....?"
„Lees dit maar! Die twee dingen saM
men zullen het doen
„....zestig jaar.... vandaag op de
Boulevard de Clichy vermoord
messteek in dn rug....
Wat heeft dit er
mee te maken?"
„Dat was óók een priester-arbeider
van de Mliilon de Paris, maar
dat was er een, die hoeren redde! Ze
noemden hem Père P1ga11e...."
—

XI

Ia het hol* nn mUn Vader ifln Tel»
woningen.

Toen Pierre. door een telefoontje van
de Missie, hoorde dat de aartsbisschop
aan....
hrm dringend wilde spreken, voelde
.Vrij!" riep deze hem toe; hij scheen hij een soort wanhopige opluchting: als
stom verbaasd en begon zenuwachtig iemand die eindelijk hoort, dat de
zlin papieren te ordenen. Stralend kwam ernstige operatie de volgend* dag tal
iMarcel hem zeggen, dat hU hem wilde plaats hebben.

,

In deze periode verleent de werkgever
aan het streven van de werknemer steun
door spaartocslagen voor dit doel. Daarmee kan de vóór-spaarperiode binnen, relelijke grenzen worden gehouden.
Na afloop van de vóór-spaarperiode laat
de werknemer een eigen huis bouwen met
behulp van hypotheekcrediet.
In de daarop volgende na-spaarperiode
lost de werknemer het hypotheekcrediet
af en verwerft daarmee een onbezwaarde
eigen woning. De uitvoering van dit plan
kan op de eenvoudigste wijze geschieden
door Inschakeling van daartoe
speciaal
geëigende instellingen: de bouwspaarkas-

scn.

Ten aanzien van het verwerven van een

woning op

korte

termtjn, met behulp van

de bestaande premieregeling Woningbouw,
beveelt de Commissie een werkwijze aan,
welke als volgt kan worden samengevat:
Door de & fonds perdu van het Rijk ontvangen premie voor nieuw te bouwen woningen, wordt het zelf te financieren bedrag belangrijk verminderd.
De werkgever geeft hier een voorschot
Ineens aan de werknemer voor het bedrag

Hij legde de hoorn op de haak,
wendde zich om en zag Madeleine met
neergeslagen ogen tegen *de deur geleund staan.
„Ja," zei hü tegen haar, „de aartsbisschop. Morgen, Zaterdag, ga ik naar
hem toe."
„Misschien bent u
zijn wij onvoorzichtig geweest?" zei ze moeilijk.
„Ja, ik heb onvoorzichtig moeten
zijn. Maar (hij kon* nu weer glimlachen)
het is met onvoorzichtigheid
als met kou vatten: je merkt het pas
achteraf en altijd te 1aat!...... Op de
administratie van de fabriek heb ik
een prachtige rekenmachine
gezien."
vervplgde hy; ,Je.tikt eenvoudig vijf
minuten, lang op de toetsen, zonder dat
je er bij hoeft te denken; dan druk le
op een knop: het ding doet ping en je
leest een uitkomst af. waarvan je helemaal geen Idee hadl Soms is het negatief
Ik heb ook, zonder er. bij Ta
te denken, telkens op een toets getikt,
dia Ik voor da goede hie1d......"
„Och. onvoorzichtigheid,. onvoorzichtigheid! Christus heeft daarvan voort»
durend het voorbeeld gegeven!"

Elf paters krijgen
hun missiekruis
(Van

onze Haagse redactie)
In het noodkerkje aan de Fluwelen
Burgwal ontvingen Zondagavond elf
paters van de orde der Franciscanen
uit handen van hun Pater-provinciaal,
Pater Castelles v. d. Lijnde, hun zendingsbrief en missiekruis. Voorafgegaan
door een stoet in smetteloos wit gestoken bruidjes, gingen "ie paters door een
dichte haag Kabouters, welpen en verkenners van de Antonius-groep vanaf
de pastorie naar de kerk, waar zij voor
he*. feestelijk versierde altaar neerknielden.
Voor de uitreiking der brieven hield
Pater Gilbertus Lohuis een korte predikatie, over het negende hoofdstuk
van Mattheüs, waarin deze spreekt over
de velden die wit zien van de oogst.
De nieuwe missionarissen,
die hier
voor het altaar liggen geknield, laten
zich niet afschrikken door de vaak
grete offers, die van hen worden gevraagd. Nog slechts kort geleden vernamen wij van de gruwelijke dood van
een onzer medebroeders in het missiegebied; maar desondanks aarzelen zij
niet om zich aan het gevaar bloot te
stellen. Maar zij gaan in het'volle besef
van de medewerking van de achterbil)*
venden. Dit thuisfror.. moet juist door
de plechtigheid,
die hier hedenavond
plaats vindt, doordrongen worden van
de verplichthfid tot medewerking door
offervaardigheid, gebed en door geldelijke steun.
Er wordt door de katholieken wfl
eens gezegd dat de kerk „te «".uur" isMaar als men mtj op de man af de
vraagt stelt, aldus pater Lohuis, of men
verplicht is, 'n groot gedeelte van zijn
inkomen aan de kerk te betalen, dan i*
mijn antwoord hierop een volmondig
dit van
•Ja". „Het is'niet de kerk die Christus,
ons vraagt, maar het is Jezus
die dit verlangt!" .
De Pater-Provlnciaal achtte het niet
nodig, nog veel aan dit woord van
Pater Lohuis toe te voegen.
„Ga met Gods zegen en verspreid
overal de blijde boodschap van Christus. Onze beste - wensen vergezellen u.
Mogen velen nog komen om u te helpen de opbouw te voltooien van bet
Godsrijk".
Hierna werden tijdens een sobere,

(Worit vervolgd). masr indrukwekkende plechtigheid <*'
zendlngsbrievjn voorgelezen -en uitgereikt en de missiekruisen gezegend,
waarna iedere pater uit handen van ce
HEILIGEN GAAN NAAR DE HEL
pater-provinciaal zijn kruis ontving
is ccn Parelmoer-roman van UitTenslotte werd door de pater-provinciaal met assistentie van de paters O
geverij Foreholle le Vooihout en
v. d- Vat en C. Wellink een kort Lof
gecelebreerd. Ceremoniarius was pster
ii verkrijgbaar bi| de boekhandel
B. Zuidwük.
�;
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Het

leven is toch wel afschuwelijk
ingedamd in 'n moderne stad: het is
georganiseerd tot in alle lagen. U
kent dat wel: Openingswoord van de voorzitter. notulen van de secretaris, kasvers!ag van de penningmeester, rondvraag,
nasluiting. De huizenblokken zijn
venant, keurig en netjes met stoepen en
plantsoenen, met gordijntjes en lopertjes
op de trap. Alles past. alles is hoffelijk
en voorkomend. Hoedje af, dag meneer,
mooi weer meneer, hoe gaat het met de
kindertjes, gaat u ook naar de vergadering? Dag meneer! Vergaderingen zijn
meestal verschrikkelijk, congressen en
recepties zijn nog erger. Daar komt bij
dat het een ziekte is, die reeds lang een
epidemisch karakter heeft. De mensen
zijn dan in frakken, waarin z« zich als
in harnassen bewegen. Ze buigen en

geven handen en zeggen gelegenheidswoorden. Geef ze twee borrels en ze gaan
weer gewoon doen; nog twee en ze zijn
beste vrienden van elkaar. Na een pa<j r
uur grijpen ze naar het hoofd, want de
angst, dat ze teveel hebben gezegd en
te vriendelijk zijn geweest, wroet in hun
brein. De berekening is even uitgeschakeld geweest: zoiets is ontstellend.
De kinderen worden in de levensrvstematiek consequent opgevoed. Ais
baby. leren ze al het formalisme en net
geburgerdom wordt ze in de botten vanbakken Toch leeft in hen nog de
daal of de zigeuner. Er hoeft maar iets
in het systeem niet te kloppen of de
?wervers komen los in de kinderen, bij
ons in de buurt is de straat opengebroken. Dat is al maanden lang zo. want
om te maken.
het is'een moeilijke straat
i« het
Ai» ctraat
t_

In die

straat

is

net

zwerversdomein her-

boren. Zo gauw de
stenen straat stuk is
leven de kinderen
op. vooral op Zondag
ils de moeders angstig achter de gordijntjes kijken, want
eigenlijk past het
dat
helemaal niet door
de kinderen
rioolbuizen kruipen
en forten van stenen bouwen en zich
in het zand graven
rollers
grote
en

Directorium Stichting

1853-1953

Engelen zonder vleugels

Mr. F. J. van Thiel

Vermakelijke voorstelling bij
het Vrije Toneel

afgetreden
tot minister
Maatschappelijk Werk Is mr. F. J.
van Thiel afgetreden als lid van het directorium van de Stichting 1853—1953.
welke de viering voorbereidt van de
eeuwherdenking van het herstel der ker«.,100
kelijke hiërarchie in Nederland
directorium
Kromstaf).
Tot
het
jaar
zijn toegetreden de heren H. J. van
Ltoorne te Deume en M. M. A. A. Janssen Fzn. te Zeist.
Wegens zijn benoeming

vin

Jurriaan Andriessen
componeert H- Mis in
opdracht van K.R.O.
Uitvoering tijdens feestelijk-

heden in Utrecht

Voor de eerste maal na het overlijden van Cor Ruys heeft het Vrije Tohet
in
neel een première gegeven
Centraal Theater, de schouwburg, waar
de grote acteur-al zijn triomfen heeft
gevierd. Een vtnle zaal heeft voor de
aanvang enkele ogenblikken geluisterd
naar Anton Ruys, die zijn grote en
zeer betreurde broer met weemoed herdacht en thans aandacht vroeg voor het
ensemble,'dat Cor Ruys in de loop der
jaren heeft opgebouwd. Die aandacht
werd met een harteliik applaus gul beloond en aan het eind ran de arond zal
het de spelers wel duidelijk geworden
zijn, dat het Amsterdamse publiek
slechts de ku-atifeit ran die at?ond behoeft om het Vrije Toneel trouw te blyven.
Het moge dan waar zijn dat het gezelschap voor een extra zware taak
heeft gestaan, het heeft niettemin de
hele avond door de lachers op zijn hand
gekregen met de voorstelling van een
dank zij
stuk.» dat in menig opzicht
mede de vlugge, luchtige regie, nog van
vermag te
Cor Ruys afkomstig

In overleg met de Stichting 1853—1953
heeft de KRO de jonge Nederlandse
componist Jurriaan Andriessen opgedragen voor hem een H. Mis te componeren
voor koor en orkest. Andriessen neeit
deze opdracht aanvaard. Het ligt in net
voornemen deze compositie voor het
eerst te doen uitvoeren volgend jaar
Mei. Deze uitvoering zal een onderdeel
voorttrekken.
vormen van de feestelijkheden ter gezonder vleugel*" (La cuisiMaar de straten- legenheid van de herdenking van de ne des anges" van Albert Husson)
zal
door
de
Zij
makers lopen ook „100 jaar Kromstaf.
speelt aan het eind van de vorige eeuw
in hun Zondagse KRO worden uitgezonden.
aak en de agenten,
bewakers van het
fatsoen, kunnen niet
aan het wegjagen
blijven. Bij een kapotte straat wordt
de Zondag ineens
een feest.
Nog drie weken
dan is alles goddank
weer helemaal dicht,
dan kan ieder weer
rustig wandelen zonder zijn broekspijdeze manier
werd geboren en die nu op
pen vuil te maken,
heeft in het raadhuis te haar nagedachtenis wil ere n.
Zaterdagmiddag
KH
dan is de orde her- Kapelle-Biezeling
onbekend wil bltfheer J. Koopman, seDeze Amerikaan, die
van dit jaar,
steld, dan zitten de cretaris van de afd. Holland der Jeugd- ven.
had eerder, n.l- in Mei
kinderen weer in vriendcn-associatic, aan 77 weduwen boven reed» 76 gouden bruidsparen in Amsterdam
namens
het gareel en kraait de 65 Jaar een pakket uitgereikt
geschenken verrast. De heer Koopman
voorweldoener, met
heeft een en ander over hem verteld,
de verveling voor de onbekende Amerikaanse
wiens moeder 6 October 1856 in Kapelle dat hij de pakketten uitreikte. De onbehen weer koning.
en heeft
kende is in Amsterdam geboren opgewerkt
zich door zijn enorme wilskracht
wereldvertot een man. die op zijn gebied
Koopman ls
—

—

Onbekende Amerikaan blijft
weldoende rondgaan
Verrassing voor 77 weduwen

..

Kath. Nederlandse Journalistenkring
viert zijn gouden jubileum
Voorz. Hanekroot Officier O.N.
In Utrecht, de stad, waar ook het zilveren jubileum is gevierd, heeft de Katholieke Nederlandse Journalisten Kring (K. N. J. K.) Zaterdag haar vijftig-jarig
bestaan herdacht. In de kapel van de Zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding aan de Catharijnesingel droeg de aalmoezenier van de pers, pater M. Bogaarts 's morgens een, mis op tot intentie van de overleden leden van de Jubilerende journalistenkring.
In zijn predikatie noemde pater Bogaarts het journalist-zijn meer een roeping dan een beroep. Het is immers de
taak van de Katholieke journalist, zo
zei hij, klare taal te geven over het
dat wil blijven
woord van Christus.
wonen onder de mensen. Na de kerkdienst werden de journalisten ten stadhuize ontvangen door het Utrechtse gemeentebestuur.
De heer H. A. Bekker herinnerde
de journalisten aan een grote voorganger uit het begin van de negentiende eeuw, Le Sage ten Broek, die
een machtige stoot heeft gegeven
tot het in leven roepen van katholieke tijdschriften en kranten.

o.m. de aartsbisschop-coadjutor
vertegenen
mgr. dr. B. J. Alfrink
de
woordigers van zusterorganisaties,
Nederlandse Katholieke Dagbladpers en
van de K.A.B.

zagen

Kardinaal

De Jong had schriftelijke

gelukwensen gezonden. De viering werd
besloten met een diner, wftjrbij o.m. d»
minister van 0.. K. en W. mr. J. M. L.
Th. Cals, aanzat. De minister deelde
mede, dat de voorzitter van de jubilerende kring, de heer Leo Hanekroot,
door de Koningin Is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De
feestredenaar op

dit diner was

mr. L. Schlichting uit Nijmegen.

prof.

Postauto in het water
gereden
Omstreeks vier uur hedennacht is te
Amsterdam een postauto, komende uit
de richting van het Victoriahotel over
de brug in het water bij het Damrak
gereden. De auto, die waarschijnlijk een
defect aan de stuurinrichting had, viel
van een hoogte van ongeveer twee en
een halve meter in het water, terwijl
de achterkant gedeeltelijk boven water
bleef steken. De bestuurder wist zich
via de achterzijde te redden. Een kraanwagen van de politie heeft de auto, die
aan de voorkant werd ingedrukt, op het
droge gebracht.

TEGELEN stad der
tweelingen
zijn op het Tegelse gede heren Th. Sijber» en
Beeks de geboorte van een tweeling komen aangeven. De heer Sijber* merkte op, dat het reeds zijn tweede tweeling was. Vader Beeks overtroefde hem
nog want zijn gezin werd verrijkt met
een derde tweeling. De drie tweelingbaren Beeks zijn bovendien alle ia de
tnaand October geboren.
Gelijktijdig

meentehuis

ReYvonne Loriod in het Concertgebouw
Resisidentie Orkest opent winterseizoen
Concert in
dentie Orkest in Amsterdam
Stedelijk Museum.
—

—

—

Door het concertleven waart een proverschillende
bleem rond, dat overal
antwoorden oproept en dat door het
Volksconcert van Zaterdagavond in het
Concertgebouw te Amsterdam weer aan
de orde gesteld is. Dat is de vraag naar
Bartok's actualiteit, naar de aard zijner
heerschappij over ons muzikaal bewustzijn, naar zijn macht over onze gevoelens. Die heerschappij schijnt groeiende
te zijn en de gevoelens die zijn muziek
in ons opwekt krijgen meer gestalte en
daardoor begrenzing. Waar zijn Vioolconcert en zijn 3e Pianoconcert wel vermogen zinvolle aandoeningen in ons op
te wekken is dat nog tamelijk dubieus
bij het Tweede. De nabijheid van het
ihythmische onbewuste, waaruit de cultuurbloem der melodie later zal opEr is
bloeien, is hier nog overheersend. staal«en afgerond vormschema en een
hard contrapunt. Ondanks deze consequente opbouw is het weinig variërend
in zeggingskracht, en daardoor \oor de
iolist een erg ondankbare opgaaf.

Yvonne Loriod, de Franse pianiste die
hier naam verkreeg door haar Mesiaenpropaganda, speelde het werk, dat de
tolist bijna geen rust gunt, uit het hoofd,
wat erg knap, en werd gesecondeerd
door Antal Dorati, die het Concertgebouworkest ook uit het hoofd dirigeerde,
en dat was niet alleen knap maar beangstigend en overbodig; de opluchting
van het orkest, toen alles goed was afOndanks het
gelopen, was voelbaar.
grote vakmanschap der instrumentatie,
waardoor de piano nergens door de grote
bezetting wordt weggedrukt, had toch de
solistische partij meer kracht kunnen
Dbg.
verdragen; Yvonne Loriod is een respect
afdwingende virtuoze, maar haar aanslag
mist volheid en sonoriteit. De pulserende dynamiek van het laatste deel had
een enthousiasmerende invloed op de
hoorders, die haar tenslotte een grote
ovatie brachten.
De wijze, waarop Antal Dorati aan
Beethoven's „Eroica" gestalte gaf, was
meer welluidend dan pregnant Wij zijn
Het is niet
dat hier anders gewend.
nodig om ons concertpubliek nog eens
duidelijk te maken, welke mooie kleuren
Beethoven allemaal op zijn palet had
(hijzelf zou gruwen van het idee). Het
was een mooi uitgedoste, maar morsdode plaatjesheld. die ons uit deze
Eroica tegemoet kwam. Maar, afgezien
van de dikke aanzet der fluiten in de
verbonden aan de laboratoria in diverse „Moldau". heeft Dorati ten volle gebruik
wisselen,
tenlanden, onderling uit te
einde hun in elk van deze centra op zo
Dies Katholieke
ruim mogelijke schaal de gelegenheid te
geven zich te wijden aan de speciale
studies en aan het fundamenteel theoretische werk.
Bij
gelegenheid van de viering der
De leden van de raad voor kemphyeen
beNataiis van de Katholieke
gisteren
hebben
29ste
Dies
onderzoek
sisch
17
zoek aan Arnhem gebracht om de plaats Universiteit te Nijmegen op Vrijdag een
mgr. W. Mutsacrts
te bekijken, die Nederland heeft voor- October, zal Mis
opdragen in de pagesteld voor de bouw van een centraal pontificale H.
rochiekerk
de H. Jozef te NijmeEuropees laboratorium voor kernphygen.
sisch onderzoek.

Waar komt het Centraal
Europees Laboratorium ?

Mgr.

AlJrink

in gesprek met v.

».

n. I. de secretaris van de K. N. J.
K., J. van Oorschot, voorzitter
L. Hanekroot en L. Fréquin.

AVRO-actie-comité uit
scherpe critiek

Kunstenaars met snorren
pijl") bracht de vele bezoekers, die maar ternauwernood in de twee kleiIn het kader van de ne zalen een plaatsje konHaagse Kunstmaand hebden vinden, direct al in de
ben de in de residentie juiste feeststemming. Met
woonachtige kunstenaar» veel vaart en verve (tenZaterdagavond in de Dieslotte werd deze manifesrentuin hun „La Nuit des tatie ook grotendeels door
Arts" georganiseerd. En de groep „Verve" verom nu enigszins deze zorgd) zetten deze amaavond (en nacht) met de teurs een amusant programma van oude, beweidse naam, eraan gegeven, in overeenstemming kende volksliedjes op de
te doen zijn, was het „beplanken. Alleen al met dit
vel" uitgevaardigd, dat cabaret werd het vooriedere bezoeker van dit woord van Jan van Heel,
feest voorzien moest zijn organisator van „La Nuit
van een snor of baard.
Gelukkig voor de dame*
„LA NUIT DES
vielen zjj buiten deze bepaling, maar wat het
ARTS"
mannelijk geslacht deze
en
aan
snorren
avond
des Arts", dat practisch
baarden wist op te brenieder feest een mislukking
gen, was bepaald niet kinwordt en dat deze avond
derachtig! Sommigen hadden zich keurige baarden, hierop wel Eeen uitzonde,
geheel in stijl met de ring zou makend) onwaar
kleur van hun haardos, gemaakt.
aangeschaft, anderen verPrecies op het midderschenen daarentegen met nachtelijk uur zette de
zulke schrille tegenstel- band de eerste tonen van
lingen onder hun reukeen zeer moderne dans in
orgaan gekleefd, dat het en onmiddellijk was alles
pijn aan de ogen deed, wat kunstenaar was. of
naar deze surrealistische daarvoor wilde doorgaan,
scheppingen te kijken! op de dansvloer te vinEnkele Sinterklazen in den. Hier bleek, dat de
zwierden lustig Haagse kunstenaars niet
burger
door het feestgewoel heen, alleen de weg weten met
maar dat niet alle baarden penseel of beiteVmaar dat
„namaak" waren, bleek zij ook in itaat zijn hun
wel uit het feit, dat een lichamen In de griezelige
wat al te vlotte artist, die bochten te wringen, die
x'n collega wilde ontbaar- bij de moderne dansen nu
den, een pijnlijke kreet eenmaal vereist blijken te
als reactie kreeg. Collega's zijn! Tot vroeg in de morbaard was dit keer hele- gen duurde dit dansfesmaal echt!
tijn, afgewisseld met enHet cabaret-programma kele attracties, voort
Het meer serieuze gedat deze avond opende
(verzorgd door «De Vuur- dealt* van da manifestatie

onze Haagse
redactie)

Najaarstentoonstelling
„Arti et Amicitiae"

Muziek in de Naweek

Raad voor Kernphysisch Ondcizoek

In de middag is in het gebouw voor
K. en W. met groot succes een journalistiek cabaret opgevoerd, waarna een
receptie werd gehouden, waarop velen
het bestuur kwamen gelukwensen. Wij

(Van

maard is geworden. De heer bevriend, een
reeds dertig Jaar met hem
vriendschap die dateert uit de tijd toen zij
woesamen in een commissie zaten, die de
kerbestrijding in 1924 in Amsterdam .er
hand nam.

Zaterdagmiddag is in hot gebouw van
de maatschappij ..Arti et Amicitiae" te
Amsterdam de najaarstentoonstelling van
Tentoonstelling van Nederl. werk van leden geopend. De expositie,
die tot en met 2 November duurt, omvat
schilderijen, aquarellen, gouchaches. pasexpressionisten te Gent
tels tekening grafiek cn beeldhouwKunsten
werk,
Schone
totaal 200 inzendingen.
Museum
van
In het
tentoonZaterdagmiddag
is
een
te Gent
stelling geopend vaij wierken van drie
Europese
Nederlandse expressionisten: Herman
Hendrik
en
Toorop
Kruyder, Charley
Chabot. Bij de opening waren o.m. aanwezig de secretaris-generaal van het
ministerie van 0., K. en W. t mr. J. H.
Reinink en jhr. mr. G. Beelaerts van
Blokland, ambassadeur bij de Nederlandsche ambassade te Brussel.

De heer Bekker verklaarde voorts:
,Het is algemeen bekend, dat de katholieke pers op hoog niveau staat. Van
uw inzichten en uw objectiviteit is een
groot deel van onze bevolking afhankelijk, doch als de journalist zijn taak
begrijpt en opvat als een roeping en de
achter ons liggende jaren hebben getoond, dat hij dit doet, dan kan zijn
werk het hele land tot zegen zijn."

Het landelijk comité van actie uit de
AVRO-leden heeft dezer dagen onder
voorzitterschap van ir. A. Ruys vergaderd met de afgevaardigden uit vrijwel
file delen van het land, zo wordt in een
communiqué van het comité medegedeeld. In dit communiqué wordt o.m.
het volgende opgemerkt: Volkomen
in
eensgezind bleek de vergadering
haar scherpe critiek, geuit op de ondemocratische statuten van de AVRO, de
wijze waarop deze zijn gehanteerd, op
het bestuursbeleid inzake het beheer
der AVRO-gelden en de behandeling
van het AVRO-personeel, op de overmachtige invloed van ondeskundigen bij
de samenstelling van het programma en
op de bestuursdaden, waardoor de
AVRO bij de andere omroepverenigingen in discrediet dreigt te geraken. De
aanwezigen achten het dringend noodzakelijk, dat de leden van de AVRO
krachtdadig tegen deze toestanden protesteren, niet (zoals op vrij aanzienlijke
schaal is gebeurd) door voor het lidmaatschap te bedanken, maar door zich
aan te sluiten bij een van de gewestelijke of plaatselijke actiecomité's.

,

in Cayenne. De engelen zonder vleugels
zijn drie galeiboeven van goeden huize. die als goede feeën ronddwalen in
het huis van een winkelier met een lieve dochter, die het voortdurend zorgenkind is van die stoere boeven. De familie komt uit Le Hivre en heeft om
een of andere reden het vaderland
moeten verlaten in dienst van een
schatrijke neef. wiens erfgenaam de
verloofde is van de dochter Isabelle.
Neef en \*rloofde komen over om de
zaken te controleren, maar dan blijkt
dat de jongeman, een louche heertje,
met een ander rijk meisje verloofd is.
Geen hoop dus meer voor Isabelle? Dat
verdragen de „engelen" niet. Met behulp van een giftig slangetje brengen
zij ds hardvochtige neef om het leven,
zodat hij niet langer meer een sta In
de weg kan zijn voor het ongelukkige
lieve kind. Maar dan ontpopt zich het
neefje als een vies schavuitje. zodat er
vreugde ontstaat, als ook hij door het
slangetje geliquideerd wordt. En nu
verwacht men, dat een van de knapen,
die duidelijk verliefd is op Isabelle. zijn
kans zal waarnemen. Maar hij heeft
nog een kleine twintig jaar dwangarbeid voor de boeg en, wat hij ook uitgehaald mag hebben, er is iets van de
gentleman in hem overgebleven. Hij
zwijgt dus discreet en aan het eind ziet
men een mooie marineofficier verschijnen. die als het drama helemaal
achter de rug Is, de aangewezen inan zal
zijn
om Isabelle aan een gelukkige
toekomst te helpen.
Tussen al die bedrijvigheid van de
boeven door worden wij nu en dan
onthaald op schuchtere confidenties
van de heren, die dan even een stukj»
menselijke tragiek te voorschijn roepen, iets wat het stuk wonderwel verdraagt en het precies de geloofwaardigheid verleent, die het behoeft om
aardig te kunnen zijn. Mits dat alles
wordt gespeeld met soepelheid en een
afwezigheid van nadrukkelijkheid. En
dat geschiedde Zaterdagavond, zodat
het een plezierige voorstelling is geworden, waar de geest van Cor Ruys
niet helemaal afwezig was.
De drie engelen werden gespeeld door
Ton van Duinhoven (bijzonder sober en
gevoelig, met weinig gebaren cn toch
Ruys (de
vol uitdrukking), door Willy
Inge",
Eric
van
door
Cor?)
cn
rol van
hebdie beiden eveneens uitstekend spel
drie: Henny
ben geleverd. Om deze
Orri als Isabelle, een lieftallige, argeloze verschijning. Wim van den Brink
en zijn
en Sarah Heyblom, de winkelier
vrouw» Anton Ruys en Th. Dudok van
Heel als de neef cn het louche jongetje,
Nell Koppen als een snatersnelle
kennis van de familie. Allen bekwaam
en goed op elkaar ingespeeld.
was
Er waren veel bloemen en er
grote hartelijkheid in het applaus.

van de Haagse Kunstenaars had in de middaguren gestalte gevonden in
een zeer interessante expositie, waaraan buiten de
groep ..Verve" ook werd
deelgenomen door de Academie voor Beeldende
Kunsten, de Vrije Academie, de Dansgroep Puck
Sandhagens, Het Vrije Podium en enkele individuele inzendingen.
Van deze laatste verdient de poppen-inzending
van Saskia J. Koenraads
een bijzonder woord van
lof. Verschillende auteurs,
o.w. Ben van Eysselstein
en Michel v. d. Plas, verkochten hun eigen boekwerken, en jonge kunstenaars maakten tekeningen
en caricaturen (voor één
gulden) van de zeer vele
bezoekers, die deze expositie met een bezoek kwamen vereren.
Een jazzband liet horen,
dat jazz niet alleen amusementsmuziek behoeft te
zijn, maar ook wel degelijk een wezenlijk kunstelement bevat. Verschillende stands gaven de bezoekers een inzicht in het
werk van pottenbakkers,
wevers en makers van
kunstfilms en foto's. Natuurlijk ontbrak ook op
deze tentoonstelling de
experimentele kunst niet
Dit keer was deze vertegenwoordigd door een exeetkamerperimentele
stoel, waarvan de constructie deed verwachten,
dat corpulente personen
liever een ouderwetse
„armfauteuil" zouden verkiezen. Maar volgens insiders moet dit laatst*

nogal meevallen!

