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op het TERRASj
is het altijd zonnig!

menleving is niet meer een eenzame post op

een ongenaakbare rots, maar midden onder
het volk in zijn maatschappelijke en
staatkundige formatie. De werkgever is bij
de uitoefening van zijn taak afhankelijk
geworden van invloeden en omstandigheden die alleen door gezamenlijk optreden
kunnen worden geregeld. De bekwaamheid
van den leider van een onderneming wordt
niet meer uitsluitend afgemeten naar zijn
durf, zijn initiatief, zijn zakeninzicht en al
het overige, wat nog steeds de kroon vormt
op het hoofd van een goed ondernemer,
maar ook naar zijn vermogen om met anderen samen te werken ter bereiking van
een gemeenschappelijk doel.
De totale ondernemer
aldus commentarieerde hij een uitspraak van Taine over
het geslacht der Medici
is de ondernemer
midden in de maatschappij, waarin hij zijn
meest edele eigenschappen kan ontplooien.
Deze positie eischt een soepelheid van geest
en een plooibaarheid van karakter, zooals
van vorige generaties niet werd gevraagd.
Hij gevoelt zich onderdeel van een groot
geheel en hij weet zich verantwoordelijk
niet alleen voor hetgeen hij persoonlijk doet
maar ook voor de houding van het geheele
patronaat, speciaal in zijn relatie tot de
overheid en den georganiseerden arbeidersstand. Hij is er zich van bewust, dat de
bloei van zijn mooie bedrijf niet alleen afhankelijk is van hetgeen hij zelf doet, maar
ook van hetgeen anderen rondom hem aan
goeds of '.erkeerde tot stand brengen. Was
vroeger de concurrentie het levensbloed
van de negotie, thans hangt het voortbestaan van de fabriek in niet geringe mate
af van de samenwerking met collega's en
met andere groepen der bevolking.

Het

sociaal-democratische dagblad
„Het Volk" heeft gisteren zijn veertigsten verjaardag gevierd. Het deéÖ
dat met een sobere feestelijkheid in den
Intiemen kring der vrienden, met een herdenkingsnummer en met een tentoonstelling, die den voorspoedigen ontwikkelingsgang van de sociaal-democratische pers
laat zien.
De S.D.A.P. telde destijds een 3000 leden.
„Het Volk" hoopte 5000 abonné's te krijgen.
Uit dit kleine begin heeft zich in den loop
van veertig jaren, terwijl de partij groeide
tot 90.000 leden, een dagbladengroep met
meer dan 200.000 abonné's ontwikkeld, die
dus een aanzienlijk deel van onze bevolking
bestrijkt.
Wanneer de Nederlandsche socialistische
pers op den afgelegden weg terugziet, mag
zij zich dus over een zeer voorspoedigen
groei verheugen en heeft zij alle reden om
de stichters van veertig jaar geleden dankbaar te huldigen.
Treffend zijn inderdaad, voor wie deze
kleine tentoonstelling bezocht, dé geschreven en gedrukte documenten, die van den
zwaren pioniersarbeid dezer stichters getuigen. Een modem grootbedrijf maakt den
indruk, dat alles vanzelf gaat; en hoe bedrieglijk die indruk ook is, toch is er ook
iets waars in, dat de machines het tempo
aangeven en de menschen
helaas
maar hebben mee te draven. Daarmee vergeleken was veertig jaar geleden 't uitgeven
van een krant, en zeker van een kleinen
beginneling als het nieuwe „Volk", iets als
huisvlijt. En het is juist dat „huisbakken'
karakter van die oude bladen, dat een indruk geeft van de toewijding en den zwaren arbeid der eerste werkers, wanneer men
de kopstukken der partij ziet correspondeeren