Rapporten van de studiegroepen
De Europese raad voor kernphysisch
onderzoek ts Zaterdagmiddag begonnen
met de besprekingen over de plaats van
het te bouwen centraal Europees laboratorium voor kernpsysisch onderzoek.
Zwitserland,
hebben
Zoals bekend
Nederland
en
Denemarken
Frankryk,
daarvoor aanbiedingen gedaan. De afgevaardigden van deze landen lichtten het
aanbod van hun regeringen ln deze nader toe.
De Nederlandse afgevaardigde dr. M.
J. H. Barinier gaf een korte samenvatting van de voordelen, die Nederland in
dit verbandt biedt. Hij wees op de plaats
van zijn land als oud cultureel centrum
en op de naam die Nederlandse physici
zich in internationaal milieu verworven
hebben.
Voorts wees hij op de, in verhouding
met andere landen, lage kosten, die de
bouw van een laboratorium in Nederland
zouden vergen.
Dit laatste was ook een van de punten van de Deense afgevaardigde. De
Zwitser wees uitvoerig op de gunstige ligging van de door Zwitserland
aangeboden plaats (Gcnève), op de
geografische voordelen van zijn land
en de lage kosten voor electrische
stroom. Tenslotte wees hij er nog op,
dat Zwitserland een neutraal land is
en dit ook in de toekomst zal zijn.
De Franse afgevaardigde bracht de
culturele positie van zijn land in
het geding en toonde een foto van de
plaats, waar het laboratorium eventueel
zou worden gebouwd, n.l. op Ue de
France.
De Duitse afgevaardigde prof. dr. W.
Heisenberg sprak als zijn verwachting
uit, dat, als het centrale laboratorium in
gebruik zal worden genomen, ook Duitse geleerden er zullen werken. Daarnaast zeide hij, dat de medewerking van
West-Duitsland aan de Europese raad
onafhankelijk zal zijn van de plannen
voor de oprichting van een kernphysisch
laboratorium in West-Duitsland.
De vergadering besloot tenslotte de De.
spreking over de beslissing waar het
laboratorium zal komen uit te stellen tot
oude

29ste

Universiteit

Het Geheim van de Prins
Puck geeft première van sprookjesspel
Het jongeren-toneelgezelschap „Puck"
heeft Zaterdagmiddag in de Kleine Komedie de première gebracht van „Het
geheim van de Prins", een sprookjesspel door Cas Baas naar ideeën van Diny Heynes en Leni Reurop.
Prins Armetor kumt aan het hof van
Tartaturkia, waar prinses Lioba al haar
kindervreugde onthouden wordt door de
domme hofdignitaris doctor Betweterius.
De Prins heeft een boek bij zich, „Kinderspelen in Nederland", en met deze
spelletjes brengt hij plezier in het leven van de Prinses. Doctor Betweterius.
die de sporen van het kinderspel ontdekt, meent een samenzwering op het
spoor te zijn, maar komt bedrogen uit
en de moeilijkheden die door dit alles
worden tot
een ogenblik dreigen,
ieders tevredenheid opgelost. Het is alles bij elkaar een prettige voorstelling
geworden en de reacties uit de bijna
geheel met kinderen gevulde zaal bewezen hoezeer het publiek meeleefde, een
enkele keer zelfs al te veel. Bijzondere
lof zelfs voor Niels Hamel, die met sim-

décor en
middelen een heerlijk
prachtige costuums ontwierp.
Egbert van Paridon wa s met de regie niet altijd even gelukkig. De juiste
en
spel
middenweg tussen sprekend
kinderlijke ongebondenheid heeft hij
had hij bijniet weten te vinden, al
zonder aardige vondsten, zoals bijv. het
hinkelspel op het platform van de
troon, toch menen we, dat hij meer aandacht moet besteden aan het onwerkelijke, het kinderlijke, dat wars is van
Met name
alle conventionele toneel.
heeft hij te weinig oog gehad voor ae
mogelijkheden der suggestie, die b.v. in
de décors wel tot uiting kwamen. De
spelers hadden trouwens met dezelfde
moeilijkheid te kampen. Dirk Scheffer
als Prins Armetor heeft het misschien
trouwens
het meest benaderd, zoals
ook Sepha Dierikx als kamenier Pompoelia. Deze beiden vonden de lichte
ook op
toets, die aan het sprookje
inhaerent is. Cetragische momenten
cilia Lichtveld al# prinses Lioba kwam
daar juist niet aan toe. Haar pogingen
dilettantische
liepen vaak uit op een
doctor
vorm. Jaap Maerleveld als
pele

Maandagmorgen.

Des morgens was de raad reeds toe-

gekomen aan de bespreking van de vorderingen. die de studiegroepen sedert

Mei JJ. hebben gemaakt. De definitieve
rapporten kunnen in de lente van 1953
worden tegemoet gezien. De raad zal
deze dan ampel kunnen bespreken en
zijn eindbeslissing nemen.
De rapporteur prof Bakker (Nederland) was tot de conclusie gekomen,
dat het basiswerk in een Jaar gereed
kan zijn. Het complete rapport van
zijn groep zal uiterlijk 1 Juli 1953 kunnen worden aangeboden. De bouw van
een synchrocyclotron voor de versnelling van protonen tot 600 mev
zal circa vier jaar vorderen en naar
schatting vier millioen dollar kosten.
Prof. Dahl (Noorwegen) deelde de
raad mede. dat zijn groep reeds tot de
conclusie was gekomen, dat een totaal
nieuwe versnellingsmachine volgens de
beginselen, die Juist ln de V.S. zijn uitgewerkt, kan worden gebouwd. Deze
nieuwe cosmotron zal een energie produceren van 30.000 millioen electron
volts. De magneet van deze machine alleen zal reeds 700 ton wegen. Voor de
bouwtijd moet 5 è 8 Jaar worden geraamd en de kosten kunnen worden geschat op 5 millioen dollar. Voor de pauze
kwam prof. Niels Bohr (Denemarken) Cccilia
nog aan het woord. Hij gaf de raad een
zo groot mogelijk aantal Jong* physici.

Lichtveld ra Sepha Dierikx ol* het prtnteij* ra
Pompot lla.

.

—

—

de er veel beter In,
herkenmaar we
den in hem te vaak
zo
Malvolio,
of
men wil Paul Hul
lïrwljl de kamerdienaar Kraka van
Paul van der Lek
niet verder kwam
dan al en toe een
om
de
poging
te
sprookjessfeer
brengen.
Die pogingen daartoe ontbraken zelf* geheel
Elly Venema,
bü
Koningin
die als
Copelia een verdwaalde Lady Macen
bcth
scheen
Koning
evenals
Tartaturk de Grote
(Frans
't Hoen)
ogen
met rollende
amechtig
al
en
klassiek
trachtte
toneel te brengen.
neemt alles
Dat
niet weg. dat de
genoten
kinderen
hebben. De spelers
zullen meer werk
moeten maken van
persoonlijke
een
rolopbouw en vooral zullen ze moeten
groeien in liefde en
voor
het
begrip
kind. „Puck" blijkt
in leder geval nog
altijd op de goede
weg te zijn
T.

i Y.

van alle klankrijkdom, die het
programma hem bood.
v. E.
pcmaakt

Yehudi Menuhin met Residentie Orkest
Met een prachtig concert, waaraan het
optreden van het fiool fenomeen Yehuc.»
Menuhin bijzondere luister bijzette,
heelt het Residentie Orkest 0.1.r. Wil-op
lem ran Otterloo het winterseizoen
zeer geanimeerde en veelbelovende wvze in het Gebouw voor K. en W. Ie Den
Haag geopend. Er is deze avond dermagete vieesterlijk en indrukwekkend
musiceerd,
dat de critiek rustig plaats
kan maken voor bewondering en dankbijvoorbeeld
baarheid. Zou men zich
edeler
Brahm's Vioolconcert schoner,
kunnen voorstellen dan het deze keer
werd gereproduceerd?
Yehudi Mcnuhin. die in de loop der
jaren ook dit magistrale werk tot zijn
volledig geestelijk en technisch eigendom wist te maken, speelde de solopartij met een zeldzame noblesse en bii O*
nauwkeurigste verzorging van de lijn»
détails verloor hij nimmer de grote lijn
uit het oog. Zijn toon bleef onder allj
omstandigheden even gaaf. gedecideerd
en
en vol. de voorarachtsstijl zuiver
bovenal groot-eenvoudig. En wat niet
minder verraste was wel dat het orkest voluit gelijkwaardig was en met
ende solist een in ieder opzicht ideaal bijsemble vormde
Ik denk nu in het
zonder aan de fascinerende aanvangsperiode van het tweede deel.
Het publiek was zeer ontroerd en her
heeft de grote interpretator Menuhin
niet laten gaan alvorens hij nog een
Bach-toegift had geschonken.
De andere artistieke gebeurtenis op
deze avond was de uitvoering van
Willem Pijper's Derde Symphonie, een
werk dat bij iedere herhaling in steeds
weer groter mate imponeert, bovenal
door de
interessante contrapuntische
manipulaties, waaruit vaak de meest
boeiende harmonische conflicten resulteren. En wanneer men er zich een»
goed rekenschap van geeft hoe betrekkelijk eenvoudig feitelijk de motiviscne
gegevens zijn. welke aan deze Symphonie ten grondslag liggen, dan dwingt
het knappe bouwwerk nog meer resuit
pect af Willem van Otterloo, die
dat
het hoofd dirigeerde en het orkest, zyn
zich met volledige overgave van
zware taak kweet, hebben eer van hun
werk gehad: het was een gedenkwaardige uitvoering, die binnenkort zeKer
eens herhaald moest worden.
Het orkest had de avond goopena
met de Akademische Festouvertüre van
van Pijper
Brahms. Na de Symphonie verklanking
gaf het nog een delicate
van Ravel's „Valses nobles et sentimentales", om vervolgens te besluiten met
Hongaarse
dansen van
een aantal
na
Brahms. De laatste stukken vielen
de muziek van Ravel wel een beetje
v
vreemd!
—

*

Res. Orkest in

Amsterdam

Al zijn de bezoeken van het Residenzo fretie Orkest aan Amsterdam niet
Concertgevan
het
volle
zaal
de
quent,
bouw Zondagmiddag was wel een bewijs, dat ook vele Amsterdammers interesse hebben voor de prestaties van
de Haagse musici. Het gold hier het
eerste van een serie van drie concerten, die het Residentie Orkest dit seizoen in Amsterdam geeft.
Een hommage aan de muziekrijke
negentiende eeuw was het eerste programma. Berlioz' „Symphonie Fantastique", verschillende situaties uit net
leven van een kunstenaar in variatievolle schakering ons voor ogen toverend, was een gelukkig sluitstuk van
deze middag, die geopend werd met
Brahms' veelzijdige bewerkingen van
studentenliederen als het „Gaudeamm
igitur" in zijn Akademische Festouvertüre. Het Residentie Orkest gaf hiervan een vertolking, die trof door accudetailwerking en weloverworatesse,
gen klankdifferentie, bijzonder In de
violen. De leiding van Willem van
Otterloo is exact en hij zet de delen tot
een overtuigend geheel ln elkaar.
Zo was het ook in Brahms' Vioolconcert, waarin Yehudt AfenuMn sorteerde. Men zou in het lAllegro Clocoso minder beredenering wensen, een gedurfder losheid van toon en voordracht, en
zo kunnen bijvoorbeeld ook wel minder fraaie dubbelgrepen aangewezen
de
worden; maar daar staat tegenover het
zuivere'instelling van deze solist op
kunstwerk en talrijk-e staaltjes van
schitterende
toonvormlng en verbluffende techniek, zoals in. de cadem. Het
was dan ook begrijpelijk, dat HU na een
zeer langdurig applaus pas na een overBach-toeglft afscheid kon
rompelende

nemen.

T. Vr.

Concert in Stedelijk Museum
De verleden Jaar begonnen concerten
in de gerestaureerde goed klinkende
aula van het Stedelijk Museum te Amsterdam werden Zondagmiddag voortgezet met een nieuwe reeks voor dit
seizoen door de fluitist Frans Vesters
en de harpiste Rahel Mengelberg.
Er was wederom een verheugend
belangstelling
en gezien de
grote
prestaties, die wij deze middag hoorden,
was hiertoe ook alle reden. Wij noemen „Soliloquio" van Karei Mengelberg voor fluitsolo, Hindemlth's Harpsonate met het treffend slotdeel en een
diverterende Fantasie voor beide instrumenten van Gretchaninoff. In een
Juiste verhouding wordt op deze con-de
certen aandacht gevraagd voor
eigentijdse zowel als voor interessante
klassieke composities. Men houde deze
veertiendaagse concerten in het oog,
want dank zij het energieke streven
van de initiatiefnemer Daniël Ruyneman staan ons nog verschillende belangrijke middagen te wachten.

I
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't Gooi:

bezitter van
merkwaardig record
trots

VERLIES VOOR WILLEM II

Spelers van Gr. Ster veroorzaken incident

Drie nieuwe lijstaanvoerders
in de eerste klasse
wedstrijden
Het

Scheidsrechter staakt
wedstrijd

Tijdens de wtedstrijd Sportclub Emma—Groene Ster deed zich een incident
voor, dat de yheldsrechter noodzaakte
de wedstrijd te «taken.
begint er op te UJkcn, dat 't Gooi aanspraak wil maken op bet praeToen de arbiter het op een gegeven
sterkste
de
verdediging: van Nederland. Na vier
dlcaat
Is
moment nodig achtte twee spelers van
Hllversumse defensie nog niet één keer gepasseerd. Toch staat 't Goot Groene Ster een waarschuwing te geniet meer aan de kop ln afdeling B, want Stormvogels heeft, samen met ven, vergaten die hun mond te houden. waarop beiden naar do kleedkamer
Haarlem, de leiding overgenomen. De spits van de eerste klas-afdelingen werden verwezen. Ook met deze behad overigens gisteren nog meer aantrekkingskracht. Drie van de vier slissing konden de Groene Ster-speler*
zich niet verenigen en zij weigerden het
leiders moesten de eer aan anderen overlaten. Alleen Emma kon zich handHierop staakte <te
veld te verlaten.
haven. In A bracht een beter doelgemlddelde Wageningen
scheidsrechter de wedstrijd.
met de VoleSportclub Emma leidde op dat mowijckers, RCH en EDO in puntental gelijk
op de ereplaats. De grote overment met 2—l.
winning op Ajax (4—1) rechtvaardigt dat ongetwijfeld. FeUenoord is de
nieuwe lijstaanvoerder ln D geworden door een welsprekende 5—3 zege op
ADO. Verrassingen leverde ook deze stralende competitie-dag (zou de
KNVB het met de weergoden op een aceoordje gegooid hebben?) in de
diverse afdelingen op. In A mag ongetwijfeld de 3—o nederlaag van DOS
tegen NEC daartoe gerekend worden, terwijl de 4—o overwinning van HeeA: Wageningen—Ajax
4—l
renveen op AGOW, ln afdeling B, door z'n grootte opvallend is. Storm2 —o
Zwolse Boys—Sneek
vogels was tegen Go Ahead ook al ln een productieve bul, maar aan Excelsior
1-0
Volewijckers—GVAV
al weer een benjamin
komt toch de eer van de hoogste score toe met
I—l1 —1
Enschedese Boys—Frisia
3—o
NEC—DOS
de elf doelpunten tegen Theole. Verrassend was ook de nederlaag van Wil2—l
EDO—VSV
lem II tegen Sparta (I—2), en het verlies met dezelfde cijfers van MW
3—2
RCH—Heracles
tegen SW. Met de overwinning van Xerxes op het nog ongeslagen RBC en
4 2 2 0 6 6—2
Wageningen
de zege van Hennes DVS was de triomph van Rotterdam en nabUe omgeving
De Volewijck. 4 3 0 1 8 11—5
4 3 0 10 B—s
RCH
compleet. Tenslotte aandacht voor Longa en Brabantla, die het maar wat
9—7
4 3 0 1 8
EDO
best doen!
GVAV
4 2 0 2 4 10—fi
4 2 0 2 4 9—9
DOS
4 2 0 2 4 B—B
NEC
Ensched. Boys 4 12 14 6—7
4 2 0 2 4 7—9
Ajax
4 1 1 2 3 6—7
Heracles
Zwolse Boys
4 1 1 2 3 6—B
6-^9
VSV
4 1 1 2 3
s—ll
4 1 0 3 2
Sneek
2—6
4 0 13 1
Frisia
—

—

Met één hand omknelt ADO't doelman Kok de bal voor de toegelopen Hoek gevaarlijk kan worden.
Van links naar rechte: Jant, Den
Bleyker. Timmerman», Loof, Kok
en Hoek.

Sandfort, Smith en Masetti
wereldkampioen
Op het Montjulch Circuit te Barcelona zijn de motorrace* om de Grote
Prjj* van Spanje gehouden, welke meetelden voor het werel<Jkampioen*chap.
De Brit Sandfort heeft met een totaal
van 32 punten ln de 125 cc.-klasse het
wereldkampioenschap behaald. In de
500 cc.-klasse is de titel aan Massetti
ten
<It.), die 28 punten verzamelde,
met
(G.8.)
legde
Smith
deel gevallen.
28 punten beslag op het kampioenschap
in de 500 cc.-klasse met zijspan.
In de 250 cc.- en 350 cc.-klsss« werd
niet gereden. Hier waren wat betreft
de wereldkampioenschappen, de beslissingen overigens reeds gevallen. Zoals
bekende namen resp. Lorenzetti (IW met
34 punten en Duke (G.8.) met 32 punten de titel* voor hun rekening.

DE EERSTE KLASSERS
:

Eén

helftdeveelbelovendheidvan
Volewijckers

GVAV kan achterstand
niet wegwerken (1—0)
(Van onze speciale verslaggever)

AMSTERDAM. De verwachtingen, die
de positie van GVAV op de staat von
dienst der eerste klassen in de Over
IJse contreien gevestigd had, waren gis-

termiddag reeds gauw weggevaagd. En
dat niet alleen vanwege het opzienbarende doelpunt, waarmee de
langharige middenvoor Baselaar na zegge
en schrijve vijf minuten zichzelf en De
VolewUcken roem en glorie bezorgde.
Want de zoals gewoonlijk bijzonder opwekkende start van de groen-witte
ploeg daargelaten bleef er een tegenstander met kennelijke gebrekkigheden
over. Een tegenstander, die nauwelijks
bezit van een voorhoede scheen te pretenderen, maar in plaats van deze nattige en noodzakelijke groepering
vQf
Jongelui naar eigen
verwarrend Inzicht liet opereren. Het hoeft derhalve
geen betoog, dat de véél enthousiastera
weinig
Amsterdammers betrekkelijk
moeite hadden zich tot heer en meester
van het regenachtig treffen op te werpen. En we mogen in dit verband
slechts betreuren, dat de beste ploeg
niet in staat bleek de tweede helft in
de schaduw van haar voorgangster te
doen afspelen.
—

De in groten getale opgekomen Over
IJse getrouwen hadden vrijwel onmidscheidsrechter
Hibender's
dellijk na
beginsignaal
redenen om hun ontzag
voor de Groningse voetbalmachten te
laten varen. Zowel v. d. Ruit als v. d.
Muts waren namelijk zonder slag of
stoot heel dicht bij keeper Roffel doorgedrongen, die zijn tengere gestalte met
allure door het luchtruim moest werpen om onheil te voorkomen. De Groningse verdedigers gingen op dit uitnodigend gebaar van de bliksemsnelle
hoofdstedelijke aanvallers niet in en
daarom kon Baselaar als antwoord op
het moeilijke werk, dat v. d. Ruit na
vijf minuten opknapte, ongestoord en
onhoudbaar inschieten. Ook nu echter
wensten de gasten geen acht te slaan
op de toesnellende gevaren en wegens
gebrek aan energie der tegenstanders
konden de Amsterdammers voortgaan
met het verwezenlijken van hun aspi-

Maar de vele en opgelegde kansen, die
voor de voeten en hoofden van de vijf
aanvallers opgestapeld hadden gelegen,
waren jammerlijk onbenut gebleven.
En de schone illusie van een stand met
vier of vijf doelpunten in het voordeel
van de overwegende partij was voorbij.
De tweede helft leverde in totaal een
schamel aantal schietkansen voor de
Groningers op, die onder leiding van de
heetgebakerde linksbinnen La Crois
onfortuinlijk waren.
Overigens hadden de groen-witten een
afstraffing van hun lusteloos optreden,
dat slechts flitsenderwijs onderbroken
werd, eerlijk gezegd wel verdiend. En
nu het tenslotte allemaal goed afliep en
de verwachtingen tot ongekend grote
hoogte waren gestegen, mogen De Volewijekers zich wel realiseren, dat men
met één helft goed voetbal in ieder
geval geen afdelingskampioen wordt...

Blauw Wit—Haarlem
Elinkwijk—Vitesse
Leeuwarden—Enschede
Be Quick—Achilles
Heerenveen —AGOW
Stormvogels

Haarlem
't Gooi
Heerenveen
Vitesse
DWS
Elinkwijk
AGOW
Leeuwarden
Enschede
Be Quick (Gr.)
Go Ahead
Blauw Wit
Achilles

3 1 0 7
3 1 0 7
2 2 0 6
2 115
2 115
2 1 1 5
2 1 1 5
2 0 2 4
2 0 2 4
2 0 2 4
1 0 3 2
1 0 3 2
0 0 4 0
0 0 4 0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

0-0
6—2
I—'&
I—o
3 —o
5—4
4 —o
11—3
12—8
6—o
12—6
6—4
7—5
6—5
9—3
10—9
B—lo
10—14
7—15
3—3
5—16

Eindhoven —NAC

Xerxes—RßC

Bleyerheide—PSV
Maurits—NOAD
TEC—Llmburgia
Hermes DVS-DHC

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Feyenoord

RBC
NOAD
PSV
Xerxes
ADO
Bleyerheide
Limburgia
Maurits
TEC
Hermes DVS
Eindhoven
DHC
NAC

3 1 0 7
3 0 16
2 2 0 6
2 115
2 1 1 5
2 115
12 14
12 14
1 1 2 3
1 1 2 3
1 1 2 3
0 2 2 2
1 0 3 2
0 13 1

.'

3 —5
I—l1 —1
2—l.
2—2
2—2
O-O
2—l
14—5
9-4
11-S
12—8
7—5
7—7
>-4
6—R
B—9
7—lo
6—ll
2—4
7—14

minuten van 2—1 op 2—4
Haagse defensie van de kook
(Van onze

Sportredacteur)

Het begint er op te HJken, dat Feyenoord vrujt om een achDEN HAAG.
terstand om uiteindelijk nog gemakkelijk te zegevieren. Dat was de vorige week
tegen DHC en toen werd het 7—l, nu precies hetxeifde spelletje in het Haagse
Zuiderpark. ADO na tien minuten met 2—o voor, met de rust nog steeds een
voorsprong (ï—l), dan een hevige krachtsexplosie in het midden van de tweede helft en ziet: Feyenoord heeft de overwinning in de zak: 2—4 in nog geen.
vUf minuten. Nn moeten we er onmiddeliyk aan toe voegen, dat de Hagenaars
als het ware smeekten om deze afstraffing. De verdediging, die in de eerste
helft vrUwel geen kans toestond aan dè stadionbewoners, gaf er na de rust zoveel
cadeau, dat de roep van de Rotterdamse aanhang „zeven, zeven!" helemaal niet
onwaarschijnlijk klonk. Het bleef tenslotte bij 3—5.
—

Na tien minuten
reeds 2—0
ADO had

dus een verrassend goede

start. Zo goed, dat niemand zich ver-

wonderde over de derde plaats, die het
op d» ranglijst innam, maar zich wel af4
vroeg hoe Feyenoord het gepresteerd had
4
de tweede plaats te veroveren. De
4
Rotterdammers kwamen in het begin4
stuk helemaal niet voor en mochten ze
3—lo
4
de aandacht voor «zich opeisen, dan
kwam het alleen door een falende defensie en door de
bij het tempo van
ADO vergeleken
traag uitgevoerde
acties. In de eerste minuut al moest
v. d. Bijl een kogel van Rijnvis verwerken, maar twee minuten later konden
de honderden liefhebbers, die in de race
om een toegangsbewijs gefaald hadden,
buiten de hekken vernemen, dat nu óók
de Rotterdamse doelman gepasseerd
was. Tussen v. d. Korput, 80l en Kroon
door had Clavan de bal met de buitenkant van de voet recht naar voren gespeeld, sprinter Willems stond meteen
vrij en kogelde het leer in de hoek. waar
geen enkele doelman, het verwacht, I—o.
Na acht minuten werd het 2—o. Weer
(Van onze sportcorrespondent)
een pass door het centrum, nu een scherVENLO
Als de gasten uit de mijnpe voorzet
»an Jans ,
en meteen
gehad
hadden
streek de beschikking
zou
het
over ook maar één schutter,
lot der Kraalbewoners niet twijfelachtig
hebben kunnen zijn. Daarmee wil
geenszins gezegd zijn dat de Spckholzerheidenaren in het veld een partijtje
demonstreerden om van te watertanden.
Verre van dat. Maar hun grote dosis
(Van onze sportcorrespondent)
enthousiasme, hun verbetenheid en hun
EINDHOVEN —'Het gaat er nu toch
volhouden zouden een doelpunt gerechtvaardigd hebben. Want van dit wel erg veel op lijken dat van de teEindhoven dit
alles was bij de Venlose geel-zwarten langrijke rol die men
maar bitter weinig te bespeuren, In seizoen had toebedacht niet veel terecht
feite is slechts één moment waard om zal komen; twee punten uit vier wedaan de vergetelheid ontrukt te worden. strijden is een wel uitermate pover re
Dat was vijf minuten voor het einde. tuitaat en ook gisteren tegen hekkensluiVan de voet van de Jullana-man Adang ter N.A.C. kon de blauw-witte thuisclub
liep de bal langzaam ln de richting van maar met de hakken over de sloot kohet Venlose doel. Keeper Tilmans, ver men. En als de Bredase voorhoede in
was
uitgelopen, lag op de grond. Jullana de eerste helft wat productiever
dacht op dat moment de overwinning geweest, was misschien
zelfs de hele
voor het grijpen te hebben, maar met winst mee naar de Baronie gegaan.
de beste sprint van zijn leven kreeg
In het eerste deel van de wedstrijd walommen, linksback van V.V.V., enkele ren de bezoekers veel»sterker en 't wacentimeters voor de doellijn de bal nog ren vooral de gebroeders Tebak die de
te pakken. Weg alle illusies om deze voorhoede van N-A.C. In toom konden
middag nog een doelpunt te aanschouhouden. Maar ook zij wisten toch niet
wen. En het dient gezegd: 0-0 is een
te
verhinderen dat mldvoor Canjels na
en
treffende typering voor de techniek
22 minuten spelen met een fraaie aanval
tactiek bij deze strijd.
over de rechtervleugel doelman Hanssen onhoudbaar passeerde, o—l.
Sportflitsen
Verder valt er van deze helft weinig
interessants te vertellen of het moest
De Interland-voetbalwedstrijd tussen een verhaal in mineur zijn over het
en Denemarken, te Helsinki stuntelige spel van de enkele weken
Finland
gehouden, ls met 2—l door de Finnen nog zo gevreesde Eincrhoven-vcorhoegewonnen; de ruststand was I—o voor de, waarin gisteren .invaller Van Rooy
het Finse elftal.
de beste man was.
Na de rust kwam er een beetje tekeIn het Ulleveld-stadion te Oslo werd
in
spel der Eindhovenaren,
do interland-voetbalwedstrijd gespeeld ning spilhet
Botermans
en zijn secondanmaar
en
Zweden.
Noorwegen
tussen
ten
hadden
toch
heel
moeite
weinig
bij
2—l,
nadat
De Noren verloren met
met de doorzichtig opgezette aanvallen
rust de stand gelijk was: I—l.
der blauw-witten. Er was ook in de
De interland-voetbalwedstrijd Franktweede helft 22 minuten gespeeld toen
rijk—Duitsland, ln het Colombo-stadion Van Rooy met een magnifiek doelpunt
te Parijs gespeeld, is ln een 3—l over- ervoor zorgde dat althans de helft van
winning voor Frankrijk geëindigd. De de te behalen punten in
Eindhqven
bleef, waarmee de witgehemde Bredarust ging in met gelijke stand: I—l.
hun eerste winstpunt ln deze
Rugby:
Groot-Brlttannië—Australië naars
competitie hebben behaald.
18—e.
—

haalde Clavan uit: achter de onthutste
v. d. Bijl bolde reeds het net.
Het wu te veel.voor Feyenoord. De
achterhoede stapelde in panische schrik
de ene fout op de andere, de voorhoede
hing als los zand aan elkaar en daar
tussenin zwierven de twee kanthalvea,
tastend naar de goede positie. Het enige
wat de roodwitten tegenover het vlotte,
in hoog tempo uitgevoerde combinatiespel vaa de Hagenaars konden stellen,
waren sporadische. Individualistische
uitvallen, die op nleto zouden uitlopen.
Tot v. d. Engel na een vrUe schop op de
rechtervleugel fraai voorsette en Hoek
de bal, onhoudbaar voor Kok, in de
uiterste benedenhoek kopte, 2—L
Toen begon langzamerhand de reorgade Feyenoord-gelederen, werd
de eens zo weifelende verdediging een
hecht blok en werd langzaam aan het
tempo iets opgevoerd. ADO bleef nog

nisatie in

Doelpunten

ver te

zoeken (0—0)

(Van onze Sportcorrespondent)
't Gooi heeft ook tegen DWS ziin ongeslagen

—

1

Vooral Spel en Kil deden goed werk, goed schot van Dijkstra, 't Gooi kwam
eveneens tot aanvallen, doch slaagde er
terwijl Wiertz zijn aanval goed steunde. Daarin kwam het meeste gevaar slechts zelden in het Richter erg moeivan de rechtervleugel Loermans-Klein, lijk te maken. De geelzwarten forceerdie met midvoor Meyer wel de ge- den vele corners, in de laatste minuut
vaarlijkste aanvallers der gasten wa- zelfs nog twee, doch ook dit leverde
geen resultaat op. Het bleef aan beide
ren.
kanton een vergeefs pogen om een doelDoch voor rust was slecht schieten punt te maken.
aan de orde van de dag. Na rust bleef
de spanning volop aanwezig. DWS
speelde nu bij momenten beter veldspel en ook zijn aanvallers werden nu
gevaarlijker. Gelukkig voor 't Gooi
fcleek doelman Mosterd echter ln schitterende vorm. Tot driemaal toe redde
een
hU zelfs wonderbaarlijk. Eejst bij
schuiver van Bulder, daarna bij een fel
schot van Meyer, slechts enkele meters
het net: I—o. Met verre passen ruimde
van doel gelost, en toen nog bij een
de achterhoed van Longa steeds op en
hoewel hieruit enige goede aanvallen
werden
opgebouwd, kon de defensie
doelpunten voorkomen, al
ven
B.V.V.
Mary.
Shetland-prtji (1920 m.>: 1. Queen
moest Schroven alle zeilen bijzetten om
3.03.4 (1.34.51; 2. Qulcknrai (1.37.6); 3. Qui
(Van onze sportcorrespondent)
Gagne A. Tot.: w. f 3.30. 4 4.40. pl. f 2.10.
een kopbal van v. Hout op de doellijn
t 1.70, cov. f 2.90, f 4.30, gek, f 3.30, i 4.20.
Alle voorspellingen en te keren. B.V.V. nam toen echter het
TILBURG
Oldenburger-prlja (2320 m.): 1. Otella. 3.20
vteddenschipjes ten spUt ls Longa er In heft in handen en het was Heymans.
(1.30.1); 2. Omar Spencer (1.30.3); 3. Norbert
die er na een serie aanvallen in slaagde
M. Tot: w. t 4.50, pl. f 1.50, tIJO. t 2.30 dese sware wedstrijd ln geslaagd het de stand eindelijk gelijk te maken: I—l.1 —1.
cov. t 8.40, gek. f 7.30.
OoiUFrlei-prUi (2.120 m.): 1. Kallda; 1. hoger geklasseerde B.V.V. met 2—l te
Ook de tweede helft begon verrasGuy Hanover; 3. Luxor. Tot.: w. I 5.60, pl. kloppen. Het enthousiast spelende Lonsend,
toen Wassenberg de eerste de
t 2.10. t 3.50. f 1.90, gek. f 11.20, cov. f 10.20. ga kreeg bovendien op twee seer gun- beste
aanval van Longa op de juiste
(1920
m.):
Henv,
Harddraver-prlja
1. Qulte
afwerkte
wijze
een
morele
steun
en onhoudbaar inkopte:
In
stige
ogenblikken
2.58.8 (1.30.3), 2. Qulchotte: 3. Querldo 1.
De schotvaardigheid der beide
Tot.: w. f 2.40, pl. t 1.20, f 1.20, gek. t 4.30. de
doelpunten. Want 2—l.
vorm
van
twee
voorhoeden Het nogal een* te wensen
cov. t 3.10.
Bhyr«-prlJ« (1920 m.): 1. Neerlandta H.. zowel een minuut na de aanvang als In over. Zo kregen De Kort voor Longa en
2.47.4 (1.26.3); 2. On of Eva (1J1J); 3. Ocde eerste minuut van de tweede helft v. Overbeek van B.V.V. belden «en
tavla. Tot.: w. f 9.60, pl.
1.40, i 1.70 «n
voor doel
alleen
schoten
x{J d( roos even sovele malen fraaie kan», toen
(
1.40. gek. f 15.50, cov. f 9.10.
niet
*{j
ln staat
kwamen.
Maar
bleken
Hackney-prUt (1880 m.). Eerst» «art*: 1. rsak. Dese doelpunten gaven de Longade keeper van de tegenpartij te verOdylta 0., 2.47.9 (1.20.4); 2. Pahud da Moren schalken en hun schoten faalden. De
tangei; 1. Mlta K. Tot.: w. t 2 50, pl. t IM. mensen het nodige selfvertrouwea
t 1.40, f 2.40, gak. i 4.50. cov.
3JO.
met een ongekende geestdrift gaven' sU laatste twintig minuten kwamen de
Tweede «erle: 1. Peterhof. 2.48.9 (1.27.1).
de ongetwijfeld technisch beter spelen- 8.V.V.-er» nog met een alotoffensief.
2. Ollvla Havllland; 3. Lord Quettevllle.
Tot.: w. t 2.10, pl.
maar het „safety firsf-systeem van
1.60. f 2.80, t 3.90, gek. de Bosschenaren geen kana.
( 3.70, cov. f 9.70.
werkte *o prima, dat de verwoeLonga
Finale: Napoleon. 2.46.2 (1.27.5); 2. Odylla
was
wedstrijd
begonde
Nauwelijks
de pogingen van B.V.V, om tenminste
O. (1.28.4); 3. Pahud de Mortangea. Tot.: w. nen, of De
Kort van Longa Joeg uit een nog
f 10.80, pl. t 2.40, I 1.80, 2.20, gek. f 15.80. voorzet
met een gelUk spel naar huls terug
van v. Diesscn de bal tussen de
cov. t 3.10.
schipbreuk moesten lijden.
keren,
te
in
benen
van
de
onthutste
Saris
door
Totalliator: f 46.054.50.
,

LONGA GUNT BW ZELFS
GEEN GELIJK SPEL

Courses Hilversum

Enthousiasme èn twee
doelpunten (2—1)
—

-

(

(

*

(

Dat waren de wapenfeiten tot de rust.
Het aanzien van de tweede helft vertoonde een opmerkelijk verschil. ADO
bleek tè snel, tè overrompelend gestart
te zijn, nu moest het z'n tol betalen.
Feyenoord nam geruime tijd het heft in
handen en dwong doelman Kok zelfs tot
een escapade buiten het strafschopgebied. Alles liep voor de Hagenaars goed
af. tot de vijftiende minuut, v. d.Velde
had op de linkervleugel meer vrijheid
gekregen, dan waarschijnlijk in alle tot
nu gespeelde wedstrijd. Het leverde een
corner op, door v. d. Hoek uitstekend
ingekopt, 2—2. Het was de inleiding tot
de productieve vijf minuten, want kort er
na Het Kok de bal zo maar tussen de
benen doorglippen, waarvan v. d. Heijden dankbaar profiteerde en een halve
minuijt later veroorzaakte Van Beek,
voor de geblesseerde De Jong op de
backplaats, een strafschop tegen Den
Bleyker, die v. d. Korput in een doelpunt omzette, 2—4. Toen was het pleit
beslecht. De Haagse verdediging stapelde fout op fout, waarvan door v. d. Heyden nog eens geprofiteerd werd. Drie
minuten voor het einde maakte middenvoor van 't Zandt de uitslag wat draaglijker voor de gastheren, 3—5.

een

—

BOH laat er ook dit Jaar feen (ra* over groeien. Tweemaal achtereen leverde
een kampioenschap geen promotie, maar de 5—2 zege, die de Dordtenaren b(J
Scheveningen
behaalden leggen voldoende over hun aspiraties. Een reeks
vreemdsoortige uitslagen overigen*, deze week. In. bet Westen bijvoorbeeld het
opmerkelijke herstel van Zeebnrgia na de B—l nederlaag tegen Volendam en
de merkwaardige ternggang van KFC. HW deed verdienstelijk werk tegen
Neptnnus. Een beter seizoen voor de oude Haagse? In het Noorden vielen rake
klappen. Hoogezand en WW kannen er over meepraten, maar ook Tubantla
nam geen halve maatregelen in Oost A. In het Zuiden tonen SET, Alliance,
Spel. Emma en Helmondia en Blerick zich waardige leiders, hoewel ook de Baronie, Kerkrade, De Valk en Wllhelmina '08 duidelijke taal spreken.

Matig treffen tussen
Eindhoven en NAC (1-1)

De vuist van Mosterd waakt ook hier voor het trotse record van 't Gooi- In z'n
alleentje probeerde Bulder zes Hilversummers te verschalken, 't Lukte bijna.

Drie doelpunten cadeau

hernieuwd kampioenschap ?

—

—

let* sterker en dat resulteerde, vlak toot
de rust, ln een reeks hoekschoppen,
waarbij v. d. Bijl eenmaal een kogel van
Willem» met een flitsende vuistzwaal
onschadelijk maakte en prompt er na
met een katachtige sprong een kopbal
van spil'!) Jans van de lijn dook.

EBOH weer op weg naar

zonder schutters

record kunnen
handhaven. Het gelijke spel was bovendien alleszins verdiend voor de Hilversummers. Wel speelden de hoofdstedelingen wat geacheveerder voetbal, doch
de enthousiaste wijze, waarop 't Gooi speciaal in de eerste helft party gaf, deed
tal van gevaarlijke momenten voor Richter's doel ontstaan. En hadden de Gooiers
beter geschoten, dan was er zeker een doelpunt voor de thuisclub gevallen.
Poort en Baas (tweemaal) misten echter gemakkelijke kansen. En toen de DWSverdediging langzamerhand beter op toeren kwam, bleven deze gevaarlijke situaties voor het Amsterdamse doel veelal uit.

(Van onze sportcorrespondent)
TILBURG
In de uitermate fraaie
wedstrijd tussen Willem II en Sparta
hadden de Tilburgenaren
het eerste
kwartier een duidelijk overwicht, doch
in de voorhoede miste men de nodige
stootkracht, omdat de overigens actieve v. Roessel uitgezonderd de eerste
periode te voel in teruggetrokken positie speelde. Na dertien minuten nam
Sparta, toen nog tegen de verhouding
in. de leiding door v. Male. die een
fout in de defensie van Willem II roet
o—l.
een onhoudbaar schot afstrafte:
De Spartanen gingen steeds beter spelen en het was
vooral hun rechter
flitsende passes de
vleugel, die met
achterhoede van Willem II regelmatig
bedwong. Aan de andere kant moest
Terlouw in topvorm tweemaal op de
doellijn redding brengen. Een groot
(Willem II neaantal hoekschoppen
gen en Sparta vijf) brachten wel diverse gevaarlijke situaties, maar beide
doelverdedigers bewezen in laatste instantie volkomen voor hun taak berekend te zijn.
Na de rust moest Landman reeds direct enige gevaarlijke schoten van v.
Roessel onschadelijk maken en hoewel
de thuisclub het initiatief in handen
hield, werd te ver opdringen hun ook
nu noodlottig, toen v. Ede snel sprintend uit een pass van achteren op keurige wijze Botermans voor de tweede
maal het nakijken gaf: ft—2. v. Beers
had Intussen het veld wegens een oogblessure moeten verlaten en dit belette
v. Loon ln zijn voornemen mee n»ar
kreeg
voren <te trekken. Oerlemans
nog de fraaiste kans van deze wedstrijd, doch schoot voor het lege doel
hoog over. Vijf minuten voor het einde was het v. Roessel, die uit een strafschop de achterstand nog kon verkleinen, maar de resterend* tijd was voor
de nu fel attaquerende Willem n'ers
te kort om alsnog een gelijk spel uit
het vuur te slepen.

D; ADO—Feyenoord

FEIJENOORD brengt ADO in vijf

DWS kan de ongeslagen positie van
't Gooi niet omverwerpen VVV en Juliana

HILVERSUM.

Sparta bedwingt
Willem II (2-1)
—

Stormvogels—Go Ahead

2—l
I—o1 —0
Brabantia—HBS
4 3 0 1 6 13—4
Emma
Longa
4 3 0 1 6 9—4
Brabantia
4 3 0 1 6 5—4
4 2 115 B—s
SVV
4 2 1 1 5 7—6
Sparta
Excelsior
4 12 14 15—10
MVV
4 12 14 6—5
4 12 14 8—«
Willem II
VW
4 12 14 +—5
6—B
Sittardia
4 2 0 2 4
BW
4 1 1 2 3 5—4
4 1 1 2 3 4—5
Tuliana
4 1 0 3 2 6—lo
HBS
Theole
4 0 0 4 0 4—22

—

raties.

Na lange tijd volgde onvermijdelijk
tussenhaven
de rust, die een veilige
voor De Volewijckers had kunnen zijn.

B: 't Gooi—DWS

o—o

VW—Juliana
LONGA—BW

'

v

•

•

«

.

9'

.

Opmerkelijk herstel
van

Zeeburgia

WEST I A: De Spartaan—HßC 4—l. KFC—
I—3, UW—WA 3—l, De Kennemer»—

zrc

DWV o—o.
Kennemers

ZFC
Spartaan
Alcm. Victr.
HRC
.

3
3
2
3
I

I
4
3
3
3

BW"

WA
DWV

KFC
Hollandla

3 2
3 2
2 1
3 1
1 0

B: Zeeburgia—HFC 9—l. Rapldltas—Schoten 3—o. WesUrlsia—OSV 4—o, Helder—AFC
I—l, ZW—HVC 2—2.
Helder
West Frlsla
3 S
3 3
Zeeburgia
HFC
3 4
2 2
Volendam
HVC
3 2
2 3
AFC
Schoten
3 1
2 3
3 3
OSV
ZWV
2 0
Rapldltas
3 3

Welt II A: Neptunus—HW 2—3. riuks—
OMA I—3, Scheveningen—EßOH 2—B, TSC
—

Fortuna O—S, VTJC—HOV 5-0.
EBOH
3 «
Coal
Fortuna
3 5
HW
Neptunus
Fluks
3 4
Scheveningen 3 4
TSC
ONA
HOV
3 3
VUC
3 3

2
3
4
3
2

2
2
2
1
0

B: RFC—Quick I—3. Unlta»—Velox 3—3,
Vriendenschaar—Wassenaar
I—o, Gouda—
Leerdam 2—3, UVS—DFC 0-2.
3 3
Vriendensch.
3 ■
Unltas
CVV
3 4
4 3
Quick
Leerdam
3 4
RFC
2 1
DFC
UVS
3 1
2 3
Wassenaar
3 3
3 1
Gouda
Velox
3 3

H.H.IJ.C. gestart met
gelijk spel (3—3)
De hockey-competitle heeft direct al
enkele verrassingen opgeleverd, maar

•

*

-»

ZUID IA: SARTO—SET 1-4. Wilhelmina
—TOP I—l. Wocnscl—Schljndel 4—l. DESK—
Helmond I—2.
SET
Woensel
2 4
2 3
Spechten
3 4
DESK
3 2
Kolping
3 4
Sarto
3 2
Schijndel
TOP
3 4
3 2
Veloc
3
Wllhelmina
3 2
2
Helmond
RKTWV
4 1
2 3

l

—

I—2
11—2
4—l

Excelsior—Theole
Emma—Sittardia

B: DOSKO—Middelburg 3—2. Rood Wit—
RAC 4—2, Alliance—Terneuzen 2—l, Goes
—MOG 3—l, De Baronie—Axel 2—o.
Alliance
MOC
3 2
4 7
Middelburg
Baronie
3 6
3 2
Dosko
Internos
2 4
2 1
Goes
Axel
3 1
4 4
Rood Wit
Ter n euzen
3 0
2 2
ZUID II A: Chèvremont—De Ster o—4.
RKBSV—RKONS 3—l. Spel. Emma—Groene
Ster 2—l gest.. Waubach—Hoensbroek 2—2.
Heksenberg—VVH '18 4—l. Minor—Kerkrade

3—3.
Spel. Emma
Waubach
Kerkrade
De Ster
Hoensbroek
Heksenberg

2
3
3
3
3
3

4
4
4
4
3
3

RKBSV
Minor
Groene Ster
Chevremont
VVH 'IS
RKONS

3
2
3
3
2
3

3
2
2
2
1
0

B: RoermondT-BSV 2—2. Helmondia—Wit
Zwart 4—l, Almanla—Spel. Irene I—l, Wilhelmina—Klmbria 3—l, De Valk—Heer 4—o.
Helmondia
Klmbria
3 3
2 4
2 4
Blerick
BSV
3 2
De Valk
3 4
Roermond
2 1
3 1
Wllhelmina
3 4
Heer
Almanla
3 3
Wit Zwart
3 1
Spel. Irene
3 3

In het Sportfondsenbad te Rotterdam
is een Internationaal waterpolotournooi

gehouden,
waarvan de uitslagen zijn:
RZC—Royton 2—3, ZC Rotterdam—
(SVH wint na strafworpen),
FVV—Houtigehage s—o,
FVC—Hoogezand SVH 2—2
4—6, verliezers4—l, Oosterparkers—Friesland 4—l, LSC— finale: Royton—SVH
ronde: RZC—ZC Rotterdam o—6.0—6.
Zwaagwestelnde I—o.
Oosterp.
LSC
3 ,3
4 •
Hoogezand
GRC
3 5
3 3
NOORD A: MSC—Nicator 2—3 o.p.v. MSC,

;

—

I—2

C: Willem ll—Sparta
MVV-SW

Velocltas
Zw.westeinde 3 3
3 4
het opvallendst i* toch wel het 3—3 ge- FVV
MSC
3 4
3 2
lijke spel van H.H.Y.C-, de landskam- FVC
Friesland
3 2
4 4
3 1
pioene, thuis tegen Be Fair. OpmerkeHoutigehage
Nicator
3 3
lijk is ook de goede start van de benjaAppingedam—Veendam 2—4.
Asser
B:
min Groen Geel tegen B.M.H.C. (3—l). Boys—WWV
4—l, Muntendam—Emmen o—3.
Gisteren deed ook de tweede Westelijke
ÜSC—Eext 5—2. Zwartemeer—Veelerveen
eerste klasser z'n intrede. De Zuidelijke 2—4.
Noordster—BNC I—l.
had
met
kampioen Venlo
meer moeite
Veelerveen
Asser Boys
3 3
3 5
Breda dan verwacht kon worden. BenEmmen
3 4
3 3
WW
jamin Geel Zwart bleek te zwak voor HSC
Muntendam
3 2
3 4
3 4
Zwartemeer
3 1
H.T.TC. D.K.S. en Groningen bewezen Veendam
Appingedam
3 4
3 1
in Oost en Noord waarom ze het vorig BNC
Eext
Noordster
3 1
3 4
seizoen kampioen waren.
De uitslagen luiden:
NOORD A:
3—l,
Rlgtersbleek—PEC
Hengelo—Borne 3—l, Labor—Tubantla I—3.
NEREN Westrn Ai Amsterdam—Htl verium Eilermark—Alcldes o—l, Achllle» '12—ZAC
>-1, Laren—TOGO <V-i. HHIJC-Bt Fair afg.
9-3, Groen Geel—BMHC 3—l. Westen B:
PEC
3 3
Alcidee
3 •
Gooi—HGC n I—o, SCHC—Delfue Stud. 3-0, Rlgtersbleek
3 3
3 t
3—3.
Rome
HOC—HDM I—l. Zuiden: Venlo—Breda
3 3
3 4
Born
Zwart Wit—ïlndhoven I—l, MOP—Tilburg Hengelo
3 1
Eilermark
f 3
I—l, HTCC—Oeel Zwart 3-1. Oosten: Tubantla
Ach 111es
3 3
1 0
Arnhem—DKC I—4. Deventer—PW I—«, RAC
3 1
Hengel»— Ni] megen 4—4, Union—Wagenlngen Labor
I—l. Noorden: Meppel—Daring 3—l. Gron.
B: Robur et VeL-Deetinchem 5—3, Arnh.
Stud.—HVA 2—3, GHBS—Groningen I—3.
Boys—Dier. Boys o—l, Rheden—Quick o—3,

Be Quick—Ede 3—o.
Boys
3 •
Naar uit Melbourne wordt gemeld, Dier.
3 5
WAW
heeft de
Australische Athletiekbond Sallandla
3 4
de drievoudige Olympische kampioen, Quick
3 4
de Tajech Emil Zatopek, uitgenodigt om Robur
3 4

ean enige wedstrijden in Australië deel

Ite nemen.

Arnh.

Boys

3

3

BVC

WVC
Rheden
Be Quick
Doetlnchem
Ede

3
3
3
3
3

3

3
3
3
1
S 0

Rickvoort, de doelrerdediger van SUtardia, werkt de bal het veld weer in
tijden* eert aanval van Emma.
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Het conflict bij „De Ommelanden"

In November a.s.

FANNY BLANKERS vier maal 20 spelers strijden
winnares in Birmingham
Yvette Williams geklopt

De internationale athletlekwedstrilden, dia Zaterdagavond te lUrmingham »Un
Afkonden, hebber Fannjr Blankera—Koen fraaie overwinningen opgeleverd. Op
de 100 meter *loeg i(| de Engelie meisje* Jean Desforfes en Ann Johnaon met
meterg en finr In 11.8 «re. al* eerite over de etnditreep. BU bet verspringen verwees zt) niemand minder dan Yvette Williams, de Olympische kampioene, naar
de tweede plaats. Met 5.90 meter riste onze landgenote de eer voor zich op.
daarmee de Australische 11 cM. achter sicb latend. Daarop volgde WUIy Lust
(Ned.), die het tot 5.33 meter bracht.

om

vier athl«ten alle B-klasser* waren, de
vijfde «en C-klasser en dat «as no. 0 de
atbleet Mar* (Holland) (12.7,8) een Aklasser was.

Van de Veerdonck wint

wereldtitel

dammen

Directie acht klimaat voor
arbitrage nog niet gunstig
K.A B. en C.N.V. blijven zich
afzijdig houden

In een tournool van grootte allure
aal het wereldkampioenschap dammen
in November aanstaande ln ons land
worden betwist Niet minder dan 20
spelers, onder wie enkelen van bulten
Enropa, sullen aan dit wereldkampioenschap, Kat door de Koninklijke
Nederlandse Dambond wordt georganlseerd, deelnemen. Behalve ome land tenoten P. Rooienburf. W. Roozenburg,
Keiler en ir. Van DUk hebben ingeschreven de Fransen Bonnard, Malfray,
Fankhouser,
de Belgen Verpoest en
Verleene,
de Zwitsers Gedanre en de
(de Jongste deelneIS-jarige Forclaa
mer), de Italianen Saletnlk en Fanelli,
de ln Far(Js woonachtige Chinees LlTchoan-Klng, de sterke Canadees Dagenals, de Pool Slabby en de NoordAfrikanen Post en Descallar.
Besprekingen rijn nog gaande met een
alsmede
tweede Canadese deelnemer,
met de kampioen van Suriname, doch
zekerheid omtrent hun deelneming is
nog niet verkregen. Teneinde verzekerd
te zijn van het deelnemen van 20 spelers wordt in de komende week een
driekamp gespeeld tussen Ldros, Bizot
en Huisman om uit te maken in welke
volgorde zij als reserves kunnen fun-

Eerste steen gelegd
voor „Mutua Fides"
S,_

I

Ook dit jaar zal op Zaterdag 25 Octoin Groningen wederom een
ber as.
Groninger Universiteitsdag worden ge.
houden.
Het Groninger studentencorps Vindicat Atque Polit heeft tevens de seleaangegrepen om op de komend*
Senheid
Universiteitsdag de eerste steenlegging
te doen plaats vinden van haar nieuw
sociëteitsgebouw Mutua Fides dat aan
de Oostzijde van de Grote Markt zal
verrijzen. De plechtigheid zal geschieden
door een oud-leerling van de universiteit, het oudste ere-lid van het studentencorps, prot. mr. I. B. Cohen.
De Universiteitsdag zal geopend worden door prof. mr. P. W. A. Irnminn
met een voordracht over „De vaarheid
In de wetenschap".
zullen des avond*
Faculteitsgewijs
voordrachten worden gehouden.
Voor de Theologische Faculteit spreekt
prof. dr. A. A. van Rhijn. voor de Juridische fac. prof. mr. M. P. Vrij. voor dt
medische fac. prof. C. D. de Langen,
voor de fac. der Wis- en Natuurkunde
prof dr. J. A. Prins, voor de fac. der
professor
wijsbegeerte
letteren en
dr L. A. v. d. Wal en voor de economische faculteit Zijne Exc. mr. dr. A.
A. van Rhijn over de aspecten der sociaal-economische politiek.

(Van onze correspondent)
zitter van het Hoofdbestuur
van de
Niettegenstaande het winderig gure
„St.
Katholieke
Landarbeidersbond
voor
Het
eonflict
b(J de coöperatieve melkveel
belangstelling
weer, wa* er
gepioductenfabriek J)e Ommelanden" te Deusdedit" het standpunt uiteen
de bosloop. georganiseerd door SHJ te
Uicningen la na het mislukken van de zet van de K.A.B. aangaande het conDrunen.
Het 5 km.-lange, niet al te
verschillende bemiddelingspogingen en flict bij de Ommelanden. Deze bijeenzware parcours, wa* uitgezet over zandhet afwijzen van arbitrage door een ar- komst werd bijgewoond door de plaattoonde het Haagse Trekvogels zich de wegen en grasvelden door een bosbitragecommissie door De Ommelanden, selijke besturen en verschillende genosterkste in 6 min. 59; DOS (Rotterdam) rijke omgeving.
nog even uitzichtloos ab weken gele digden.
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Tot overmaat van ramp sloeg nogven.
grote
uit,
Lincoln
10
met
een
11
gewapend
twee
kwaliteits-doelonderzoek
11
14
kwestie
bemoeien.
daarvoor:
met
Leicester
deze
maals de sloep om. De ongelukktgen
12,4
sec.
1
heren
11 10
in
min.
rugslag
Swansea
meter
en
nam
punten hielp hij Arsenal aan een 2-1 Plymouth
lamp.
achterschip
lag
diep
10 13
Nederlandse
Het
De tweede start van de
Te Gouda is de Goudse Singelloop voorsprong. En het was Jimmy Logie, Fulham
verdwenen in de golven. De anderen
11 10 twemploeg in Denemarken is voor ome vóór de Belgen Verlinden en Hannay, veel water over.
Blackburn
11 13
gehouden, welke over een afstand van die na de hervatting de „reds" een veren 1 min. 15 noteerwaren machteloos hun kameraden te
Bury
ge10
9
min.
14
resp.
13
die
12
1
succesrijk
Notts
V'or.
wel
bUzonder
De
matroos
toen
vertelPooJse
kwam
3000 meter ging. Elke ploeg startte met diende 3-1 overwinning bezorgde. Het Birmingham 11 13
12 9 landgenoten
vrije slag heren
helpen en moesten vechten voor jiun
Leeds
revande
100
meter
Op
den.
Termculen
nam
Hannie
worden.
(Merwede) met de 4e len, dat de hut van de kapitein vol wa8 deelnemeis, die 2 x 800, 2 x 400, 2 x gedegen, op het maken van doelpunten
11 9 che
nederlaag
eigen behoud■ Het lukte hen nogniial» 1
Brentford
De
Winter
11 13
County
moest
N.
voor haar VrUdag geleden
ter stond. Met emmers werd getracht tn de sloep
200 2 x 100 meter liepen. In de A-klasse gerichte spel van Arsena! had gezegenemen
8.
De
te komen. De avond begon '■
in
1
min.
Southampt. 12 7 op de 100 meter
genoegen
numplaats
Rotherham 11 12
door
dit
vrUe slag
het water weg te hozen, doch dit bleeK reeds te vallen, toen plotseling bleek, t
Barnsley
10 6 mer ditmaal te winnen
vierd over de wel fraaie, maar niet Huil
11 12
In 1 min. 8,1 sec. Belg Anthoon eindigde in 1 min. 4,6 als
was
11 6
Doncaster
productieva aanvallen van Matthews Everton
10 11
die eerste. In de estafette 7 x 50 meter voor niet mogelijk. De telefooninstallatie
dat de boot zich voor de haven van
verwees Mette Ove—Petersen,
door het water onklaar geraakt, maar Cherbourg bevond. Twee Franse visZii
werd
Merwede
derde
de
waterpolospelers
naar
tweede
noteerde,
c.s. Blackpool is overigens altijd al wei8,2
sec.
1 min.
stuurman kon nog SOS-seinen geven
nig geluk beschoren geweest op HighVrijdag in 3 min. 37 achter de Antwerpse Zwem- de
sersboten voeren voorbij en een pikte
Engels elftal faalt
plaats en Ragnhild llveger
29) en de AS. de Monaco met de seinlamp.
(3
als
min.
bury. Sinds 1896 is er n.l. nog geen
club
tikte
thans
eerste in 1 min. 8,2
de uitgeputte mannen op. Enigen waOm zeven uur werd de toestand kriBlackpool-elftal in geslaagd Arsenal op
drie minuten voor derde aan tegen de basslnwand in 1 min. (3 min. 32,8).
ren
bewusteloos.
een
doelpunt,
Met
eigen grond te kloppen. Deze nederlaag
De waterpolo wedstrijd tussen A.Z.C. tiek en moest de sloep worden gestreeindsignaal gemaakt, is Engeland in 8,3.
het
plaats
eerste
ook
na
ken.
Allen
namen
maar
eenGroot
verlenging
plaats,
nog
kostte Blackpool tevetis de
en Merwede eindigde,
is de bewondering en de dank
tegen Noord-lerIn het Antwerpse Sportpaleis heeft op
terug de interlandwedstrijd nippertje aan een
gingen kapitein en machinist op van de geredden voor de 24-jarige kaklom
was
overeen
maal
7—7
ranglijst.
Liverpool
gelijk
spel.
Strafworpen
de
dames
in
rugslag
200
meter
sprintnummer
profs
Vliet
voor
De
Van
het
land te Belfast op het
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sing. Tegen het binnenkomende water kapitein Wensing de foto van de redwedstrijd als favoriet en toen de bezoetoen zij in 2 min 42,6 had aangetikt
Plattner van resp. Gosselin, Senfftleben op eenzelfde aantal punten.
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naar ik dacht en hoopte, naar paar honderd ondermaatse
vismakkers heb leren kenB: Schuttersv. —Mariarade I—3, Heerlen—
~DTO '39 —DOS '12 I—#, Unlsaon—PJ
3—1.1
er
huis zouden vertrekken.
zijn
het,
nen.
U
weet
het
visjes meegenomen waren;
geliefde hengelsport slechts weinige. Tegenwoornoombeek —De 'lubanters 4—4, EMOS— RKHBS tt-1, SVN—Nw Einde 2—2. RKTSV
u
een
geven
zal
idee
nu uiteraard morsdood. Een
Ik
—Waub. Boys O—s, Zwart Wit—KEV I—4.
ixisser 2—2. B: Hector—KKHSC I—2, Neeheeft talloze aantrekdig althans. Voor mij behelst hoe die knaap te werk ging. wedstrijdvisser heeft geen
Haalubergen—Grol 4—2. Kolonia—Miranda 2—2. C: IVS— Llndenheude—Ajax I—2.
waardoor
kelijkheden,
de hengelsport niet slechts Inderdaad was het een mantijd om al dat spul precies
Stadbroek—
Reünie—Winterawjgk vel I—3, SVHR—Linne I—2,
7—3, RVC—DUNO 4—3. D: DRL—DJS I—4, KDC—Lochem I—l.
VOETBAL
velen haar beoefenen. Rijk het vangen van vis. Er zijn netje die de kunst van het met de maatlat te meten, zo
EVV 2—5, PSV—Geleen 2—3. GVCG—ObBTC—Steeds Volharden I—o, Qulck Step»— I—2, Aaitcn—Oeken 3—6. C: Twenthe—Leen arm, jong en oud, allen dagen geweest dat ik minder witvisjes vangen bliksems verkondigde men. Waardoor
D: Witten2—4,
VDV— Moercapelle afg., melerveld 3—o, PH—La Première 3—4. Rvet- bicht I—l, RlOS—Swiit o—2.
WEST 1 Derde Klasse A: RKWA—SDW Belvedere
Sevenum—Gennep hanteren zij de stok om de
4—2,
Dedemsvaart—£iuMS
horit—Juliana
vogels—HEVO
Blauw
Westerverstond. Maar lopen; ik echter geenszins overtuigd
I—o,
9—l,
ving dan anders wel eens het
—Zwart
Beverwijk
Ammer»tol»e
2—2,
I—3. Watergraafsm.—«SC
Delft—PDK I—l, 4—o. Rohda—MW 7—5,
open!! Eerst even peilen. werd. Want met de rest van
NUverual—Enter I—l, Boxmeer—Helden 3—2, Tlglia—FCV een of andere reden. Persoongeval was. En dat ik mij toch
—Wilskracht 2—2, APGS—CSV 2—4. DCG— kwart.—Concordia 2—l. E:
IVO—JVC
Venray—RKDEV
een
o—2,
I—3,
3—l,
4—2. lijke smaak speelt hierbij
Voorst—Wyhe
Te Werve—VEP I—l, TONEGIDO—DDC I—u. D: Aibatross—Wllp
vyV 3—2. B: Rivalen —Allen Weerb. 2—4,
wel zeer had vermaakt of, zo Oom, handje voer, deegje de vangst, wel-maathebbenHDV—VDS I—2, URSUS—Oudewater 2—o,
Vierde Klasse. A: RHC—SVME I—3, EUiaanzienlijke rol. Terwijl Jan.
Diepenveen—lieerde o—l, Zwolle—
wilt, meer sport had geaanslaan en er snel met de witvis, ging het ook al
TOG—ZSGO o—l, JOS—Ripperda 3—2. RK 4—l,
RKASV—RapId
7—3,
Stolwijk—'t
Noorden
o—2.
Bolne»
den—St.
2—l,
F:
4—2. scn vist, omdat hij zo gaarne ge
Activia—
Pleten
Vlugheid 2—o, 01»t—ttelio»
AVlC—Baarn I—3. BVC—WFC 0-2. C: BKC o—2,
had.
Doch
achteraan. Pik een voorntje. niet zo aardig. Geen mens had
gezegd,
zoals
smaB—3,
MaasvogeU—
White
Zutphen
Aiblasserdam—EDS
HKHSV—Ammelie
3—o,
2—l,
Gazelle 4—l. E: Apeld. B.—
—Kinheim I—l, Alkm. Boy»—Velsen 2—l, —Haastrecht I—o,
de lange brasempen omhoog ken verschillen en er zijn Pik nog een voorntje. Drie er belang bij. En dus werden
—Vaesrade
B—4,
Berg
—Lekkerkerk
PFC—HllStar
2—5.
3—l,
B:
OBV—W.
RheRKVCL
Coiumbla—De Moven 2—3.
Vitessc— Zaandijk o—2. WSV—AIw. Forwaid Nieuwenhoorn
Walram—Havantla 6—l, ziet komen, is Pieterse van
heel wat hengelaars, die hun vier stuks en toen een paar ze achter het café waar de
I—2, HWD— Qen 2—l, Brink—Doesburg 2—l, Zutphanla —Schinnen 2—2,
2—o. D: Hercules—Patria 3—l, DEC—DWSV legcrsberg 2—2,G:Martlnit—DZß
mening, dat de ongebreidelde
Gulpen—RKWH
Pretoria—OVV
SIOD
Haslou—Lemlrsia
I—2,
4—l.
Boys
DINDUA
Dieren—Eib.
l—O.
vermaak zoeken cn vinden ln minuten geen beet. Vlug, telling plaats vond maar op
I—l.
B.
F:
—BIC 3—l. Sp.cl.
4-1, Zeist—Holland o—3, APWC—St.
aanval van een snoek het het wedstrijdvissen. Het con—Dlrksland I—l, Wit Rood Wit—Schiebroek BaDoerich—Teroorg I—3, Oost ex b. Hcys— 6—o. C: Spekh.heide—Bekkerv. 3—2, Vrusvlug, geen tijd te verliezen, een hoop gegooid. Tot groot
4—l, HMS—WUhelmina I—l.
Rlmburg—RK
mooiste is. De fameuze vech2—l, Poortugaal—GLZ 2—o, Merwede—NAeen tien twaalf meter verder. ongerief van de waard, zo
cours-hengelen op baars!! Ah
DVC 2—2, Etten—sprinknanen 4—3, Bvil— schemig—Husk. Boy» 6—l.
Vierde Klasse A: Limmen—Oudesluis 3—2, DO
4—l, DEH—Aeolu» 2—l. H: Hardlnxveld Eiiecom s—o,5—0, Dinxperlo—DCS I—2. G; SCE SVB 4—l, Helios—Hopel I—2 o.p.v. Helios. ter weer beziet de karperstel lk mij voor.
Texel—Waterv. 4—2, De Rander»—Schagen
«-Gravendeel I—l, LSV—ASW 3—4, Strijen —Trekvogels 1-2. Elistha—WVW 2—3, BK Laura—llaanrade I—2. D: Schinveld—SVM visserij als hef beste van het
DTS—ZAP 2—4,
afg USVZ—Succe» 2—3,
Born—Susterseel I—l, Buehten—ArI—o, HlON—ZwUndrecht 4—3. SSW
Ik kan mij niet geheel vrij.
—OSS
4—2.
vanwege
Zuid
Arnhem—VVSN
beste
het
5—3,
gewicht
HVV—SCD I—2.
MFC—HSV 2—5. B: Purmerend—VZV 3—l, —Hermandad 3—2, RDM—RCD 6—2.
DVO—
OVCS—Tuddern
s—o.
maken
van de gedachte dat
mada
I—4.
Bergen—Zouaven
Mlllir.gen—Hatert
s—l.
H:
Leones—Driel
cn het gevecht, dat een karAssendelft—Meerv 3—2.
NOORD Derde Klasse A: Bergum—HarUrmondla 3—l, Spaubeek—ADVEO I—3. E:
een en ander toch niet in het
I—4, Grasshoppers—Anflljk 5—2, De Rijp— lingen o—3. Steen wijk—De Kooi afg, DOG— 3—o, VYDO— Blauw Wit 4—3, H. Hendrik— Heel—FC Rla I—3. Maasbracht— MHD 2—7, per hem bieden kan. En over
gedrag behoort te liggen van
4—2, Bataven
Monnikend. I—3, RKAFC—EVC 2—3, C. SEde baarsman zullen wij u
Olyphia
Thorn—RKßW I—l.
I—o, Tijnje—GAVC I—3, Black NiJm. Boy» 2—2. AVW—DVE
SVS—Dieteren 3—o,
En. diegenen, die zich sportvisNoordhollander
voer.
pellen,
handje
MO—Y-Boys o—3, Animo—Gold Star 6—o, Boys—Lemmer 2—o. B: Vako—Gron. Boy» —Germania 3—l.
Even
Gij
Boys
Bieslo—Venl.
maar
niet
weet
Juistl
ophouden,
ge
T: VCH—Swalmen I—2.
Meteoor —HEDW o—l, BDK—Swift 2—3. D: o—o, Attila—Actief 5—3, GroniU»—Gorredllk
weet daarvan mee te praten, zovoort, enzovoort, en zo sers noemen. Hoe het anders
ZUID I. Derde klasse A: Tongelre—MULO 2—l, Pannlngen—KVC s—l, RKMSV-MVC Immers zelf wat een genot
RODl—Nautilus o—2. DVAV—WMS I—l, 5—2, Jubbega—Haren I—2, Drachten—Help- I—l,
maar voort, alsmaar. Alsmaar en beter zou moeten zou ik
Wanssum—
naar
o—6,
ik mij heb laten verKeutel
Deurne—
G:
America—RKLVV
4—2,
4—l.
Sport—VSV
het is met een wurmpje langs
SDZ—LOC 4—l, Bloemen daal—NFC 5—3, man o—6, Groen Geel—Roden 3—2. C: Rold.
3—l,
RKGrc—Vriendenkring
laat
het
niet
voort. Op de hielen van de in de gauwigheid niet zo een
4—l,
BW
ik
En,
Boxtel—ODC
Taxanoria—
tellen.
I—o,
de
te lopen, alle gaatE: Boys—Er.
WVVZ 3—o.
EHS—De Eland 4—o, VDO—KBV I—o.
Boys o—2, VKW—Musselkanaal Bladella 4—o, Geldrop—!>Cß 2—3 o.p.v. SCB. RKDSO—Meterik I—l. H: EWC—Stormv. jes kant
twee drie weten. Maar dat
verbergen, gU weet er meer man heb ik die dag een
Halfweg—ADO 0-6, St. PancraUua—Wß
Of
met
afstropende.
de
STA—CIC afg. Staciskan.—Bellen 4—l, B: Bi. Geel—Mlchieug. I—3. Coac. SVD— 2—3, H. Boys—Sp.cl. Grave I—4, HRC—RE
' weet
twintig kilometer gekleine
het visverknoeicn is waar
ik
Goed,
van
dan
ik.
2—l, E TO—DIO 4—2, Sloterdilk—DSS I—2, 4—3,
steurkrab.
met
het
kleine
En
D;
Hoogeveen—Germanlcu» 2—l.
THOS— meronymu» 3—l,
Want
er
hele
niemand wat aan heeft en
OJC—RKC 3—l, Zwaluw SIA 2—3, Achates—Oeffeit 4—3.
te
daar
waren
mijn
vangen,
lopen.
Onze Gezellen—Lynden o—l, Pionier—DJK Eenrum 2—3, Woltersum—Hoogkerk
baarsje
visje.
Daar
is
dan
onze
2—4,
nog
WSC—GUDOK 2-1.
kalmweg dat bepaalde wateren op dedie
hij
4—3. F: IW—Aalsmeer 3-0. Ore—Uithoorn Hunalngo«-WEO afg.. Wagenborgen—ZNC VFC—iieuaden ï—2.
van.
zal
er
stukken
ik
Prijzen
niet
buurman,
verZaterdagcompctltie, district West 1: befaamde
OSS— Uno-Anlmo 3—3.
C: VLS—Dongen
manier onherroepelijk
I—6, J. H. Kwart.—De Meer 2—3, Meervodoch zeer gehaast oversloeg. ze
Madjoe—SLTO 2—2, o—o, Scheemda—Meeden 2—4, BATO—NepSNL— knocht aan de werphengel echter nooit mee in de wacht
I—l, Zierlkzee—SCO 2—2, BSC—Baardwyk Zuidvogels—Spakenburg 2—l;
gels—Germaan I—7,
zullen worden dood-gevist,
tunla
Of het moest al de En dan weer even peilen....
2—2.
slepen.
met
kunstaas.
de
En
RWB—Boelvoorn*
2-3,
>—3, Moosenoaal—WVO I—l,
NEA-Energla 2-2. G: DEV-WOG
IJsSS7U 2—2; KMVZ—lJmuidcn 5—3;
Nu ligt mij zulks in het dat staat als een paal boven
Amersf. Boy»—JSV 2—l. GFC—Nüenrode»
Vierde Klasse A: Bakhuizen—Stiens 2—l. meer 4—2, HERO—VIRTUS 4-0. D: Clinge selmeerv.—Geuzen S—o;
Kennemerland visser. Och, wij zouden nog troostprijs zijn op de dag dat geheel
water. Niemand kan mij
niet, maar toch moet
al
bijzonder
ongelukkig
o—2,
ik
Wijster—Gomo»
Haulerwijk—WltteBoy»—
4—3.
—RKFC
Corn.
Biervliet
3—2,
poosje
wel
een
hiermede
4—l, SEC—Voorwaart» 5—2, Utrecht—MaarsB:
—Huizen 2—l.
sen I—l. H: WY—ADE 2—l, DVSU—SDO veense B. I—o, Veenhulien—Uffeite
Zeeuwen—Nw
2—3, Breakens—Vliuingen o—2,
kunnen doorgaan. Wat heeft was. Wat zal ik u hierover ik zeggen dat de man wel wijsmaken, dat op zo'n maBleue—Willemsoord 2—l, Ooeterwolde—RuiHOCKEY
wist van toeten cn blazen. nier het water niet vernield
BorgvL I—2, Zeelandla—RCS I—3.
I—l, GW—SUchtae 7—2, Toekomst—Fortlhet voor zin. Zij hebben alle. dan aan de Jas willen hantudo I—o, KDS—Naarden 2—o, Zwal. Vóóruit nen 6—l. C: Weerdlnge—Titan I—2, Erica—
DAMES. WESTEN. Eerste Klaaie: Amatergen? Niets immers. Toch zal Toen om twaalf uur de boel wordt. Ook de beste redenaar
maal
deze
lieden
I—2,
Al
gelijk.
Sparta—DVS
Vierde
klaase.
ASV
A:
Orlng 3—o, VlOS—Gieten I—3, Valthermond
kwam, had hij niet. Of men nu redeneert
—Laren I—o.
dam—Hilversum 4—l, TOGO—Rood Wit
slaan de plank niet ver mis. ik u zeggen dat ik met zo'n tot een einde
—TEW 3—o, SVBC—ZBC 2—2. D: Ellnge— —SBC 10—2. NWC—Mlerlo hout 2—l, GW o—o, HHIJC—Ba Fair 3—2.
Gooi—BDHC
honderd
maatvoorns. van die paar visjes op zoveel
meegeweest.
bijna
ben
Mllano—DOSL
Budel2—2,
2—2,
wedstrijd
—Nuenen
Want
Klaise
TYBB—HBC
de
het
ls
A:
hengelsport,
Wllper B. 6—2, Klooeterb.—Surh.veen 2—2,
WEST H Derde
2—2. ZUIDEN: Venlo Glrls—Oranje Zwart
er
zeker
concours,
was
van dat water; zulks houdt totaal
En
ik
Best
Vooruit—TiMaar
dan
met
een
I—l.
B:
«choot—Dorplein
Blauw
Zwart—
HPSV—Hillegom
I—3,
prachtwerk. En daar het
Zeeater—Oerterp 4—l,
Dokkum—Harkema
3—o,
MOP—Til3—l. EMHC—Eindhoven 4—l,
prijgeen
de
beste
steek. Elke Zondag
in
Boys—
ESV—ETC
Woens.
betrof.
daarmede
3—6,
o—3,
Ik
hij
voll
waar
het
de
wltvis
I—3,
Archipel—Zandvoortm.
Leek—Zuidhom
Middelstum—
4—2,
2—2. E:
Alphen
afg.
vooreerst nog geen rekenHTCC—Push o—o.
OOSTEN:
burg 3—l.
had mij laten overhalen. Dat zen zou vallen. Want hU had gaan er weet ik veel hoeveel
Woerden—Postduiven 2—l. B: GDA—BMT VES 6—7, Noordpool—VlA 2-2, Bedum— Bergeik 4—2. ÜBA—Rood Wit 2-0. Waalsommetje is dat thuis op paI—l,
EHV
4—o.
Deventer—PW
Qulck—DKS
Loppersum 2—2, Blauw Geel—Wartfum 6—l, re—LLW s—l, DOSKO-HPC 1-3. C: HVCH
geen moment verloren laten clubs wedstrijdvissen. Zoveel
2—2, VIOS—Roodenburg 4—3, RKAVV—Ex3—l. pier kan
worden becijferd, kan de beste gebeuren.
I—o. Union—Almelo
celsior 4—o. WP—Hoek van Holl. 3—o. VDL Vogela—VVG afg. F: Amlcitla—WK 4-0, —DAW 6—o, RKOSC—DESO 3—3, RKSVA— —Nümegen Meppel—Dartng
en voortdurend gezooht leden met eik zoveel vis.
gaan
Met
een
viertal
bussen
verGHBS—
4—o,
zal
het
altUd
een
NOORDLN:
prachtsport
UDI I—l,
Rh ode—Zaltbommel 6—3.
—Laakkw. 2—o. C: Overmaat»— Moordrecht Hellaa—Westerbroek 4—l, Zuidlaren—GruO: Groningen I—3.
Rekent u maar uit. Dat zal u
en
Pas na het eindgehele
gejaagd.
het
om
taakje
trok
blijven ook door de onbes—o, VTC—De Musschen I—l, Tranavalla— no 7—3, Forward—Oosterp. 2—o. G: Balling- VUjm. B.—Veerse B. I—6, Raamadonk—
wel tegenvallen.
kinog
zo'n
zes
wij
de
toen
vijf
vroegte,
signaal,
een
uur
of
in
stendige, telkens weer wisseSpartaan I—3, Slikkerveer—CKC o—l, DCV wolde—PJC 2—3, CPW—Helllgerlee 2—2, Haarsteeg 2-3, Nieuwkulk-Waspik 3-2. HeuKORFBAL
moesten
loterug
de
lometers
D;
ln
maar
niet
stilte.
Want
Dat
men hier niet te licht
-SUadrecht 2-2. Flakkee—VOC 2—#
Barveld—Kwiek 10—l, Gaf-ntyeveen—Wilder- kelum—HKJßß I—l. Et Hoegeloon—NKVllends factoren.
EERSTE KLASSE. Noord-Holland: BVK
heel wat mop* pen, toen pas gunde hij zich overheen stappe. Want weet
3—o, vank o—3, Alteveer—Nw schans 6—2.
er
werden
al
DHLr—SVW 4—4 Hollandlaan—BEC
LO I—2. Ons VlOS—Korvel 2—o, BroekhoDTV—Koog ZaandUk B—B,
voor een piu wat er onlangs ln Engeland
Huiesluia—Dubbeldam 4—3 DCL—WaddinxOOST. Derde klasse. A: Wierden—Qulek ven—VOAß 1-4. F: MV— Mades» B. I—l. —-Swltt 7—4. Wit
Nu zult ge in de loop der pen ten be«te gegeven. In het een ogenblik nadat
B—l, Luto—Allen Weer»
hij zijn voor een concours is gehouveen 2—o. Schoonhoven—Papentfrecht I—l, •20 2—2, Almelo—GOLTO o—2, Phenlx— SA&—DHV 3—4. Gilv»Velodtaa #—1. Gr. Rohda—BlauwZuid-Holland:
er naar mijn raatje. En pas
wel
hebben
bemerkt
waren
geheel
tijden
Qulck—Achllles
baar
4—4.
VOSTA
VOGIDO—UDI
NEO—
2-1,
6—3,
G: Halsteren—SC Gastel
Ruinf Hope—ODS I—2.
Wit—PCP I—l.
schatting een goede honderd buit had ingeleverd en deze den? En door hoeveel vissers
4—i. Gymnaala»t«n—Spangen 9—13. KKV— dat een van de grootste at2—o, B: RiJssen V.—Vaaasen 2—2, Vicde cn veertig deelnemers, onder werd geteld en gewogen, beI—2. HSG—Robur o—3. Schutter»—Burgh Ona Eibernest I—9.
I—o. T ls»e- PW
tracties
voor
is
dat
eraan werd deelgenomen?
mij
liet
Zuiden—Dcttos
Vierde Klasse A: ASC—SJC
Boy»—WSV
toria
KHC—DAVO
1-».
2-2. 9—2, lerseke—Kaaise B. afgek. H: RlA— 6—l. Ooat
van
gon hij aan zijn kuchie. Een peuleschilletje maar....
bede
voorzitter
Lugdunum I—l, VVSB—Gr. Willem II t 6, RODA—UD 2—2, Daventrla—OFC
Rlgterableek—ZKC
wie,
B—3.
Helkan
worden
zoals
hengelsport
A:
C:
I—4.
Slulakll—Koewacht 6—2, las—AKC 3—B Oost B: Novlomagum—RaWaarna hij kreeg te horen, achtduizend mant
Concordia—DOCOS I—o. DCO—TeijUngen SDOUC—Varueveld o—2. Silvolde—Gelria Oostburg >—1,
dat Je temidde vereniging my verzekerHontenlsae—Hulst I—l, EMM—PSK 3—l, pl dl tas 4—4, EKCA—SOS ft—l, Oost Arnh.— dreven, zonder
De Jager»—
2-0, Warmunda—THß s—o,
werkelijk
6-4). Eendracht—MVß
mensenmassa's
zit.
dat hU met zijn door hard
Kunt u noch rekenen, rede,
ESCA—AZC
den
van
verscheidene
3-1,
Meerburg I—3, Cromvllet—DSO 2—l, RU»- 3-4, LONGA—VVO 1-1, WO-Elb. Boys IJ lendijke—STEEN afgek.
Vada 4—7.
Noord: Noord-Oosten—Vitessa Dat
zwoegen
voornvissers.
verdiende resultaten ken dan mee! Zo niet, dan
vroegte
nog
de
succesvolle
ln
zeer
Je
Oljrcno—l.
Alphla—RAVA
Wit
OKO—
6—4,
3—o,
«tik—GSV
4-0. D: OAB—Nijmegen l—O,
ZUID tt. Derde klaase. A; Msraana—WW 2—4» Club Brothera—Rood
de veertiende plaats Innam, toch!
BML—De
welhaast niemand ontmoet En daar je toch niet alle vispia—Maasstraat 6-1. DON K-Voorburg 2-4. Treffers I—o,
Zuid: Rust Roest—Deto
VDZ—AWC 4-0. Union— 4—«, VTV—Sportclub 2—4. Caesar—FCM I*eonldas I—l 2.
waarvan hU helemaal niet
van sers kunt volgen, had ik bedat
wat
verder
en
Je
C: VND—Westlandla o—4, DHL—Cwerltas
PSV—KCT
4-4,
HENGELAAR
Vcenendaal—Oosterbeek 2—l. ■ 1-4. Leonldaa—Willem I 2—3. RKWL— I—lB, Eindhoven—Odllo
huis getrokken, ln de loop sloten er eentje uit te pikken bijzonder opkeek.
2-2, Naaldwijk—OLTVEO *-». 's-prsven; Uchta 2—o,
Vierde klasse. A: ASVO-OSV "31 I—o, Standaard I—2. Simp. B.—Maastr. B. 2-2. 1»—1, Sportlust—OEC 4—4.
r>nna I snif en Snel 2—B, SpoorwtJk—SMV

Slijkhuis wint op
de 5000 meter

—

—

W.

De ramp van de „Luctor"

STUIVERTJE WISSELEN IN DE LEAGUE

—

—

Arsenal's opportunisme
onttroont Blackpool
Liverpool
aan de

t

Dramatische uren in een
sloep vol water
Zeelieden machteloos hun
kameraden te helpen

weer

kop

'

,

-

Revanche op Deense

Nederlandse zwemploeg eist
alle zege's voor zich op

Van Vliet verslaat
Harris

—

—

[

QlftfflacJ

HENGELAARS LIEF EN LEED

Is wedstrijdvissen wel altijd sportief?

SPORTWEEKEINDE IN CIJFERS

'

Onze

f;oed

—

VIS VERKNOEIEN

'

Inpoldering van de Biesbosch van groot
belang voor Brabants N.W.-hoek
Voorstanders van Water staatsplan aan het woord
onze Brabantse redactie)

(Van

De Tijd ran Zaterdag 20 September zijn de bezwaren gepubliceerd, die de
Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming inbrengt tegen
het plan van de Rijkswaterstaat tot inpoldering van de Biesbosch. Naar aanleiding hiervan hebben wij ons tot de voorstanders tan hel plan van de Rijkswaterstaat gewend. Zij vragen zich af, of de Contactcommissie zich inderdaad zo
betekenis van de
en ook culturele
weinig bewust is van de economische
Biesboschwerken. Wanneer zelfs personen, die de Biesbosch van hun prille jeugd
af hebben gekend en wier liefde voor dit inderdaad onvergelijkelijk mooie gebied buiten kijf is, het Waterstaatsplan accepteren en zelfs propageren, dan
blijkt, zo zeggen zij, hieruit alleen reeds, dat het hier gaat om meer dan een
vrij beperkt agrarisch belang.
goede verbinding te land of te water
De Biesboschwerken moeten volgens
heeft met de rest van ons land. Waalhen worden gezien als een complex
wijk ziet ook nog jaarlijks zijn haven
van werkzaamheden die onverbrekelijk
met elkaar zijn verbonden en waarvan
dichtslibben als gevolg van de getijde inpoldering van de Biesbosch zelf.
beweging, wat per jaar voor reiniging
gezien, inderdaad slechts
economisch
een bedrag van f 30.000 vergt.
van bijkomstig belang is. Het zwaarteBehalve op de normale overlast kan
punt, dat merkwaardigerwijs door alle
men op gezette tijden ook nog rekenen
natuurbeschermers
stelselmatig wordt
op extra lasten en kosten bij voorkogenegeerd, ligt op de regulering van
mende dijkdoorbraken, In April '43
Maasje,
water
en
Oude
in Donge
het
overstroomde hier tengevolge van
de twee enige open zijriviertjes van
stormvloed bijna 2500 ha. land. wat
Bergsche Maas en Amer. Het bovenwaeen schade aan de gewassen opleverter levert in deze streek geen moeilijkde van plm. f 345.000.'terwijl de herheden op. maar elk voorjaar en winter
stelkosten aan de kaden bijna f 86.000
treden bij slecht weer stormvloeden op,
bedroegenBenedenvan
het
de
poldergebied
die
en van de Langstraat volledig
Donge
Plaatselijk de dijken verhogen of veronder water zetten. Damt men deze rizwaren mag men niet omdat men
viertjes af, dan zullen dientengevolge
daardoor alleen de wateroverlast naar
de stormvloeden in de omgeving stijelders
verplaatsen zou.
gen. Men moet dan dus de dijken langs
Door volledige uitvoering van het
de Nieuwe Merwede Hollandsch Diep,
Bergsche Maas en Amer verhogen en Biesboschplan zouden dus de 3500 ha
verzwaren. Maar ook de Brabantse van de Langstraatse buitcnpolders en de
Biesbosch moet tegen deze verhoogde 4000 ha. van de Dongepolders en de terstormvloeden worden beschermd door reinen ten Zuiden van de Amer zich
zware ringdijk met schutsluizen. eindelijk normaal kunnen ontwikkelen.
een
Het gaat hier in totaal om een gebied Bovendien zou 9000 ha. grond gewonvan 20.000 ha. dat zonder uitvoering van nen kunnen worden in de Biesbosch zelf,
deze werken niet ontsloten kan worwaardoor dit gebied, dat nu slechts 500
den en ernstig in zijn ontwikkeling k 600 bewoners telt, binnen afzienbare
wordt belemmerd.
tijd aan minstens 5000 è 6000 personen
woonplaats zou kunnen bieden Als de
ontwikkeling
op
rem
Dat
deze
de
genoemde gebieden op deze wijze uit
zo
is,
bewijzen,
maar niet een sprookje
hun isolement verlost zijn, kan bovenzeggen de voorstanders van het waterdien ook met succes het ruilverkavestaatsplan, de feiten overduidelijk. Terwijl
de geboortecijfers van het Land lingsplan van het Land van Heusden en
Altena. dat hierop aansluit, worden uitvan Heusden en Altena en de Langgevoerd.
straat niet lager liggen dan In de rest
van Brabant bedroeg In de Jaren van
Men wijst er verder op dat ook nlt
voor
1920 tot 1940 het groeipercentage
oogpunt van werkgelegenheid bezien
het
voor
de
het eerste gebied slechts 5 pet, voor de de Biesboschwerken van enorme beteLangstraat 13 pet, terwijl het
kenis zijn. Naar schatting zijn met de
provincie als geheel 43 pet was. De wototale werkzaamheden,
dus zowel de
elders
vestiging
vrijwel
die
ningnood,
de aanleg en versterking van dijken, ala de
oorzaak,
dat
maakte,
was
onmogelijk
aanleg van wegen, kanalen, drainerlngscijfers in de Jaren 1940—1950 iets minsprekend zijn, hoewel deze ook werken enz., bijna 700.000 man-weken
der
toen nog voor de genoemde gebieden gemoeid. Hierbij Is niet berekend de
respectievelijk 13 pet en 18 pet waren extra werkgelegenheid, die in betrokken
tegenover een cijfer van 30 pet voor de fabrieken en bedrijven voor leveranties,
In ruim dertig Jaar werd wordt veroorzaakt en die men zeker ook
provincie.
op 200.000 k 300.000 man-weken kan
hier d e helft van het geboorteoverechot
door
het
vertrekoverschot tenietge- taxeren. Kan men dus deze werken ln
daan.
kalm tempo maar regelmatig voortzetDe verklaring hiervoor zoekt men in ten, dan betekent dit een niet onbelanghet feit dat men in dit gebied slechte rijke bijdrage aan de werkgelegenheid
de schoen- en lederindustrie aantreft, gedurende tal van jaren.
voortgekomen uit de voormalige huisis reeds een groot deel van
van deIntussen
nijverheid. De ontoegankelijkheid
dijkverhogingen langs de Zuidzijde
van
dit gebied belette de vestiging
van de Amer en Hollandsch Diep en langs
nieuwe industrieën, die de gevaar.ijkt de Bergsche Maas gereed, evenals een
industriële eenzijdigheid had kunnen deel van de dijk bij Werkendam, de haopheffen.
ven en
Men rekent echter, dat hier in de voor eendeenschutsluis aldaar. De kosten
ander hebben f 7.000.000 beongeveer
voor
komende twintig jaar
dragen.
6500 «mensen industriële werkgelegenOp het ogenblik zijn nog onder hanheid geschapen zal moeten worden. Dit
dit gebied ontden enige dijkvakken, waarvoor de koskan echter alleen als verkeersgeograten op f 3.000.000 geraamd zijn.
sloten wordt. Voor een
Wanneer men thans zou besluiten de
fische verbetering, die voor de verdere
ies is, werken geen verdere voortgang te doen
industriële ontwikkeling 'n eerste Bergmoeten echter de oevers van de
sche Maas wat»r/r:j gemaakt worden.
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Hieruit mag de betekenis blijken
van de Biesboschwerken voor de gehele Noord-Westhoek van Brabant, die
op het ogenblik geen enkele redelijk

Mr. Ph. Werner neemt
afscheid
Van personeel van Rijks-

arbeidsbureau

Vrijdagmiddag heeft mr. Ph. H. M.
Werner, de met ingang van 1 October
benoemde secretaris-generaal van het
nieuwe ministerie van Maatschappelijk
Werk, afscheid genomen van het Rijksarbeidsbureau. In een daartoe belegde
bijeenkomst op het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is <ïe
vertrekkende inspecteur-generaal, tevens pl.v. directeur-generaal, met zijn
echtgenote in aanwezigheid van alle
ambtenaren van het hoofdbureau en de
vier inspecteurs, toegesproken door de
heer A. N. van Mill, directeur-generaal,
drs. H. A. M. Moeskops, chef van de afdeling research en de heer C. J. Bakker,
directeur-inspecteur van het Gew. Arbeidsbureau te Arnhem. Namens het
personeel van het hoofdbureau en van
alle arbeidsbureaux en Rijkswerkplaatsen voor vakontwikkeling in het land
werd een radiotoestel aangeboden als
blijk van waardering. Aan mevr. Werner werden bloemen geoffreerd.

Schriftelijk—mondeling
vakonderwijs
Naar aanleiding van een onlangs geplaatst verslag van een persconferentie,
waarin mededelingen werden gedaan
over een door de Centrale Vakopleiding toegepaste nieuwe methode voor
het geven van vakonderwijs, verzoekt
men ons erop te wijzen, dat het Intern.

Studiecentrum

te

Amsterdam

reeds sinds enkele jaren gecombineerd
schriftelijk-mondeling
vakonderwijs
geeft aan het personeel van verschillende bedrijven.

Kath. bond voor bejaarden
in bisdom Haarlem

In de dezer dagen gehouden vergadering van de bond van katholieke bejaarden
en gepensionneerden in het
bisdom Haarlem heeft de voorzitter mededeling gedaan van het verkrijgen
van de Bisschoppelijke goedkeuring der statuten.
Binnenkort is de benoeming van de

eerste bondsadviseur te verwachten.
Het

bondsbestuur is als
W. J. Heselaars.

gesteld:

volgt samen-

Amsterdam,

voorzitter; Joh. de Lange, Den Haag,
secretaris; mevr. mr. E. v. Best-BoekeTman, Den Haag.
penningmeestetesse;
mr. dr. J. Onnering, Den Haag, O. v. d
Heuvel. Den Haag. F. Keesen, Rotterdam, S. P. v. Tol. Amsterdam, bestuursleden.
Het secretariaat ls gevestigd Antome
Duyckstraat 81

Nieuwe

te Den Haag.

gezant van

Peru

De gezant van' Peru bij het Nederlandse hof, de heer E Goytisolo, zal
ons land binnenkort verlaten. HU is
benoemd tot gezant in Montevideo. Tot
ijjn opvolger ls benoemd de heer H.
F. Davilla Segovia, die gezant was ln
Paraguay.

Nationale inzameling
voor

vluchtelingen

Doodvonnis thans in strijd
met rechtsopvatting
Drie hoofdbestuursleden van de Natonaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet hebben dezer dagen een
onderhoud gehad met de minister van
Justitie, mr. L. A. Donker, over het
besluit tot het verlenen van gratie aan
Lages.

verdronken

derlijke getij.
Ook de voorstanders van het waterstaatsplan betreuren het, dat een gebied
van unieke schoonheid moet worden opgeotterd, maar zij geloven toch, dat ieder
A.
redelijk denkend mens zal moeten toegeven, dat men dit offer dient te brengen ln het belang van een landstreek, die
op dit moment reeds een bevolking van
70.000 zielen telt. Een dergelijke streek
tot ontwikkeling helpen brengen lijkt
hun een niet minder culturele daad dan
het beschermen en behouden van een werd hij adjudant in buitengewone dienst
prachtig natuurgebied.
van H. M. de Koningin.

H.
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—
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Gouden jubileum pater
Philippona C.ss.R.
(Van onze correspondent)

Woensdag 8 October zal het vijftig
jaar geleden zijn, dat pater A. Philippona, Redemptorist, die thans verbonden is' aan het retraitehuis te Seppe In
West-Brabant,
de H. Priesterwijding
ontving. Het feest zal volgens de uitdrukkelijke wens van de jubilaris
slechts in besloteh kring worden gevierd. Pater Philippona is directeur geweest van de retraitehuizen te Seppe,
Noordwijkerhout en Bergen en was de
grondlegger voor de stichting van "iet
retraitehuis te Zenderen. In geheel het
land geniet pater Philippona grote bekendheid als predikant en leider van
geestelijke oefeningen.

Dr. Idenburg naar Ottawa

om half drie
zes uur nadat notaris J. de Jong
de
eerste hoekstijl had geplaatst
voor het prefab-huis, dat de Zaand amse firma „Betona" speciaal
voor de export wil gaan bouwen
werd het sluitstuk op het dak aangebracht en ujos de woning
alZaterdagmiddag

Prentenboeken goedkoper

gemaakt
Binders en grossier in
arrest gesteld
Een Haagse uitgever

—

—

was

reeds druk

—

thans van buiten

—

gereed.

Nederlander overvallen
in Straatsburg?

—

Kon. Instituut'voor de
Tropen in 1951

—

onderscheiden

PARAPLUKES
SCHOTH
.

Dr. Ph. J. Idenburg, directeur-generaal
van de Statistiek, zal zich dezer dagen
op uitnodiging van de Verenigde Naties
voor een periode van enkele weken naar
Ottawa (Canada) begeven. Hij zal daar
als docent medewerking verlenen aan
een seminarium betreffende de organisatie van de statistiek, hetwelk in verband met de hulp aan onderontwikkelde
gebieden is belegd.

Zilveren jubileum van
broeder Nadorp
Broeder Hippolytus Nadorp, afkomstig
uit Delft, viert 2 November zijn zilveren jubileum als directeur van de missiedrukkerii van de missionarissen van
Afrika te Cape Coast aan West-Afrika's
Goudkust. Op dezelfde dag wordt het
feit herdacht, dat de drukkerij „CMP"
(Catholic Mission Press) vijftig jaar geleden door pater Bartholome S.MA.
werd opgericht.

820 emigranten vertrokken
De „Waterman" is Zaterdag uit Rotterdam naar Australië en Nieuw Zeeland vertrokken met 500 eralrranten voor Nieuw
Zeeland en 320 voor Australië.

Diesviering studentencorps
rijksbelastingacademie
Het corps van studenten aan de Rijksbelastingacademie te Rotterdam viert op
16 October a.s. zijn dertiende dies natalis in „Lommérijk" te Rotterdam.
De diesrede wordt 's ochtends uitgesproken door prof. H. J. Doedens, des
avonds wordt het toneelstuk „Het onstuimige hart" van John Patrick opgevoerd.

Abt van Achel neemt

afscheid

In de loop van deze maand zal het
25 jaar geleden zijn, dat de hoogeerw.
Vader-Abt van Achel, Dom Columbanus Tewes, tot abt van de Cisterciënser-abdij, de Achelse kluis, werd gekozen. In 1904 op vijftienjarige leeftijd
ingetreden, werd hij in 1909 voor zijn
philosophische en theologische studies
naar Rome gezonden. De oorlog dwong
hem terug te keren en in 1915 werd
hij in Utrecht tot priester gewijd. In
1917 subprior en in 1920 prior, werd
hij in 1927 tot abt gekozen. Thans is
hem met ingang van vandaag op zijn
verzoek eervol ontslag verleend.

„Oorlog" verklaart de oorlog
aan inwoner van Willemstad

Prinsenhof Delft
zeldzame

Burgemeestersbenoeming

Uitgaan

Rutten herbenoemd

HAAG

•

IN ROTTERDAM
<

Alles gaat beter

als Uw stofwisseling
orde is! Niets beter dan

BENOEMINGEN

"

Van de zijde dezer bestuursleden
vernemen wij, dat de bewindsman tijdens de langdurige audiëntie een open
oog bleek te hebben voor alle facetten
van dit moeilijke probleem. Als Kamerlid heeft mr. Donker indertijd zelf
geïnterpelleerd. Voor het eindeloze talmen draagt de huidige minister geen
verantwoordelijkheid. Het komt mr.
Donker echter voor in strijd te zijn
met de rechtsopvattingen van het op
Engels jongetje
een hoge trap van beschaving staande
Nederland, nu nog
7V4 jaar na het
einde van de oorlog
een doodvonnis
dat vermist werd, la een einde gekomen.
In de Krlmsloot werd na herhaaldelijk te laten voltrekken.
Het hoofdbestuur van de Nationale
dreggen het stoffelijk overschot van het JonFederatieve Raad merkt hierbij het
getje gevonden.'
volgende op:
van de huidige minisJhr.
van Reigersberg ter„Inligtdedepercoon
waarborg dat geen sentimentele barmhartigheid zal worden bedreVersluys
ven. Levenslange gevangenisstraf, met
In de leeftijd van Tt Jaar is te Velp overleden Jhr. H. A. van Reigersberg Vertluys steeds het lijden van de slachtoffers
te
adjudant in buitengewone dienst van H. voor ogen, is voor velen zwaarder
verduren dan een in enkele seconden
M. de Koningin. Jhr. van Reigersberg Versluys wat gepenslonneerd reserve luitenantvoltrokken doodstraf."
kolonel van het Nederlandse leger. In 1913

bezig met het vormen van een voorraad prentenboeken
voor de Sinterklaastijd. Hij had er een 10.000 tal laten drukken en de partij vervolgens in
handen gegeven van de 40-jarige HaagDe Franse politie heeft in de kelder
se boekbinder J. J. de R. en de evenvan
een gesloten huis aan de Avenue
eens 40-jarige Haagse boekbinder
G. Aristide Briand in Straatsburg-Neudorff
R., die voor het binden zouden zorg onder mysterieuze omstandigheden het
dragen. De handelsprijs van de prenlichaam gevonden van de 43-jarige Netenboeken zou 45 cent zijn.
derlander Pieter Aernoudse. A., die zijn
de
Tot zijn grote verbazing moest
adres in Sas van Gent heeft, was beuitgever vaststellen, dat zijn prentenwuste:oos, bloedde hevig en had, zo
boeken enige tijd later reeds in een bleek later, een schedelbasisfractuur
aantal winkels in Amsterdam en el- Het vermoeden bestaat dat A.
nadat
voor de prijs hij een hoeveelheid francs van een bank
ders werden verkocht
van 25 cent. Bij onderzoek bleek, dat had gehaald
is overvallen, mishandeld
gekregen en beroofd, waarna de overvaller(s) A.
de binders bezoek hadden
van de 35-jarige grossier J. S. uit Den naar de kelder heeft (hebben) gebracht.
Haag. Hij had de prentenboeken van
Nadat het slachtoffer was gevonden,
de binders gekocht voor 10 cent per werd het onmiddellijk naar het ziekenstuk en had daarvan
weer een deel huis vervoerd. Tijdens het vervoer
Volgens het zojuist verschenen Jaarverkocht.
kwam A. even bij kennis. Hij zei o.a. dat
verslag 1951 van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam beDe beide binders zijn in verzekerde hij schipper-eigenaar is van de Rijnaak
„De Zeeuw".
bewaring gesteld terzake van verduisdroegen de ontvangsten over het verwerd in verzekerde
Een onderzoek wees uit, dat „De
912.727,30
en
slagjaar f
de uitgaven' tering. De grossierwegens
het uitlokken Zeeuw" in de haven van Straatsburg was
f 1. 025.676,68. Het tekort beliep derhalve bewaring gesteld
heaangekomen. Het schip moest in opf 112 949,38 d.l. f 53.972,38 meer dan was van verduistering en opzettelijke
partijtje dracht van de „Damco" scheepvaartnog
werd
een
hem
ling.
Bij
begroot.
maatschappij N.V. ,te Rotterdam, een
prentenboeken in beslag genomen.
Hierbij dient, aldus het verslag, te
hoeveelheid ijzer, bestemd voor Antworden opgemerkt dat, wat de inkomwerpen. laden.
Iran
van
Oud-gezant
sten betreft, de subsidie ten laste van de
geraamd
Advertentie
Rijksbegroting
werd
od
f 300.000 en uit dezer hoofde f 200.000
De Nederlandse gezant in Iran, de heer
werd ontvangen. Voorts, dat de subsidie
A. J. Schrikker, heeft uit naam van Kovan de gemeente Amsterdam werd verningin Juliana aan de Perzische minister
Van oud* bij
laagd van f 50.000 tot f 31.500.
van Buitenlandse Zaken, Hossein NavaD,
In 1951 bezochten 64.367 personen het het grootkruis van de orde van Oranjemuseum, daarvan waren 12.406 leerlin- Nassau uitgereikt als erkenning voor zun
gen van scholen. Tevens brachten In diensten als gezant van Iran ln Den Haag- Alléén NIEUWENDIJK 180
Amsterdam
groepsverband een bezoek: 600 ouden
Telefoon 465€S
van dagen, 80 oudstrijders van het voorEigen Reparatie-inrichting
Door gasverstikking om
103 Belgische leraren
malige K.N.1.L.,
M.0., 10 Amerikaanse leraren en 70 deelhet leven gekomen
nemers aan de zomercursus voor buitenlandse studenten.
Het bejaarde echtpaar H., wonende
aan de Veldheimlaan te Zeist, is door
gasverstikking om het leven gekomen.
koopt
Bij onderzoek bleek, dat van het gastoestel een pit open stond, die niet
beker
brandde. Hierdoor stroomde het gas vrij
Tijdens de oude kunst- en antiek- het huis in.
beurs, welke in het museum werd gehouden, heeft de directie van het Stedelijk
Museum „Het Prinsenhof" te Delft een
(Van onze correspondent)
fraaie verguld-zilveren beker aangeBij K. B. U met ingang van I Novemoer
Het ministerie van Oorlog heeft, via
kocht welke in 1607 of 1628 (de Jaartot burgemeester van De Bilt benoemd de
letter laat hieromtrent enige twijfel heer K. Fabiui met toekenning, van gelijk de Dienst der Genie, de oorlog verklaard
aan een inwoner uit Willemstad. De
open) werd vervaardigd door Adriaen
tijdig «ervol ontsla? «li burgemeester der
buschauffeur Gerrit Oostdijk zag een
de Grebber uit Delft. Drie jaren gelegemeente Wisch (Gelderland),
den op de eerste beurs kocht het mudezer dagen voor zijn tuinpad, dat van
zijn huis naar de straatweg leidt, een
seum de eerste beker van een Delftse
opzichter van de genie- een hoeveelheid
meester. Thans is er nog slechts éen
puin afladen. De genie heeft dit puin
bekend en deze bevindt zich te Brus&cl.
op eigen grond gestort uit represaille
IN AMSTERDAM tegen het feit, dat de heer Oostdijk het
pad voor zijn woning, voor zover dit op
Carré: IJsrevue, 8 uur.
grondgebied
Centraal Theater: „fcngelen zonder vleuvan het ministerie van
Dr. van Boxtel hoogleraar gels", 8 uur.
Oorlog ligt, weigert te bestraten en te
Concertgebouw: KI. z. 8.IS u. Ned. Ver. betalen.
Naar wy vernemen, is prof. J. F. T. van Concertgebouwvriendcn.
De oorzaak van deze merkwaardige
Rutten met ingang van 1 September
KI. Komedie: Potasch en Perlemoer 8 u
situatie ligt in de historie van WillemKrlterlon-Theater, 17.IS u. Gramophoonherbenoemd tot hoogleraar aan de R. K. platenconcert
Bela Bartók 1.
stad. Vroeger was dit schilderachtige
Universiteit te Nijmegen in de faculteit
Leidteplein-Theater: cabaret Wlm Sonnestadje aan het Hollandsch Diep 'n garnidet Letteren en Wijsbegeerte. Zyn leervela R uur
opdracht luidt: Algemene empyrische
Schouwburg: Opera Don Glovannl, 8 uur. zoensplaats met een garnizoen van de
Marine. De Marine en de andere troepen
pfvchologie,
sociale psychologie, bewelke er ooit gelegerd zijn geweest zijn
IN DEN
drijfspsychologie en de inleiding tot de
er allang verdwenen, maar het ministepsychologie. Hij is wederom belast met
Maandag
Oetober
rie van Oorlog heeft er nog bezittingen.
de algemene studieleiding der studenDlllgentia: Vioolrecital Mlchael Schwalten in de psychologie.
De bordjes, waarop staat „Eigen weg.
bc, S uur.
zijn er talrijk,
Dr. J. J. P. van Boxtel, lector aan de Kon. Schouwburg: Wij zijn oprecht (Rot- ministerie van Oorlog",verspreid
maar al die her en der
R K, Universiteit te Nijmegen, is Geliggentcroams Toneel), 8 uur.
vorderd tot gewoon hoogleraar in de
Kleine Comedie: Van snotneus tot Neon de (tukjes grond hebben thans voor d<"
faculteit van Letteren sn Wijsbegeerte. (Artbesque). 8.1S uur.
landsverdediging geen enkele waarde of
Srala: Variété, 8 uur.
Zijr. leeropdracht luidt: onderwijs in de
betekenis meer. Voor de bewoners en
ethica en de wijsgerige politiek.
het gemeentebestuur is deze toestand
dikwijls een bron van moeilijkheden
Advertentie
Maandag
Oetober
De gemeentewerklieden werken bij herRott. Schouwburg: Yoegoslavlsch Dansstel alleen aan het eigen wegdek
theater. 8.1S uur.
Voor het deel, dat bij de genie in
en onderhoud is, komen aparte
eigendom
IN
in
werklui en wordt apart materiaal aanMaandag 8 Oetober
gevoerd. extra hoge kosten voor tweeStadsschouwburg:
„Trijntje
Cornella" honderd meter wegdek! Wanneer er een
(Haagse Comedie) 20 uur.
lantaarnpaal moet worden geplaatst
Tlvoll: Orkestconcert U. S. O. (werken
moet zorgvuldig worden nagegaan ot
van Berlloz, Arthel en Brahms).
t'nlverslteltsbuls:
Planoconcert
door geen tegels van Oorlog worden opgeNaum Sluszny voor Vrienden
van
de broken. Tot dusver verliepen alle conUtrechtse Kring.
flicten zonder geweld en kon men ln
overleg tot een oplossing komen. Met de
barricade ls het nu echter ernst geworMaandag
Oetober
den. Belachelijke ernst De heer Oostdijk
Z. H. Exe. de Bisschop van Haarlem
Itadsiehouw burg: Comoedla: „Watrom kocht ln 1931 een lap grond van de proheeft benoemd tot: pastoor te SchoonJok J« chérie?", aanvang 8 uur.
vincie en bouwde daar een huis op. Van
Grot* of St. Bavokcrk: Improvisatiewedhoven. de weleerw. heer A. R. M. van strijd
dit huis legde hij een pad aan naar d<*
(orgelconcours), aanvang I uur
Beijnen; tot pastoor te Vijfhuizen <H.
Vraaa HaUmuicum (Expoalticzaal): Prof. straatweg. Het eigen gedeelte bestraatte
Augustinus); de weleerw. heer W. O. van
C. van Nlftrlk spreekt over: „Da vraag hij, maar op enkele vierkante meters
der Burg. die kapelaan was te Den Haag G.
naar da mana" (V. U. acrita lazing ln sa- van de genie mocht hl) niet komen. Hij
(H. Familie).
rt# van drla), I uur.
moest een aanvraag op gezegeld papier

Prof.

Nederlandse
missionarissen naar
Nat. Fed. Raad v. Verzet
„nomaden der moerassen
bij minister Donker
Gratie aan Lages

In dit najaar

Op initiatief van de Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp zal in
betekenen,
dat
deze
Vinden, dan zou dit
het najaar een landelijke inzameling
t 10.000.000 weggegooid zijn, want deze worden gehouden. Een belangrijk gewerken krijgen paf hun betekenis als deelte van de opbrengst hoopt de comonderdeel van het gehele complex van missie ten goede' te laten komen aan
werkzaamheden.
het Internationaal Kindernoodfonds van
Als het gehele Biesboschplan ls uitge- de Verenigde Naties (UNICEF), dat,
voerd, zal er een gebied van 500 k 600 hoewel het zich niet tot de vluchtelinha. als natuurreservaat gespaard blijven gen beperkt, ook millioenen vluchtelinen men acht het niet onwaarschijnlijk genkinderen de helpende hand heeft
dat dit betrekkelijk kleine reservaat toegestoken. Het grootste gedeelte van
voor een tot ontwikkeling gebracht in- de opbrengst zal evenwel in nauw overdustriegebied van meer betekenis zal leg met de Hoge Commissaris voor de
blijken te zijn, dan de grote, zoetwater- Vluchtelingen van de V. N. worden begetijdendelta van nu. Want het valt niet steed. In gezamenlijk overleg zal een
te ontkennen, dat de Biesbosch zich nu bestedingsmogelijkheid worden uitgeniet bepaald in overgrote belangstelling zocht. die waarborgen biedt, dat zij, die
mag verheugen. Zelfs de watersportlief- van de hulp profiteren, hiervan blijvenhebbers. die men hier toch in de aller- de goede gevolgen zullen ondervinden.
eerste plaats mag verwachten, zijn veelal huiverig om de Biesbosch in te gaan,
Aan de spanning ln Hoek van Holland,
Juist om het, voor iemand die er niet over
het tweejarige Engelse jongetje C. H.,
door en door mee vertrouwd is, verra-

'

....

Techn.

6

MAANDAG 6 OCTOBER 1952

DE TIJD

UTRECHT

IN HAARLEM
•

,

Genie stort puin op straatweg

indienen, hetgeen vijf gulden kostte, en

het eerste jaar voor het gebruik van het
pad drie rijksdaalders betalen en iedei
volgend jaar een rijksdaalder. De buschauffeur ging daarmee niet accoord en
wilde het pad
enkele luttele meters
verharden en desnoods een bepaald bedrag ineens betalen, maar wilde er dan
vanaf zijn. Dit voorstel werd verworpen.
En de zaak bleef zoals deze was. Tot
Oorlog nu tot de aanval is overgegaan
en puin heeft gestort op eigen grona
Vlak langs één van de drukste wegen
van het stadje. Dit is ook wel gevaarlijK
voor het verkeer, maar de wet is de wet
De chauffeur loopt nu enkele meters om
als hy naar zijn werk gaat of thuiskomt.
—

—

Gedurfde pioniersarbeid in binnenlanden van Nieuw-Guinea
In opdracht van Mgr. Tillemans
M.S.C., Apostolisch Vicaris van Merauke, is een begin gemaakt met
het missiewerk onder de Papoea's,
diep in het binnenland van Zuidelijk
Nieuw Guinea tussen de Mimika
en Mapi, ten Westen van de Drijvelrivier. Deze onmetelijke moerasgebieden met afstanden van wekenlange reizen over de rivieren, tellen
naar ruwe schatting 40.000 mensen.

den. Mensen, die berucht «taan om
hun vechtlust en om de slachtpartijen,
die ze voorheen aanrichtten onder de
bevolking van de Mimikastreek. Vanmensendaar de naam „Manawé"
—

eters.

,

In dit gebied heeft het Nederlandse
gouvernement
ondanks herhaalde
verzoeken nog steeds geen bestuur
kunnen vestigen.

Van twee zijden pogen de missionarissen het nieuwe gebied in te
sluiten: van de Mimika uit, waar
pater Gerard Zegwaard o.a. zijn
nieuw gebied heeft betrokken, en
van de Mapi uit, waar de paters
Meuwese en Verschueren de Eilandenrivier trachten te naderen.

Het is een grote en moeilijke taak, cfe
de missionarissen wacht. Reeds zijn in
vijf Papoea-dorpen catechisten gevestigd, maar hun arbeid bij deze op zeer
lage trap van beschaving staande inheemsen is zwaar.

Drs. A. Th. Bogaardt
Benoemd tot burgemeester
van Rijswijk
BU K.B. ls met lnganr van 16 October
benoemd tot burgemeester van Rijs-

wijk (Z.-H-) drs. A. Th. Bogaardt te
's-Gravenhage. Drs. Bogaardt was laatstelijk secretaris van Staat, hoofd van
Tussen Mimika en Mapi, zo schrijft het departement van Sociale Zaken te
G. Zegwaard uit Kao Konao
pater
Batavia.
(Nieuw Guinea), ligt nog een onmeHij is lid van de K.VJ.
telijk moerasgebied, het stamland der
die 22 October
Asmatters, die zich bekendheid hebben
De heer Bogaardt,
verworven onder de naam „Manawé". 1908 is geboren, heeft in Leiden gestuHet is een land, waarin men weken deerd. Hij is oud-burgemeester van Bakan rondvaren over machtige rivieren, tavia.
zonder ooit éénmaal een stukje droge
In 1934 ging de heer Bogaardt»naar
grond te vinden, een land van Im- Indonesië, waar hij verschillende funcmense mangrovenbossen, een land van ties bekleedde. Van 1942 tot 1945 was
zachte modder, zonder enige schoon- hij in een strafgevangenis geïnterneerd
heid of variatie, maar toch imponerend als politiek gevangene. Van 1946 tot 1949
door zijn grootheid. Vóór de eerste was hij ondervoorzitter van de algewereldoorlog
zijn enige verkenningen mene personeelsraad van de voorlopige
uitgevoerd, maar het duurde practisch federale regering; van S tot 28 Juli 1949
tot de dertiger jaren voor er meer hoofd van de delegatie van de voorcontact kwam met de bevolking van lopige federale regering naar Nederdat land.
land, teneinde het vraagstuk van de
Nederlandse ambtenaren in Indonesie
Er wonen mensen, die dagen en we- na de souvereiniteitsoverdracht te reken ver wegtrekken, levend als nomagelen.

KLM 2 maal per
week naar Tokio
Ook lijn naar Chili

Examens
O.
's-GRAVENHAGE. WiskundeG.M.Bos,
K 1. Geëxam. twee cand. Gesl. Geslaagd
—

LEIDEN (Rijksniversiteit).
voor het candidaatsexamen Ncd. recht de
dames A. Knokhout, Hengelo, M. Breukink,
Overveen, Ph. Luteijn. Den Haag, Idem,
de heren F. Kortman, Leidschendam, J.van
RUn, Katwijk aan Zee, J. Kaplan, 's-Gravenhage (Scheveningen) en C. Gutter, Am—

sterdam.
Geslaagd voor het semi arts-examen j. u.
de K.L.M.-lijn
De belangstelling voor
frequentie
de
zodanig,
dat
Heykoop, Leiden, J. Oort, Den Haag, P.
naar Tokio is
Rijszal worden verdubbeld. Met ingang van ae Vreecfe, Wassenaar en A. van Wijk,
nieuwe winterdien.it, die 28 October van wijk. Geslaagd voor het artsexamen: C.
Schluter, Voorburg. A. Weiland, Vlaardingen.
kracht wordt, zal de K.L.M. twee retourwiskunde M. O. Geexamidiensten per week in plaats van één op de Akte-examens
Geslaagd:
H.
Japanse hoofdstad onderhouden. Deze diens', neerd vijf candidaten.
Faddegon te Delfzijl, Th. van Gesselte. Amdie met Lockheed Constellations wordt onMaassluis.
Admiraal
te
sterdam en G
derhouden, werd het vorige Jaar ln DecemBevord. doctor rechtsgeleerdber gecjpend.
LEIDEN.
levensverzekering
„De
heid op proefschrift
Als vijftiende land van het Amerikaanse als gezins- en ouderdomsverzorging in het
continent zal nu ook Chili in het K.L.M.- bijzonder in verband met faillissement van
luchtnet worden opgenomen. Met ingang de
mr. H Derksen,
verzekeringnemer":
van 6 November zullen de moderne DouHilversum.
glas DC-6B vliegtuigen van de KLJU. die
Semi-arts examen: J. v. d.
UTRECHT
tweemaal per week van Amsterdam naar Ley, Hilversum,
M. Scheeren. Nijmegen,
Rio de Janeiro. Montevideo en Buenos Aires mej. B. Bosboom, Utrecht. mej. M. v. Waasvliegen, eenmaal per week doorgaan naar
bergen. Nw. Lekkerland. S. Larsen. Utrecht,
de Chileense hoofdstad, Santiago. In Europa R Zwart. Borculo. Arts-examen: W. Adriaandoet de K.L.M. ot deze route Frankfort
sens. Walsoorden <Z.). H. Murk. Helmond,
Genève en Lissabon aan.
J v. d. Kar, Beek (N. B), H. Benraad,
De afstand Amsterdam—Santiago de Chlle Terborg. Doet ex. geneeskunde: P Athbedraagt 13.337 km., juist één derde van mer. Utrecht. L. Buysert. Woerden. J. Dede aardomtrek.
wez, Bennekom, C. van Esch, Vught. mej.
F.
W
v. d. Ham, Oostendorp (bij Elburg),
Door deze nieuwe luchtverbinding is het
J. Ongering, Bilthoven,
aantal steden en landen opgenomen in het Faassen, Slagharen,Woudenberg, J. van Pop195.000 km. lange luchtnet gestegen tot resp. H van Westerveld.
Riemer, Arnhem, W.
97 en 65. Santiago is tevens de 32ste stad op pel. Valkenswaard, J.
H. v. d. Woude,
het Westelijk halfrond binnen het bereik van van Weerden. Bilthoven,
veeartsenijkunde: G.
Zutphen. Doet. ex.
de „Vliegende Hollanders".
Billenga, Leeuwarden, O. Beiboer, Kollum,
P. Wensvoort, Hellsum, W. v. d. Weg, DoornJ. Dersjant
spijk, J. Bouw, Wagcningen,
(cum laude), Den Haag, M. Snoeck, Utrecht,
Z. Hooyberg, Buurt (Venhuizen (N.H.), F.
Jaartsveld, Groenlo (Gld.), H. Jonker. Epe,
Koeslag. Hardenberg, W. Kraan, RotterNaar het A.N.P. van de zijde van het B.
dam,
P. Lammens. Dordrecht, H. Lammens.
Indonesische . Hoge Commissariaat in Dordrecht.
H. Lammerts, Zeijen, C. OverDen Haag verneemt, is aan vier en vijfgoor, Dinxperlo.
tig Nederlandse werknemers van verOp het proefschrift: „The questlon of
schillende afdelingen het dienstverband ra.f apala" promoveerde tot doctor J.in En-de
let*ren en wijsbegeerte de heer
tegen 1 December opgezegd.
sink, geboren te Hilversum.
In hoofdzaak moet dit or.tslag worden
WAGENINGEN
Bev. tot doctor in de
gezien in het kader van de algemene landbouwkunde ir. K. van der Meer. geb.
bezuinigings-maatregelen, die zowel in te Gersloot (Fr.).
(Landbouwhogeschool).
WAGENINGEN
Indonesië als daarbuiten op regeringsE. Boogaard,
Cand. ex. Ned. landbouw:
bureaux worden doorgevoerd.
A.
Wassenaar: H. Bouwmeetser, Voorst:
Tot degenen, wie ontslag is aangezegd, Crijns,
H. de Bruin, Den Haag;
Voerendaal.
behoren vijf Nederlandse ambtenaren, P. v. d. Eynde, Alkmaar, A.
Galema,
die destijds het Indonesische Hoge Burgwerd: M van Goor, Stompetoren: N.
Commissariaat door de Nederlandse re- de Joncheere. Wagenlngen: P. Koolj, Sneek;
W. Nieuwboer.
A. Lutjens, Den Andel:
gering ter beschikking zijn gesteld. Ind. Ploeg, Tibma o/a Ee;
H.
Bunschoten;
v.
van
donesische krachten zullen vier
de W. Westhoff, Utrecht: Th. Zwart, Leeuwaropen komende plaatsen bezetten.
den. Ingen. ex. Ned. landbouw: A Bentum, Midlaren: J. Cnossen. Jutrijp: A. v.
d. Have, Ede (met lof): H. Heyman, Breda; P. Hoogschagen, Jullanadorp; W. van
Meegen, Amsterdam: J. Mol. Berkhout; D.
Mus, Purmerend: B. Oude Ophuis. BeuRaningen: A. Oudman, Middelstum: H
?
getli. Wagenlngen: G. Struikenkamp, Ernst:
Baflo;
G Tiessen, t Zandt: J. v. d. Veen.
Westra, Bussum; A. de Wildt, Nieuw
Volgens het blad „Merdeka". zou de W.
Vennep. Cand trop. landb.: J. Cavelaars,
van
Nederlandse
de
vertegenwoordiger
NaarZevenbergschenhoek; L. Cherieux.
regering in Indonesië aan de IndoneSchaper,
den; N. Laudy, Sittard;
P.
sische regering hebben aangeboden de Zwfaagdijk; L. Vogels. Voerendaal Ing ex.
C.
Breda:
Nederlandse militaire missie zo spoedig trop. landbouw: F. Bruijn,
Drayer, Klundert: P. Haartsen, Schoonmogelijk uit Indonesië terug te trekken. dijke;
HijH. van Hapert. Eindhoven: H.
De Nederlandse vertegenwoordiger zou ner, Scheveningen; A. v. d Moer. Amsterdaartoe instructie hebben ontvangen uit dam: G. Velthuizen, Zuidland; H. Visser.
J
Den Haag.
Leidschendam. Cand. trop. bosbouw
bosb.:
Desgevraagd heeft de woordvoerder Gerritsen. Den Haag Ing. ex. Ned. HengeL. Kop, Enschede; H. de Vries.
van het Hoge Commissariaat van NederBraams,
B.
lo (O.) Cand. tuinbouw;
land in Indonesië aan Aneta verklaard, Vught:
P. de Lint, Willemstad; mej. A.
dat de Nederlandse Hoge Commissaris Valk, Bussum. Ing.ex. tuinbouw: L Bougeen opdracht heeft ontvangen aan de ten, Venlo, (met lof;; J. van Dam. Oudedergelijk water: P. Koek, Den Haag; T. Lefering,
Indonesische regering een
Santpoort mej H. Swartenberg, R'dam.
voorstel te doen.
_

_

A

—

,

—

Nederlanders bij Indon.
H.C. ontslagen

—

Wordt Nederl. militaire
missie uit Indonesië
teruggetrokken

•

•

De paters Augustijnen hebben enige tijd geleden aan prof. G. Holt
opdracht gegeven een modern lyceum te ontwerpen, dat gebouwd zal worden op een terrein bij de Orionweg ten Westen van de Delftkade te Haarlem. De paters hebben reeds eerder een zeer omvangrijk terrein aldaar gekocht, om de nodige vrijheid te hebben bij de bouw van het lyceum, het
daarbij behorende klooster en eventueel een internaat.
Dezer dagen is het plan, voor wat de school betreft, door Den Haar,
goedgekeurd; thans kan de aanbesteding nog deze maand volgen■ Het
nieuwe lyceum, dat genoemd wordt naar de Augustijner bioloog Mendel,
zal begin September 1953 in gebruik worden genomen.
Bovenstaande maquette geeft een overzicht van de achttien leslokalen
op het Zuiden, waaraan later nog zes kunnen worden toegevoegd. Rechts
de hoofdingang met overbouwde tekenzaal op het Noorden. Loodrecht
daarop de vleugel voor vakonderwijs, lerarenkamer enz. Rechts op de
voorgrond
gymnastieklokaal-aula (tweede verdieping ontbreekt nog).
Geheel link» het klooster. In het midden de rijwielrekken.

,

EN ECONOMIE

Moluksche Handelsvenn. had
schade van havencongestie
Met nieuwe vestigingen
is men voorzichtig
Naar de directeur van de Moluksche
Handelsvennootschap ter algemene vergadering mededeelde, heeft de congestie
in de Indonesische
havens gedurende
het boekjaar 1951 de mij. vele varten
gespeeld. Een groot deel der goederen
bleef somtijds meer dan vier maanden
in de havens liggen waardoor de mij.
rrede door het in de loop van dat boefcopgetreden keerpunt in d« afzet
jaar
voor een deel. de markt gemist heeft.
De Moluksche had van de congestie in
de havens meer last dan andere Indoneruche handelsmijen., omdnf de mij. zich
in tegenstelling tot de meeste ander*
uitsluitend concentreert op de buiten-

reldmarktprijzen. De directie wees er op.
dat het Coprafor\ds een duur werkend
instituut is. Indien de mij. zelf zou moten exporteren, dan zouden hogere prijhuidizen kunnen worden gemaakt De
ge copraprijs dekt voor het overgrote
deel der ondernemingen de kostprijs. De
mij. werkt momenteel intensief aan verlaging van de kostprijs.
Tenslottt werd nog opgemerkt, dat de
veiligheid op de ondernemingen zeer
gunstig was. terwijl over de prestaties
van de arbeiders niet geklaagd kan worden. Op de ondernemingen van de mij.
wordt niet gestolen.
_

Voorstel

tot

de loop

dat de conjunctuurkentering, die in
van het jaar plaats vond, op de omzet geen
invloed heeft gehad. Deze is n.l. ook dit Jaar
gestegen. Ook de export ontwikkelde zich op
bevredigende wijze. Ten gevolge van de prijsstijgingen van de grondstoffen .alsmede door
de verhoogde omzet worden hoge eisen gesteld aan de liquiditeit. De aanvoer van
grondstoffen levercfe geen moeilijkheden op.
De omzet ln de eerste maanden van het
nieuwe jaar is bevredigend en de grondstoffenvoorraad is voldoende.
De verdere uitbreiding van het productieprogramma maakt het noodzakelijk over te
gun tot vergroting van het gebouwencomplex en aanschaffing van de hiervoor benodigde machineinstallaties.
De
directie
heeft het vertrouwen voor de nieuwe pro-

Caltex ontkent deelneming aan
internationaal oliekartel

De heer Pinckard verklaarde dat de Cal-

tex het voornemen heeft zich met kracht

te verdedigen tegen deze aanklacht en verwacht op het daartoe geschikte ogenblik de
positie zijner onderneming voor de rechtbank volledig uiteen te kunnen zetten.
De Caltex werd omstreeks 1936 opgericht.
Zij heeft haar omzetten sinds tfe oorlog met
sno pet. kunnen vergroten. Haar activiteit
omvat thans circa 60 landen.

Over 2 golven
DINSDAG HOORT U:
HILVERSUM 1, 402 m.
KRO: 7.00
nieuws, 7.10 gram., 7.45 Morgengebed, S.CO
nieuws, 5.15 gram., 9.00 huisvrouw, 9.40
Lichtbaken. 10.00 kleuters, 10.15 gram. 10 SO
idem, 11.00 vrouw, 11.30
12.00
Angelus, 12.03 piano,
12.33 gram.
13.00
nieuws, 13.20 actualiteiten, 13.25 amusem.00
muziek,
gevar.
14
progr.,
14.50 gram
1500 Hier Vrij Europa, 1530 Ben je zestig?,
16.00 zieken, 16.30 Ztekenlof. 17.00 Jeugd,
17.15 felicitaties jeugd, 17.45 Economisch«
geschiedenis van Indonesit, IS.OO Musetteorkest, 15.20 sport.
15.30 Metropole-orkest
en solist, 15.52 actualiteiten, 19.00 nieuws,
1910 Thuisfront-Tombola,
19.15 Uit het
Boek der Boeken, 19J0 gram., 20.25 d* gewone man, 20.30 omroeporkest, 21.45 Huwelijk in opspraak, causerie, 22.00 Radio Philh.
sextet, 22.20 muzikale causerie, 22.45 Avondgebed, 23.00 nieuws, 23.15 gram.
HILVERSUM 11, 29S m.
AVRO: 7.00
nieuws, 7.19 gram., 7.15 ochtendgymn., 7.30
gram. VPRO: 7.50 prot. pr.
AVRO: 4.00
nieutüJ, 5.15 en 1.45 gram., 3.00 prot, pr.,
9.15 gram., 9.30 huisvrouw, 9.35 gram., 10.15
theaterorkest, 10.45 kleuters, 11X10 zieken,
11.30 bas-bariton en piano, 12.00 lichte muziek, 12.33 platteland,
12.40 piano,
13.00
nieuws, 13.15 gram.. 13.20 amusem.mu2iek,
13.50 gram., 14.00 Zeg een». Amerika, vraagen antwoordprngr., 14.30 gram., 14.40 schoolradio, 15.00 gram., 15.15 vrouw, 15.45 gram.,
16.30 jeugd, 17.30 orgel, 17.50 militair» causerie, IS.OO nieuws, 15.15 plano, 11.30 lichte
muziek, 15.50 Paris vous parle, 15.55 fanfare-orkest, 19 20 reportage, 19.30 gevar. programma, 19 45 Herdenking Josef Baar, 20.00
nieuws. 20.05 gevar. progr., 21.10 licht* muziek,
21.30 lk weet, ik weet, wat u niet
weet, 21.45 Tiroolse muziek, 22.30 bultent.
orerz.,
22 45 Krontjong «nj«mble,
23.00
nieuu)», 23.15 New York calllncr, 23.20 Con—

schoolradio.'

Bank afgekondigde bepalingen, waa het
slechts geoorloofd vooruitbetalingen in verband met Invoer van goederen te verrichten. wanneer de C.D.I.U. zich hiermede aecoord had verklaard.
Thans heeft De Ned. Bank bepaald, dat bet
verbod van vooruitbetaling nog slcchts geldt:
L voor betalingen ln U.S.-dollar», Canadese dollars en vrije Zwitserse francs;
11, voor crediteringen ln guldens van een
of Canadese rekening, resp.

De Caltex heeft investeringen verricht ten
bedrage van honderden milioenen dollars in
raffinaderijen, tankschepen en marktfaciliteiten op het Oostelijk Halfrond en heeft

bovendien meer dan 22.000 personen in deze
landen in dienst.
Ten aanzien van de bewering van te hoge
prijzen voor ruwe olie, zeirfe
de heer
Pinckard, dat de prijzen der Caltex billijk zijn, concurrerend zijn vastgesteld en
in vele gevallen lager zijn dan die van
ruwe olie uit andere bronnen, welke bestemd was voor de E. C. A.-landen. De
E C. A. was ten allen tijde bekend met de
door de Caltex berekende prijzen voor naar
E. C .A.-landen verscheepte ruwe olie en
de betrokken . buitenlandse regeringen namen eveneens stappen om lich er van te
overtuigen, dat de prijzen bevredigend waren.

Het is te weinig begrepen, dat, terwijl de
E. C. A. de regeringen der Caltex-afnemers
soms van dollars voorzag, üe afnemers zelf
de volle prijs in de valuta van hun eigen
land betaalden Gedurende de gehele periode van het bestaan der E. C. A. vonden
aanzienlijk minder dan de helft van de ruwe
olie verkopen der Caltex plaats zonder financiering dezer Instelling. Het grootste deel
aldus de heer Pinckard
werd verkocht
tegen precies dezelfde prijzen als aan afnemers, die deze volkomen aanvaardbaar en
concureend vonden, zelfs wanneer geen financiering door middel van de E. V. A.

nog mede.
vinden. Oe directie deelt tenslotte
met
dat het ln haar voornemen ligt, tegelijk
de divldrndbetallng over t» gaan tot een

Na de voorgestelde winstverdeling paraiaaeren de machine» en inrichting nog ~met
f 7 op de balans voorheen met x 104.914 en
de gebouwen met f 1 tegen voorheen

De N.V. Mij. tot Exploitatie der Ver.
Majanglanden heeft in September ge101.947
oogst 755 quintalen koffie en
f 408 438
kg rubber, waardoor de productie in de
Juli
1951
1.110.213
f
voorraden,
1
per
die
De
maanden Jan/Sept. 1952 gestegen is tot
groot waren, hebben per 1 Juli 1932 een om9.954 qt koffie en 867.335 kg rubber.
vang van t 2.150.744.

Teruggave effecten
Op vragen van het Tweede-Kamerlid mej. Tendeloo betreffende de overtussen
Nedereenkomsten, gesloten
tn
land en de Duitse Bondsrepubliek,
zake restitutie van uit Nederland wegluidende,
in rijksmarken
gevoerde.
Duitse effecten, heeft de minister van
geantFinanciën o.m. het volgende
woord:
Ten aanzien van R.M.-effecten, uitgegevestigd
geven door rechtspersonen,
in West-Duitsland heeft de Bondsrepubliek, met goedkeuring van de Westezich op
lijke bezettingsmogendheden
het standpunt gesteld, dat aeze effecten
Nederland,
geen Duits vermogen in
doch Duits vermogen in Duitsland representeren. welk vermogen niet valt
onder de bepalingen van de Parijseher194QstPlbetalingsovereenkomsten van
aan
Later verzocht de Bondsregering
de Ned. regering om over te gaan tot
vrijgave der in Nederland in beslag gein
nomen R.M.-effecten. De regering,
aanmerking nemende het standpunt van
de bezettingsmogendheden, heeft gemeend. mede ter bevordering van de
Nedergoecfe verstandhouding tussen
land en Duitsland aan dit verzoek te
moeten voldoen.
De desbetreffende effecten kunnen
.

„

„

,

Crediet voor bestrijding
van t.b.c. bij rundvee
Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw,
dat credieten verstrekt aan de landbouw,
teneinde de bedrijven te intensiveren en de
productiviteit te verhogen, heeft op verzoek
van de Stichting voor de Landbouw er ln
toegestemd, dat ook de veehouders voor het
aankopen van vee om hun veestapel t.b.c.vrij te rnakm, een beroep kunnen doen op
dit fonds. Voor deze credieten verstrekken
de plaatselijke Coöperatieve Boerenleenbanken nadere inlichtingen.

Lening Venray voltekend

—

—

plaatsvond.

certgebouworkest.

DINSDAG ZIET U:

Markten

Naar wij vernemen, is de 4'i pet 30-jarige
obligatielening van / 2.000.000.— ten laste
van de gemeente Venray geheel voltekend.

en

VEEMARKT UTRECHT, 4 Oct. Aanvoer
3019 stuks vee, runderen 1210 (125) t.b.c.
vrij, graskalveren 380, nuchtere kalveren
142, schapen en lammeren 1046, varkens
18, zeugen 150, bokken en geiten 74. De
prijzen varieerden voor: stieren van 600—
850, kalfvaarzen van 700—930, graskalveren van 245—355. nuchtere kalveren van
melkkoeien
45—55, pinken van 450—550,
van 775—1050.
van 750—1025, kalfkoeien
schapen
van
—775
van 80—
vaarskoeien
500
110, lammeren van 70—85, zeugen van 275
en geiten van 10—45.
—«00, bokken
VEEMARKT AMSTERDAM, 6 Octobcr '52.
Aanvoer: 504 runderen, f 2.33—2.70 per kg.
gesl. gew., 308 varkens 1 2.59—2 66 per kg.
gesl. gew., 7 vette kalveren 2.40—2.55 per kg.
lev. gew., 11 nuchtere kalveren 1.60—1.70 p.
kg. lev. gew.
GRAANBEURB ROTTERDAM, 6 Oct. Tar1 25.10—26.35. op
we
zonder vochtcond.
vochtcond. tot f 26 30. zomergerst f 32.50—
34.50. wintergerst 32.50—33.75. rogge 28.50—
29.50. haver 28.50—29.75, groene erwten 45—
54. schokkers 45—63, bruine bonen tot 72.50.
Tijd fin. vijf
VEEMARKT ROTTERDAM, « Oct. Aanv.
1549 stuks waarvan 1088 vette koeien. Prijzen per kg. Ie kwal. 2.70—2.80, 2e kwal.
2.50—2 60, 3e kwal. f 2.00—2.30 en 461 varkens le kwal. 2.22, 2e kwal. 2.18, 3e kwal.
2.15.
PAARDENMARKT UTRECHT, ( Oct.
Aangevoerd 498 paarden. De prijzen varieervoor: luxe paarden
van f 900—1150.
werkpaarden van 750—1050, oude paarden
—

—

—

Televisie. KRO: 20.15 Gastenboek. Weeroverzicht. Van Meegeren'» valse Vermeert,
film. Operatie Boul' Miahe, televisiespel.

Iden

De Parkgeest

Het was een vreemd gezicht, toen Domleneke
en het paard het tuinfeest kwamen binnengehold.
Maar bijna nog vreemder wat het, toen Het harnas
in etn oogwenk met een sierlijke zwaai op de
tehimmel sprong; hij. trok zijn zwaard, riep luid'
keelt „God wil het" en het paard ttreek zijn manen en galoppeerde alt een ■ bezetene de duisternis
tegemoet. „Myn man", kreet de slotvrouwe, maar
dat hielp al niet meer■ En de Parkgeest nam eerbiedip zijn hoedje af en zei plechtig: „De ridder gaat
ter kruistocht". Domieneke keek vtrb'aasd in het
rond en 2ei: „Ik heb getoverd". Maar niemand lette
op hem. Toen ging het ventje naar de tovenaar toe
en zei nogmaals: „Ik heb getoverd". Tureluur streek
hem verstrooid over zijn bol en *el; „O, o, ja, ja".
Domieneke begon te huilen, omdat niemand wilde

Productie Majanglanden

herltapitalisatie.

veilingen

van f 600—925, paarden boven drie Jaar van
f 700—1000, paarden beneden drie jaar van
f 600—900, veulens van 250—350, hitten van
350—725

MAALKESULTAAT .ASSEMBAGOES"
De suikerfabriek „Assembagoes" heeft pfcr
30 September j.l. vermalen 850 h a. De rietprotfuctie bedroeg 1.120 quintalen per h.a.,
met een kristalopbrengst van 104 qt. p. h.a.
KATOENNOTERINO ROTTERDAM, 6 Oct.
staple
inch
U.S.A. strict middling one
f 3.72 'i (onv.) per kg., Mexicaanse strict
(onv)
per
kg.
66>,i
middling one inch 1 3
GRAANMARKT AMSTERDAM (Boerennotering) 8 Oct. Witte tarwe 23.50— 25.50, rode
zomertarwe 23 50—2535, rlgge 29—29 75,
gerst 34.50—35.—, wintergerst 33—34, haver
29—50. groene erwten 47.50—53.50, capucijners 40—45, br. bonen 50—67.50, paardenbonen 34—35, karweizaad 55—59, blauw maanzaad 125—132.50, geel mosterdzaad 60—63,
alles in guldens per 100 kg.
AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 6 Oct.
Kleiaardappelen 35 mm. opwaarts. Eigenheimers f 10.25, bintjes
9 25—9.50.
blauw*
eigenheimers 10.00—10.50, Ijsselster 8.25, Bevelanders 1050—11.—. Zandaardappelcn 35
mm. opwaarts Nleuwlandae Eigenheimers
9.00, Noordeling B.—. Voran B—, Record B.—,
voeraardappelcn 4.25—4.50. Deze prijzen zijn
berekend per 100 kg. op handalivoorwaarden
vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, sehip of auto.

aan

Duitsland

In genen dele beschouwd worden als een
laat staan het belangrijkbelangrijk
onderpand tot verhaal der in Neste
derland tijdens de bezetting aangerichte
schade.
—

—

Op deze vrij te geven effecten berusDe
geen rechUherstelaanspraken.
Ned. regering heeft zich op 19 Mei J.l.

ten

slechts verplicht aanspraken te doen
gelden op teruggave, van in R.M. luidende Duitse effecten. Van andere restitutie-aanspraken op wegpevocrde effecten heeft de regering geen afstand
*

gedaan.

In oorlogstijd gekochte
effecten
Naar men ons meedeelt is opgericht een
voorlopig comité ter behartiging van de belangen der tegenwoordtge bezitters van in
bezettingstijd op de beurs gekochte effecten.

Omvangrijke Australische
wolveilingen
Op de tweede serie wolveiilngen te Brlsbane, die Zaterdag J l. is begonnen, ral ln totaal worden aangeboden 52000 balen roede en beste topmaklng wol. Op 7 October
vangt dan de serie veilingen ln Geelong
aan waar 28.400 balen wol van gevarieerde kwaliteit en soort worden aangeboden.
Deze partij bestaat n.l. uit super «plnnerswol tot gewone kwaliteiten topmaklng toe.
waarbij de hoeveelheid merlno en crossopweegt.
bredwol vrijwel tegen elkaar
Tenslotte zullen op de ln Perth aanvangende
wolveilingen aangeboden worden ongeveer
40 000 balen wol.
Het grootste deel van een te Brlsbane aangeboden partij komt uit het centraalwesten en zuidwesten van de staat. De Zuidwestelijke soorten zijn over het algemeen
van gemiddelde tot sterke kwaliteit. De
lichter
centrale en noordelijke wol ztjn
dan normaal vanwege de grote droogte.
Hierdoor zijn zij ook tamelijk cfun en niet

Te Brussel wordt vernomen, dat bet
rapport vin de Belgische Centrale Economische Raad (gepubliceerd in onze
edities van Vrijdag J.l. Red.), inzake de
Nederlandse concurrentie voor de Belgische industrie en de daaruit voortvloeiende Benelux-problemen. door de
bevoegde regeringsinstanties met instemming is begroet. Ofschoon het rapport
nog op het ministerie van Economische
Zaken wordt bestudeerd, werd toch
reeds vernomen, dat de conclusies van
het document op velerlei gebied overeenkomen met die waartoe het departement wn gekomen.
Men verwacht hieruit ln België een
groeiend contact tussen overheid en particuliere industriële sectoren (binnenkort zal ook de metaalindustrie een rapport indienen) hetgeen ten zeerste wordt
toegejuicht. Het advies van de Raad
wordt voor de regering van belang geacht voor de a.s. ministerconferentie,
waar het rapport waarschijnlijk, na door
de regering en de Raad in overleg aangebrachte herzieningen en veranderingen,
de Belgen ten dele ala basis zal kunnen
dienen.

Kon. Olie vrij vast

Het aanbod te Geelong bestaat voornaen
melijk uit wol afkomstig uit NooiU
West
alsmede uit het Darling
Victoria,
fiver district in N. Zuid Wales. De wol
uit het nabije westen is ietwat dun, maar
die van het verre westen is goed volgroeid. De partijen uit Noord Victoria en
werkelijk
het Darling rlverdistrict zijn
prima van kwaliteit.
partijen
De verschillende aangeboden
zijn geschikt voor zowel Engeland. EuroJapan
als
pa,
voor
en Amerika.

AMSTERDAM. 6 Oct 1052
de eerste dag van de nieuwe week
kon de stemming op de aandelenmarkt
over het geheel genomen niet ongunstig
worden genoemd. De affaire nam evenwel geen grote omvang aan, zodat de
koersfluctuaties merendeel* beparkt bleven. Aand. Kon. Olie lagen reeds dadelijk bij opening vaster in de markt, in
overeenstemming met de hogere prijs
voor het fonds in de dollarsfeer en konden zich op het licht verhoogde niveau
later ook tamelijk goed handhaven.
Het avance bedroeg ea. 2 punten. De
stockdividenden verbeterden met 25 cent
Voor
sluitende
tot ƒ 63.75 en de S[' 7 pet. conv. obligaties
begroting
tot 115 1/8. Ook Unllever lag aanvankelijk vaster in de markt met een verbeteOp da Curacaote begroting 1953 tot een
ring van ruim 1 punt, maar wegens getotaal cijfer van rond C f 23 mlllioen f Ned.
f46 mlllioen) komt ren tekort voor van brek aan voldoende belangstelling moest
rond 13 mlllioen Cur. guldens.
later weer ea. >/, punt worden prijsgegeDe oorzaak hiervan is, dat volgens de ven. Philips gaf een fractioneel koerslandsrpgeling de achterstallige belastingen
verlies te zien en AKU bewoog zich rond
aan het land toevallen. Met name de winstde vorige prUzen.
belasting over 1952, die uiteraard eerst ln
De scheepvaartmarkt was enigszins
begin 1953 kan worden geheven en die een
onregelmatig met kleine
zeer belangrijke bron van inkomsten is. Wel
afwijkingen
uorden hierover besprekingen gevoerd en Aandelen Oostzee
waren 3 punten in
heelt de landsregering ln principe te kenherstel. Blijkbaar in verband met de
nen gegeven bereid te zijn, de*e Cur. f 6
iets vastaere tendens op de vrachtenmlllioen af te staan aan Curacao, maar de
markt. Bij cultuuraandelen lagen rubgoedkeuring der staten moet nog worden
berfondsen merendeels zwakker in da
verkregen.
Indien alle achterstallige belastingen die
markt doch voor Oostkust bestond eniCuracao toekomen ook inrferdaad zullen
ge belangstelling
waardoor de koers
worden gegeven, is het reëele tekort
dat
enkele punten opliep. In de suikeroverblijft Cur. f 3 millioen. Met dit bedrag
hoek ontwikkelde
zich enige vraag
zal men te maken hebben in 1954 als voor
naar Vorstenlanden Cultuur
in verhet eerst een retele begroting mogelijk ia.
De elementen zijn er om aan te nemen, dat band met de hogere productie, ondanks
voor 1954 een nntwerp-begroting zal kunnen
wegens diefstal
het feit dat 10 pet.
worden ingediend, die vrijwel sluit
verloren is gegaan op een der onderne-

Tekort op de

begroting: C. ƒ
1954

Uitvoering plan-Monnet
t'lt een rapport van Jein Monnet
tot
benoeming tot voorzitter van de Euro»
Staalgemeenschap
onder
meer
pete Kolen en
voorzitter van de Franse regeringscommissie voor de modernisering der Industrie
blUkt, dat de Franse Industriële productie
thans belangrijk hoger Is dan voor de oorlog en dicht het doel vaa het plan-Monnet
van 1947 heeft bereikt. .
In sommige takken van bedrijf is het plan
—Monnet reeds overtroffen. De staalproductie bedraagt dit jaar 10% millioen ton tegen
9.7 millioen in 1929 In 1946 was de productie slechts 4.4 mlUioen, verleden jaar 9.8
mUlloen.
In 1951 produceerde Frankrijk evenveel
steenkool als ln 1929, nl. 55 millioen ton.
Dit is 96.5 procent van het Monnet-plan, cfat
naar 60 millioen ton wil tegen midden '53.
Vlak voor de oorlog produceerden de olielafflnaderijen slechts 7 millioen ton. thans
20 millioen ton, of 107 procent van het
—

zUa

—

plan-Monnet.
Frankrijk heeft sinds 1947 ongeveer 3800
millioen francs aan verbetering van z(jn in-

dustriële apparaat besteed.
Monnet verklaart in zijn rapport, dat ..modernisering of achteruitgang zes Jaar geleden de keus was waarvoor Frankrijk stond.
Hi| dringt aan op voortdurende expansie der
Franse productie, wil het land andere landen bijblijven.

Gunstige ondertoon

zeer lang.

Op

13 milln.

SCHEEPVAAR TBERICHTEN
AZELDIJK p. 6 Bermuda's n. Havre.
AAGTEKERK 5 van Singap. n. 110 110.
AALSDIJK p. 6 Haliiax n. N. York.
AALSUM 6 te Bombay.
ABBEKERK p. 6 nam. Cibr. n. Genua.
ADINDA 5 te Pladju.
AGAMEMNON 5 te La Gualra.
AGATHA 8 nm. te Pladju.
ALBIREO s'té Santos. 1
ACHIBA 6 te Montevideo.
ALDEGONDA 6 te Pladju.
ALIOTH S te Rio Janeiro.
ALKAID 6 te Madras
ALNATI 5 nm. te Rio Janeiro.
ALPHARD 6 te Antwerpen.
AMOR p. 6 Oran, 7 te Algiers.
AMSTELPARK p. 6 Sciliys n. Ned.
AMSTELSTAD p. S Charleston n. Amst.
ANDIJK p. 6 Bermuda's n. Antw.
ANNENKERK 6 te Sydney.
ANTONIA 5 van Pladju n. Surabaja,
AREiNDSDIJK 6 van Montev. n. N. Y.
ARGOS 5 te Bremen
ARIADNE 5 te New York.
ARMILLA 5 te Pladju.
ARNEDIJK 5 nm. te Hamburg.
AZELDIJK p. 6 Bermuda'a n. Havre.
BAARN 6 te Cristobal.
BACCHUS p. 5 Keywest n. Curacao
BALI 9 te Aden verw.
BANTAM p. t> Djeddah, 8 te Suez vw,
BOISSEVAIN 6 te Lorenco Marqués.
BONAIRE p. 6 Ouessant n. Madelra.
BOSCHFONT. p. 6 Finisterre n. Mars.
BOSKOOP 6 van Esmeraldas n. Buenavent.
BREDA 6 te Antwerpen.
RRITSUM p. 6 Malta n. Alexandrlf
CALLISTO p. 5 Belle Ijle n. Montr
CALTEX DELFT p. 5 Gavdo-eU. n. Rott.
CALT. HAGUE. p. 6 Ouessant n. Sidon.
CALT. LEIDEN p. 6 Gibr. n. R'dam.
CALT. NED. p. 6 Ouessant n Rotterdam.
CALT. UTRECHT 6 van Rott. n. Sidon.
CELEBES p. 6 Kp. de Gala n. Hamburg.
CHAMA p. 6 Finisterre n. Rotterdam.
CISTULA 5 nm. van Singap. n. Fremantle.
CLAVELLA 6 te Port Sudan.
CLEODORA 5 te Madras.
COJtILLA 3 van Fremantle n. Esperance
f.ORYDA 3 nm. te Prlok.
DALERDIJK 5 van Balbao n. Los Ang
DANAE p. 8 Dungeness n. Genua.
DELFLAND p. 5 Madelra n. Amst.
DELFSHAVEN 5 van Montev, n. Clnstit
DELFT 8 te Cristobal.
DIDO p. 6 Ouessant n. Gibraltar.
DRENTE 6 van Napels. 7 te Genua.
DUIVENDR. p. 8 Madeira n. Llverp.
ELMINA 8 te Bordeaux.
ENGGANO 4 nm. van Zanzibar n. Aden.
EOS p. 6 Kaap Bon, B—9 te Oran vw.
ETREMA p. 6 Suriname n. Aruba.
FAIRSEA p. 6 Kangeroe-ell. n. Melb.
FLEVO 8 te Amsterdam.
FRIESLAND K R L. S te Semarang
FRIESL. p. 8 Kp. St. Vlne. n. Ned.
GAASTERK. p. 8 Kp. Dondra n. Aden.
GAASTERLAND 5 te Santo».
GAROET p. 8 Guardaful, 7 te Aden.
GEOMITRA 8 te Curacao.
GORDIAS p. 8 Finisterre n. Antwerpen.
"

"

brave kindertjes

•

verbeteren. Verscheidene malen -is
bezuinigingen gezii door belangrijkerigoureus
beperkingeweest
dwongen
gen aan
te brengen in het statistisch
prcgramma van het Centraal Bureau
vcor de Statistiek.
te

Door Belgische regering
instemmend begroet

Frankrijks industriële
productie geslegen

water om te kijken wat er aan de hand wat. Maar
toen hij Lukat zag, dook hij naar beneden en deea
rijn ogen weer toe. Nadat ze een pootje gevaren
hadden, .xti de Parkgeest: 'Jiler moesten de kindertjes en Repelsteeltje maar eens aan land gaan".
En dat deden zij. nadatTfü hartelijk afscheid hadden genomen en nadat Domieneke de tovenaar nog
eens had verzekerd: Jk heb getoverd", tiet was nu
middernacht. De maan scheen helder; en zij verspreidde zo'n wit licht, dat Het soms wel leek oƒ
Het Had gesneeuwd. De kindertjes en Repelsteeltje
begonnen j door de straten te windelen. Plotseling
stond het kaboutertje «til, legde rUn vinger aan zijn
mond en fluisterde: ,£sst, hier moet tfc naar tinnen- Schoenmaker Chrlspifn heeft mijn . hulp nodig.
Lap even een paar zolen en hakken voor hem".

GROOTE BEER p. 8 Kp. Sable n. Rott.
GROOTE KERK 5 te Durban.
HATHOR 4 te Lissabon.
HAULERWIJK 6 nm. te Antw.
HECTOR 6 te Alexandriè.
HECUBA p. 6 Antigua n. La Gualra
HEEMSKERK 8 te Adelaide.
HELDER 8 te Antwerpen."'
HELENA 5 te Port of Spain.
HELICON 6 te Baltimore.
HERA 6 nm. te Talara.
HOOGKERK 6 te Port Said.
HYDRA p. 5 Straat Yucatan n. Tampa
INDRAPOERA 6—7 te Belawan vrw.
JUPITER p. 6 Ouessant n. Lissabon.
KEDOE 5 van Mars., p. 6 Kp. Nao, 15 te
Rotterdam
KIELDRBCHT 6 te Hongkong.
KOTA AGOENG 8 te Djeddah. .
KOTA BAROK 6 van Djeddah n. Java.
KOTA INTEN 8 te TJ. Priok.
LAAGKERK 4 te Rotterdam.
LAERTES 8 te Port Swettenham.
LANGKOEAS 6 nm. van Suez n. Java.
LARENBERG p. 6 Lissabon n. Ned.
LAWAK p. 6 Midway-eil. n. Manilla.
LEERDAM p. 8 Llzard n. Halifax.
LEKHAVEN p. 5 Belle-isle n. Montr.
LEOPOLDSKERK 6 van Aden n. Rott.
LEUVEKERK p. 6 Ouessant n. Marseille.
LIEVE VR. KERK p 6 Raalartak n. Perz.
LINDEKERK p. B Malta n. Hamburg.
LISSEKERK p. 8 Dover n. Rotterdam.
LOOSDRECHT p. 6 Ouessant n. Genua
LOPPERSUM p. 8 Finiat. n. Reggio
LUMA 5 te Istanboul.
MAAS 6 te Triest.
MAASDAM p. Ti Kp. Race n. Southampt.
MAASHAVEN p. 5 nm. Ouess. n. Dakar.
MACUBA p. 8 Perim n. Mena Ahmadi.
MADOERA 8 te Port Said.
MALEA 6 nam. te Rotterdam.
MELISKERK p. 8 Dungen, 7 te Antwerpen.
MENTOR p. 6 nm. Ouessant n. Amst.
MEHWEDE 6 nam. te Antwerpen.
MIDAS 6 te Hamburg.
MIRZA 7 te Balikpapan verw.
MITRA p. 8 Krakatau n. Sydney.
MODJOKERTO 5 te Rotterdam.
MOLENKERK p. 8 Ouesst. n. Antwp
MURENA 5 te Madras.
NESTOR 5 te Trlnldad.
NOORDAM 8 te Rotterdam.
OBERON 8 van Curacao, 7 te Aruba.
ODYSSEUS 8 te Amsterdam.
OMALA 6 te Singapore.
OOTMARSUM 6 te Jacksonville.
ORANJE p. 8 Djeddah. 7 te Suex.
ORANJEFONTEIN S te East Londen.
ORANJESTAD p. 8 Kp. St. Vinc., 7 te Mad
ORION p. 8 Kp. Bon n. Alexandrië,
OVULA S van Stanlow n. Rotterdam.
PAPENDRECHT 8 te Rastanura.
POSEIDON 5 te Rotterdam.
PR. W. v. ORANJE 1 te Montreal.
PR. WILL. IV p. 4 Belle Isle n. Montr.
RADJA 8 van Suez n. Calcutta.
KIOUW 6 te Taruna,
ROEPAT p. 8 Ouessant n. Indoneslg
ROSSUM p. 8 Burlings n. Sevilla.
RUIJS 8 te Mauritius.
RIJNDAM p. 8 Sclllys n. N. VoTk.
RIJNLAND 8 te Buenoi Aires.
SALAWATI 8 van Bahrein n. Java.
SALLAND 8 te Ilheus.
SAPAROEA 8 te Rastanura.
SARANGAN 8 nm. te Kaapstad.
SCHERPENDR. p. 8 Fortaleza n. Santo*.
SIBAJAK 7 te Curacao verw.
SINGKEP p. 8 Flnlst. n. Amsterdam.
SLIEDRECHT p. 8 Fern. Nor. n. Campena.
SLOTERDIJK p. 8 Kp. Bon n. Haliiax.
SOESTDIJK 5 van Pladju n. Cheribon.
ST. ALKMAAR p. 8 Bergen n. MlddJesbro.
ST. ARNHEM p. 8 Kp. St. Vinc n. IJm
ST. DORDR. p. 8 Kp. Gata n. Palermo
ST. LEIDEN p. B Azoren n. Amst.
ST. MAASSL. p. 8 Holtenau n. Lulea.
ST. MAASTR. 8 van Savona n. Casabl.
STAD SCHIEDAM 5 te Vlaardingen.
ST. VLAARD. p. 8 Kp. Wrath n. Smden
STRAAT BANKA 8 nm. te Kaapstad
STR. MAKASS. p. 8 Formosa n. Japan.
STR. SOENDA 8 te rremantle.
STRABO 8 te Amsterdam.
SUMATRA 8 te Semarang.
TABINTA p. 8 St. Helena n. Hauston.
TALISSE 8 te Priok.
TAMO p. 8 Keywett n. Galveston.
TARAKAN 8 te Cheribon
TARIA p. 8 Dungeness n. Hamburg
TELAMON p. 8 Mona-ell.. 7 te Curacao
TERNATE 8 te Prlok.
TEUCER p. S Kreta n. Llverpool
THALATTA p. 8 rinlsterre n. Gtbr.
THEMISTO p. 8 Str. Hudson n. Rott
TITUS 8 van Malta n. Plraeui.
TJIBANTJET 8 te Hongkong.
f
TJILUWAH 8 nm. te Hongkong
TJIMENTENG 8 te Penang.
TJIPONDOK 8 van Ballkpapp. n. Zamb.
TJISADANE 8 te Belawan.
TJITJALENGKA 8 te Rio Granda do Sul.
TRAJANUS 8 te Paramaribo.
UTRECHT 8 te Bombay.
WAAL 8 van Izmlr n. Algiers.
WATERLAND p. S Lat Palm. n. Montev.
WATERMAN p. 8 Ouessant n. Curacao.
WELTEVREDEN 8 van Belawan n. Rott.
WIELDRECHT 8 van Tand). Üban n. Suva.
Wm. RUIJS p. 8 Lissabon n. Prlok.
WILLEMSTAD 5 van Barbados n. Madelra.
WINSUM 8 te Monrovia.
WINTERSWIJK p. 8 Scllly n. N.' Y.
WOENSDR. p. 8 Barbados n. Curacao.
.
IJSEL • te Bremen.
ZAAN 8 te Amsterdam.
ZONNEWIJK 11 te Rotterdam verw.

Het fonds boekte een verbetering van
1V, pet. Tafiaksaandelen lagen merendeels zwakker in de markt. Locale aan-

delen waren verdeeld. Aandelen Excelsior gaven nagenoeg geen verandering
te zien op 249. Claims Kemo verbeterden een kleinigheid tot f 32.—. Voor de
verschillende lappen bleef de stemming
goed prijshouden. Lappen Nedam trokken echter opnieuw de aandacht door
een zeer vaste stemming op de verwachting dat binnen niet al te lange tjd een
derde uitkering zal plaats hebben.
Gehandeld werd tossen f 83 en f 85.
Lappen woon- en winkelhuizen brachten f 42 tot f 44 op. De staatsfendsenmarkt was merendeels goed prijshoudend met fractionele koersverbeterin-

Wolmarkt Roubaix
In Frans* frc. per kg.

*

•.

,

L
War loan £ 61
A'dam' 47 3-3 %
Batavia '37 A
R'dm 1-3 37 3 %
B v Onr.Z. '37
Wereldbank
Fr .Gr (gec.)
Holl.Hh K 3%
Nat Hp
B J
Westl H
4%
Westl.H A/C f
1
TransAU
V.
A.K.U
3%
Bergh Jurg 3%
•
Hhtl t IU00
Phll flOOO 8%
PhU $ 1000 8%
Stokvis RB 3%
Untlevet
3%
<

'

.

*.

V.K.
%%

74
91%
65 I.

94%
47%»
95%
86%
87n
85%

104%
85%

96%
—

—

64 1.

—

Jan. 2.20'/,. Febr. 2.19%. Mrt. 2.18. Jan.-Mrt.
2.19%, April 2.1714, Mei 2.16, Juni 2.15, AprilJunl 2.14 >/,.

Beurs Zürich
3/10

Br.Bover
Chade
Franc. 4

Holl Melks
161 I.
Int Gew beton 106%
Int Kunststiiff 75
Int. Viscose
84%
Klinker Isol.
30
Kondor Aann
185
Kon. tdelmet
48'ü
Ned Gut
180
Kon Grotsin.
114
Kon Nea Pap. 114
Kon Ned Zout 280%|
Brocaoes
163
lapm 131
K. Vei
Kon Ketjen

—

48
96

85%

86Vi
105%
—

86

47%

—

97%
96%

oss

H.K_l

—

96

10.1%' 103%
95
94%
100Ai 101%
97
97%
97 ?,
97%

Koudtls

122»
1220
18

17

RUBBERMARKT AMSTERDAM, 6 Oct.
Stemming gemakkelijk, omzet nihil,
Oct.
2 24, Nov. 2.22%, Dec. 2 21, Oct.-Dec. 2 23,

1115
931
98',Jb

V.K. 6/10
H. Kattenb
82% 80%
Holl Melk
143
144
HoiL Beton Ma 1565
156%!
11011. Draka
23Hb
243b

6/10

6/10
1360
1270
1250
1250
19

—

—

•

3/10
1330
1235

Indicatie. 4 Oct. Londen contant 10 70%
(10.70%—71%). J» Oct. 10.69% (onv.),
10.71
31 Oct. 10.68 (10 68%), 15 Nov. 10 66 (10 65%),
29 Nov. 1065 <1064%), 15 Dec. 10 62'; (onv.),
31 Dec. 10.61 (10.61 >4). 31 Maart 10.54 (—).
Parijs contant 1.0770—1.0740 (1.0770—1.0790),
31 Oct. 1.0750 (1.0755).

*

Niet-actieve

2/10
1310
1235
1220
1220

Amsterdamse wisselmarkt

•••

Eng rund

1/10

1310
1210
1230
1230
20

October
December
Maart
Mei
Omzet (contr.)
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meden. 1 v laten 1
gedaan en
meden
m gedaan en laten

"

lagen

Investeringscertificaten

gen.

evenwel wat zwakker.

BEURS VAN AMSTERDAM
D m

beurse

ter

mingen.

Een bandeloos verhaal van en voor

geloven, dat hij van de schildpad een ufit paard had
gemaakt. Maar iedereen dacht, dat hij zo'n
had om het plotselinge vertrek van de ridder. Want
het tuin/eest toa* natuurlijk afgelopen, nu de gatt•
heer er niet meer was. De kasteelvrouwe ping wenend naar haar vertrekken en Hildegonda en Pedro
vergezelden haar. Toen zei de Parkgeest: „Het wordt
tijd, dat wij terug keren. De tovenaar. Repelsteeltje
en ik naar het park en de kindertjes Paradis naar
hun huls". Maar Repelsteeltje bracht in'het midden, dat hij met de Paradijzenaartjei mee ging en
dat h(j toch nog even in de stad moest wezen. En
dat vond de < Parkgeeit toen maar goed. Het gezelschap ffing dut naar de rivier en «tapte in het
bootje. Lukas roeide weer. Een vit, die wakker ge•
worden was door het rumoer, stak zijn kop boven

arbeidsstatistiek

van

Op 8 October a.s. tal het 60 Jaar geleden zijn, dat bU Koninklijk Besluit de
Centrale Commissie voor de Statistiek
werd ingesteld. De-e commissie, welke
ruim 50 leden telt, U de hoogste Instantie in den lande, welke leiding geeft en
beslist in aangelegenheden van wetenschappelijk autistisch beleid.
Sedert de instelling in 1892 zUn in toAmerikaanse
taal 240 personen, onder wie vele Kaeen rekening T...U.5.A." of I-Canada" fdlt derleden en hoogleraren, lid der comminder dan 26 van
ilin traniferabele rekeningen), dan wel van missie geweest. Niet
hebben het land als minister geenige andere rekening van een nlet-lngexe- hen
dund.
tene, woonachtig of gevestigd ln de VerDe huidige commissie heeft in de afCanada.
enigde Staten van Amerika of
gelopen zestig Jaren zeer veel bijgedrager tot de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsstatistiek. In 1899 werd
naast deze commissie het Centraal Bureau voor de Statistiek opgericht, waaraar de commissie het verzamelende gedeelte van haar taak heft overgedragen.
Sir.ds 1899 is de commissie een adviesorgaan der regering.
Voorzitter der commissie is thans
piof. mr. P. J. Oud, terwijl mr. B. J. M.
\an Spaendonck en prof. dr. J. Tinberger het ondervoorzitterschap bekleden.
Vele malen heeft de commissie het
initiatief genomen van nieuwe onderwerper, van statistiek aan te snijden of om
bestaande statistieken uit te breiden of
dncten Ih de toekomst voldoende afiet te

,

—

Ontwikkeling

herkapitalisatie

Onveranderd dividend

~Geen enkele Caltex-ondernemlng neemt
deel aan enig internationaal olie-kartel of
heeft een harer afnemers een te hoge prijs
laten betalen*'. Dit deelde de president van
de California Texas 01l Company, W. H.
Pinrkard, mede naar aanleiding van het
onlangs in de Ver. Staten aangekondigde
onderzoek naar de activiteit van olieconcerns op dit gebied.

Ingevolge de in Mei 1951 door De Nedarl.

haar productie uit

De vennootschap houdt het oog gericht op vestigingen buiten Indonesië,
maar vooralsnog zal de mij. zich blijven
concentreren op Singapore. De directie
wees op de vele moeilijkheden die een
nieuwe vestiging elders in de wereld
met zich mede brengt. Zo is het b.v. in
Afrika voor nieuwe vestigingen niet zeer
Eunstig, gezien de stevige positie die
De verlies- en winstrekening van MetaalEngelse firma's daar reeds hebben. Men
Mij. Excelsior te Rotterdam
moet dan ook met nieuwe vestigingen buizenfabrlek
wijst over het boekjaar 1931/52 een voordezeef voorzichtig zijn.
lig saldo aan van f 1.346.32» (1.290 241). VoorOver de copraprijs werd medegedeeld, gesteld wordt hiervan o.m. f 603.343 fCStiU)
dat het Coprafonds de prijs op 1 Sept. J.l. ta bestemmen voor afschrijvingen, f 200.000
heeft vastgesteld op Rp. 100 per quin(—) toe te voegen aan het reservefonds bijtaal. welke prijsvaststelling gold tot 30 zondere doeleinden, f 394.331 (490.779) voor
belastingen en gratificaties, waarna een diSept. Epn nieuwe prijsvaststelling is nog
vidend kan worden uitgekeerd van onverniet afgekomen. De directie acht een anderd
12 pet.
verhoging billijk, gezien de hogere weIn haar verslag merkt de directie o.m. op,

In tegenstelling tot de verminderde
drukte in de koopvaardij beleeft de
zeesleepdirnst nog een periode van
drukte
Uit
een
mededeling van
L. Smit en Co's Intern. Sleepdienst
blijkt, dat het grootste deel van de
vloot, die uit 16 zeesleepboten bestaat,
in totaal meer dan 250.000 mijlen heeft
afgelegd, met vaartuigen od sleeptouw
van allerlei soort. Dit cijfer ii hoger
dan ooit in enig jaar behaald.

van bepalingen

Metaalbuizen Excelsior breidt

gewesten

Drukte in zeesleepvaart

Verruiming

Zestig jaren Centrale Commissie
voor de Statistiek

Rapport Belg. Econ. Raad
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'
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in de rubriek Te pas en te onpas over
de mogelijkheden tot theologle-beoefenlng

Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift
De laatste aflevering van dit
schappelijk hoogstaand periodiek

weten-

vraagt
de aandacht voor de katholieke cultuurfilosoof prof. Christopher Dawson.
Uit

door leken.

Ons geestelijk leven

Het September-Octobcrnummer van dit
tijdschrift schenkt veel aandacht aan het
gebed. Eerst verklaart
p. Munsters
het
wezen van het beschouwend gebed. Vervolgens behandelt fr. Snijders 0.C.50. de
terwijl
inhoud van het Magnificat,
p.
Haaljkens op zeer duidelijke wijze uiteenonze
zet,
waarin
zelfwerkzaamheid moet
duidelijk maakt welke achterstand de katholieken hier hebben ln te halen. Vlerick bestaan ln het geestelijk leven. De rete
publiceert
dactie
samen met een korte
en de Venter zetten hun belangwekkende
biographie van de auteur een interessante
beschouwing voort over sterke godsdienpreek van Nicolaas van Cusa (1401—1464)
stige gevoelens bij de jeugd, die een norover het feest van Maria Geboorte.
male uiting blijken te zijn van de jeugdDe Kroniek brengt enige beoordelingen
psychologle. Over
schrijft
filmvoorkeur
van nieuwe boeken over geestelijke leibr. Johan F.S.C.. een belangwekkende bijdrage, die zoekt naar de psychologische ding, van een tweetal artikelen over de
ondergrond van deze voorkeur. Sommige term „oratio mentalis" ln het Kerkelijk
over
proefschrift
studies op dit gebied worden becritlseerd. Wetboek en van een
twee
als niet voldoende rekening houdend met kloosterroeping. Tenslotte zijn er
de eigen psychologie van de toeschouwer. maand-recollecties en nogal wat boekbeIn deze richting zal grondiger onderzoek sprekingen.
moeten geschieden om tot
betrouwbare
resultaten te geraken.
en Hereniging

een samenvatting van zijn gedachten blijkt
de hoofdidee van zijn werken: de samenhang aantonen tussen cultuur en religie.
Europa moet terug naar zijn geestelijk erf,
of het vervalt tot een totalitaire massastaat. Er is verder een uitstekend artikel
over de groei van de kleuterschool, dat

Het Christelijk Oosten

Cultureel Nieuws
Nummer 19 van

dit aan Indonesië

ge-

behandelt de tegenwoordige toestand van het onderwijs aldaar. Er

wijd tijdschrift

wordt heel wat kritiek geleverd, die echter sympathiek aandoet uit hoofde van
haar opbouwende eerlijkheid. Het is van
te
nemen.
veel belang hiervan kennis
Symptomatisch
voor de actuele situatie
mag het verloop van het cultureel congres van Bandung heten. Zeer overzichtelijk is de beschrijving van de strijd van
„leerlingen-tuin",
de Taman Siswa, d.i.
onderwijsorganisatie,
een nationalistische
die nu 30 jaar bestaat.
Deze aflevering
geeft verder een overzicht van scholen voor
M.O. onderbouw in Indonesië, van kweekscholen voor onderwijzers, een beschouwing over de stichting van moederschoten
alin Bandung en het bllnden-lnstituut
daar en tenslotte een complete lijst van
de hoogleraren en docenten op Java.

Het Gemenebest
Het laatste nummer van de lopende jaargang van het Gemenebest, dat in zijn ontstaan nauw samenhangt met het Volks-

naar
hogeschoolwerk in ons land, heeft
bestaan
aanleiding van het
twintigjarig
opgenomen,
hiervan twee redevoeringen
die bij gelegenheid van het vierde lustrum
der Volkshogeschool zijn uitgesproken. Dr.
H. G. W. van der Kulen bespreekt de
achtergrond en het karakter van het volkshogeschoolwerk, terwijl prof. dr. H. D. de
Vries Reilingh een overzicht geeft Van
wat de volkshogeschool in -de afgelopen
twintig jaar voor de volksopvoeding heeft
gedaan. Bijzondere aandacht echter verdient het uitvoerige artikel van mr
W.
Verkade, die ln een opstel, getiteld: „de
Nederlandse scheidslijnen sinds de Jaren
30" de ontwikkeling der problematiek in
ons volksbestel en de wijzigingen der daarbij behorende achtergronden bestudeert.

De Nieuwe Mens
Het ls steeds een vreugde de aandacht
te vestigen op dit uitstekend geredigeerde
tijdschrift, waarin eerlijk en open alles
besproken wordt wat er bij de besten onder ons leeft aan bekommernis voor een
daadwerkelijk christendom. In de Septemberaflevering wordt de sociale taak van
de christen besproken met bijzondere nadruk op het verband tussen het bovennatuurlijk geloof en de natuurlijke profane
van
verhoudingen. Het christendom
de
daad eist een Sociale houding. Zeer terecht
wordt hierbij onderstreept, dat de sociale
houding van de christen essentieel samenvan
het
hangt met zijn lidmaatschap
mystieke
Lichaam
van
Christus P. de
ls
daarGier's artikel: de leek in de Kerk
om zo uiterst verhelderend. In „Het ontwaken van het christelijk gemeenschapsbewustzijn" komt het sociale karakter van
het Christendom goed tot zijn recht Over
de feitelijke beoefening der christelijke
naastenliefde zegt P. Morel zeer
actuele
dingen. Van het artikel: Ontkerstening der
aandachtige
naastenliefde gaat bij
overweging een grote invloed ten goede uit. Tenslotte wijzen wij nog op de mededelingen

De laatste aflevering van dit voortreffelijke Nederlandse tijdschrift, gewijd aan
de oecumenische gedachte, geeft ln de drie
eerste artikelen een uitstekend overzicht
van wat op het ogenblik op dit gebied
wordt gepresteerd: de groeiende studie, de
buitenlandse betrekkingen van het aposto-

7 October is het zestig jaar geleden
drt pater A. Kersten zijn intrede deed
bij de Witte Pater». Hij werd 6 November 1873 te Puiflijk (G.) geboren. In
Carthago werd hij in 1893 tot priester
gewijd. Verscheidene jaren is hij professor en missionaris in Noord-Afrika geweest. In 1926 volgde zijn benoeming tot
vice-provinciaal en in 1929 tot provinciaal van de Nederlandse provincie. Hij
is dat gebleven tot 1947. Thans woont
hij in het St. Pauluscollege te Sterksel
(N.8.).

laat der hereniging en de werkwijze van
dit laatste. P. dr. L. Sibum besluit zijn studie over het dogmatische geschil tussen
Oost en West betreffende de eucharistische eplclese. Belangwekkend zijp de mededelingen over de apostolische vicaris J.
B van Neercassel en diens activiteit t o v.
cfe Oosterse Kerken in de tweede helft
van de 17e eeuw. De rubriek Kronieken
brengt als steeds weer interessante bijzonderheden over het leven ln de Oosterse Kerken. De Anglikaanse kroniek bespreekt naar aanleiding van het overlijden van Dom Cregory Dix. de meest
invloedrijke persoonlijkheid van de Anglikaanse Benedictijnerorde, het Kloosterleven ln de Anglikaanse Kerk. De gebruikelijke boekbesprekingen besluiten dit nummer. dat een zeer verzorgde en rijke Inhoud
heeft.

Avonturenboeken

zijn nog

steeds het best geslaagd

Telkens

wanneer er
weer een nieuwe serie
jongensboeken
op
onze tafel verzeild
raakt, is onze nieuwsgierigheid gewekt Te veel
immers hebben we uit
de lectuur voor de jeugd
van de laatste jaren kunnen constateren hoe moeilijk het is een gezond en
onbevangen boek voor de
jeugd te schrijven; een
boek dat niet leraart, of
het leven voorstelt als
een mooi gekleurd plaatje, maar dat eerlijk en
meeslepend en graag ook
met een beetje humor
dingen
vertelt die de
jeugd werkelijk interesseren. En dat die dingen
dan tevens vertelt op een
manier welke het kind
ook inderdaad pakt.
Tot nu toe is de les
telkens weer
dat de
schrijvers en schrijfsters
in de avonturenboeken
als regel het best voor de
dag komen; hetgeen begrijpelijk. maar voor de
schrijfsters en schrijvers
niet altijd een compliment is. Wij zullen niet
beweren dat het boek
„Om het bruine monstervan Pieter Nierop (uitgave Kluitman, Alkmaar)
het bij de sportminnende
jeugd niet zal doen. Wij
zullen ook niet beweren
dat het zonder meer irreëel is, maar toch is ooK
dit sportieve jongensboek
nog te veel opgeschroefd
en geforceerd. „Ruud de
sportheld" van Kees Spierings (Uitgave Malmberg,

Den Bosch) mag men wel

iets hoger aanslaan, ondanks de dubieuze titel,
maar het mist toch ook
weer dat onbevangene en
spontane, dat het opvoedkundige en leerzame ln
dit boek met een waterval van sprankelende levendigheid tot „het" jongensboek

omvormt.

Neen. dan bedient het
avonturenboek onze Jongens toch inderdaad nog

Nienke van Hichtum een

boekje met dierenverhaaltjes dat „De vertellingen

van Oom Remus" heet en
dat nu aan zijn tweede
druk toe is. Puur avontuurlijk ls uiteraard het
boek met de belevenissen
uit de radiostrip-voor-kinderen-van-8-tot-80-jaar
„Monus de man van de
maan", van A. 'D. Hildebrand in de uitgave van

(Van onze correspondent)

20 October a.s. za] de N.V. tot
Keuring van Electrotechnische Materialen, nationaal en internationaal bekend
als de KEMA te Arnhem, haar zilveren
bcitaansjublleum
vieren. Daartoe zal
die dag in het hoogspanningslaboratorium aan de Utrechtseweg een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden.
onderzoekingsinstituut heeft de
Als
KEMA internationale faan) verworven.
Zij is op het terrein van haar werkzaamheden het enige instituut in Europa, dat neutraal kan worden genoemd.
De
KEMA behoort namelijk niet tot
een industrie zoals bij dergelijke instellingen veelal het geval is. Een aanzienlijke «tal van ingenieurs en andere
technici staat gereed voor een ieder, die
een objectief onderzoek wenst te zien
ingesteld naar de betrouwbaarheid van
belangrijke technische vindingen. Door
deze objectiviteit en deskundigheic
heeft de KEMA zich een reputatie verworven. welke op haar beurt weer aanleiding is tot aanvragen om onderzoek
uit vele landen.
Overigens treedt de KEMA weinig
aan de openbaarheid. Haar belangrijke
werkzaamheden vinden plaats in haar
laboratoria
aan
de Utrechtseweg te
Arnhem,
welke in de loop der jaren
uitbreiding hebben ondergaan.
Op

Getrouwd: A. Keaaicr
en E. Houwlnk. Amsterdam.
Ir. P. D. Dy» terhuls en T.
Doeland Delft. A. Wegener
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roman van
Annie Westerman
Een door zijn
grote eenvoud zeer
sympathiek boek
Prijs gebonden ƒ 5.90

te Schiedam

De gewone Jaarlijkse Alge»
mene Vergadering vsn Aandeelhouders zal worden gehouden op 17 October a.s te
2.30 uur n.m. In Café-Restaurant ..Caland West", Nieuwe
Binnenweg 20, Rotterdam.
Ingevolge art. 22 der Statuten moeten Aandeelhouder*
om ter vergadering toegelaten
te worden en daar hun rechten uit 'e oefenen hun aandelen uiterlijk
13 October
a.s. ten kantore van de Vennootschap of bij één der kantoren van de Rotterdamsche
Bank N.V. te Rotterdam.
Amsterdam. 's-Gravenhage of
gedepohebben
Schiedam
neerd. alwaar de agenda, ino.a.
voorstel
tot
houdende
herkapitalisatie, alsmede de
stukken, welke ln behandeling rullen komen, ter visie
liggen en In afschrift ver-

krijgbaar zijn.

DE

RAAD

met

vermelding van

kleur en prUs
mer 3204.9.

merk,
onder num-

GEMEENTE UTRECHT
Burgemeester en Wethouders van Utrecht
roepen sollicitanten op voor de navolgende betrekkingen bij het Centraal Museum te Utrecht:

CONSERVATOR A
Jaarwedde ƒ 5.756,60 —ƒ 7.344,20 per
jaar, inbegrepen de gebruikelijke
toelagen.
Vereist is: Universitaire kunsthistorische opleiding en gehele beheersing der
moderne
talen. Museumervaring
strekt tot aanbeveling.

ASSISTENT-CONSERVATOR
Jaarwedde ƒ 3.466,08 —ƒ 4.830,56 per
jaar, exclusief de gebruikelijke toelagen.
Vereist is: Universitaire kunsthistorische opleiding en ruime kennis der moderne
talen.
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|
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is deskundige voor-

|

lichting onontbeerlijk. Ons
Bureau voor Pensioenfondsen

|

Eigenhandig geschreven sollicitaties op zegel binnen
14 dagen na het verschenen van dit blad te richten

aan het College van
van Utrecht.

Burgemeester

en Wethouders
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silhouet door de hoge
kraag, de aangesneden
mouwen en de rechte
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Moderne |apon in trivérs.
Prachtige kleurstellingen.
Het nieuwste mode-snufje
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Fred Thomas:

zal U in deze ingewikkelde
materie gaarne adviseren.

Gids

HET HART
VAN MIJN
STAD

voor het Begijnhof
•

:
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De Twentsche Bank n.v.
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Verkrijgbaar in de boekhandel en bij N.V. Drukkerij
De Tijd, Amsterdam.

voor i.

kraag en wijd aangeknipte
mouw. Contrasterende
broderie-nop op voorpand

VAN

COMMISSARISSEN.

Verkrijgbaar in de boek
Plano of Vleugel
handel en bij N.V. Druk- van particulier ter over.
kerij De Tijd, Amsterdam name gevraagd. Aanbieding

eisen de volle aandacht van vele
werkgevets nu de Pensioen- en
Spaarfondsenwet weldra wordt

Daarbij

|

REINIGEN

N.V. Metaalbuizen*
} fabriek Mij.
„Excelsior"
M

JANS

PENSIOENVRAAGSTUKKEN

afgekondigd.

TAPIJT

1

f

Onthulling op 10 October
De viering van de honderdste verjaarvan Paul Kruger, de vroegere
staatssecretaris van de Zuid-Afrikaanse
republiek Transvaal, was in 1925 aanleiding tot de oprichting van het Krugerccmité. Dit stelde zich als doel een
blijvende herinnering te stichten aan de
sympathie van het Nederlandse volk
voor de oude president en aan de tijd.
dat hij in zijn ballingschap in Utrecht
heeft gewoond. De tweede oorlog en zijn
gevolgen maakte de plannen onuitvoerbaar.
Het comité stelde zich intussen in het
bezit van een bronzen gedenkplaat, vervaardigd door wijlen mej. I. van BeecK
Calcoen Het comité besloot om In dit
jaar, het Van Riebeeckjaar 1952, op Kruger's verjaardag
lö October
in de
tuin voor het huis waar hij van 10 December 1901 cot 16 October 1902 gewoond heeft deze gedenkplaat aan te
brengen op een natuurstenen_ voetstuk.
Dit voetstuk is ontworpen j door de
Utrechtse kunstenares, mevr. ir. H. E.
Hulst-Alexander; de gemeente Utrecht
zorgt voor een bloembeplanting om het

f

Met diepe droefheid delen wij u >nede, aai
mijn lieve Man, onze zorgzame Vader, Behuwden Grootvader
HUBERTUS VERBEETEN
oud-hoofdinspecteur der C. C. Boerenleenbank
Begiftigd met het Erekruis Pro Ecclesia
et
Pontifice
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Echtgenoot van M. A. Bruëns
na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, is
overleden in de ouderdom van bijna 72 jaar.
Eindhoven: M. A. Verbeeten—Bruêns
Etten: Sr. Annette P. R. (J. Verbeeten)
Eindhoven: A. Verbeeten
M. Verbeeten—Nooyen en kind
Roosendaal: E. Schul—Verbeeten
Fr. Schul en kinderen
Eindhoven: H. Verbeeten
E. Verbeeten—Kempen
en kinderen
Eindhoven, 3 October 1952.
Uiverlaan 13.
De Solemnele Uitvaartdienst zal plaats hebben
op Woensdag 8 October a.s. om 10 uur in de parochiekerk van de H. Antonius (Villapark), waarna
begrafenis op het parochiekerkhof.
Dames worden verzocht in de kerk. Heren om
9.30 uur Uiverlaan 13.
Rozenkransgebed Maandag en Dinsdag om 6.45
uur in de kerk.
Liever geen bezoek. Geen bloemen.
Gaarne H.H. Missen.

Monument voor Kruger
te Utrecht

Meulenhoff
te Amsterdam. Onze zoon van negen was ook heel goed
Lectuur
te spreken over „KaasCo" van Chr.
kop &
voor
Meijer. Zijn moeder niet.
Die had alle moeite om
hem 's avonds aan de inhet best. Zo zal de achtvloedssfeer van de geboste druk van Been's .De ren zeeman Peter Have- monument.
van
drie matrozen
\li- naar en diens belevenisDe Zuid-Afrikaanse ambassadeur P. 1
chiel de Ruyter" (Uitga- sen te ontrukken om hem Hoogenhout zal het monument onthullen.
ve Kluitman. Alkmaar), te brengen in die van
scannend verhaal uit ie Morpheus, ook wel Klaas
Loterij missionarissen
glorietijd van de NederVaak genoemd....
landse zeevaart, ook nu
Familie
volgende uitgave
wel weer aftrek hebben,
De
van de missiomissieprocure
evenals het nieuwe boek valt hierbij wat uit (lp
de
Op
van Malmberg's Arendstoon. Kolf en Co. te Amvan de H. Familie te Tilburg
narissen
oog-serie, ..Arendsoog en sterdam heeft namelijk
mr. Van Spaende verdwenen rivier" \'an voor verzamelaars van heeft ten overstaan van
trekking
plaats gehad van dt
sigarenbandjes • een album donck de
J. Nowee. Een goed figuur slaat ook ue uitgalaten vervaardigen, waarDe
loterij.
hoofdprijzen vielen
gehouden
ve
van Cantecleer in in de jeugdige bandjesjavolgt: te prijs no 43792: salonameuals
„De
Utrecht
kinderen gers hun trophee-model
of goederen ter waarde van
van. het Nieuwe Woud",
kunnen opplakken. Wij blement
f 1000: 2e prijs no 11015: salonameublevan Captain Marryat, een herinneren ons de romanspannend en romantisch tiek van ons gekreukeld ment of goederen ter waarde van f600;
van ridderlijkschool- 3e prijs no 89476: elcctrische Pfaff-naaiverhaal
en
beduimeld
heid en moed in de tijd schrift. waarin de bandno 25031: E. M
dat Engeland de strijd bejes zonder systeem door machine: 4e prijs
5e
prijs no 142724:
leefde tussen Koning Kaelkaar zaten. Maar zoals Jaarsma haardkachel:
sigarenbandjes-alTsjechisch
rel II en diens „Cavalieen
koffieservies.
dit
eetin
75-delig
ren" enerzijds en CroTi- bum, gerangschikt naar porselein: 6e prijs no 79780: uitgebreide
well met zijn Roodkopsoort en afkomst, is tiet keuken
inventaris: 7e prijs no 65050' weoverzichtelijnatuurlijk
pen anderzijds. Voor deschreef
zelfde
uiteeverii
C. reld-rijwiel.
ker en mooier!

de jeugd

Gebaren: Jaap Loeven,
die, Tilburg. Jan M. v. d.
Hooven. Rotterdam. Eleonora A. Beker. Voorburg.
Maria C. van Oyen, Bandung. Ito bert J. Timmerman,
Buaauin. Bouke W. A. Feen■tra. Kortgene. Uaud H.
Rotschild. Johanneaburg.
Willem Rotgana, Haarlem.
Karei R. d'Arnaud Gerkena
Breda.

SleeswUk en J. 8. van Bork,
Rotterdam. F. Straatman en
M. Vos. Venlo.
Overleden: A. W. P.
Angenent m- 57 J, Hilversum. A. E. Smeenck, vr.. 77
j-, Hilversum. J. van Hoff.
m.. 4ï J. Rotterdam. Jkvr.
D. de Ötürler de Frienisberg, Amsterdam. Jkvr. H.
A. van Reigersberg Ver.
■luys. 78
Velp. B. M. J.
Beunderman vr.. 70 I, Rotterdam. C. E. van Suchtelen, vr., 68 J.. Amsterdam.
ApelA. J. Boers. m. 73
doorn. A. C. van Daalen.
vr, 74 J. Utrecht. M. M. van
der Zouwe. vr.. 63
Heem.
stede.

,

Tijdschriften van de leestafel

K.E.M.A. bestaat
25 jaar

Familieberichten
vit andere bladen.

,

Diamanten klooster*
jubileum
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Deux-pièces model in fil i fil
met tresgarnering op iak|es

Speciaal geschikt

wooj

Vlotte jeugdige |apon in
wol met witte piqué kraag en

uni

jjeborduurd bloemmotie
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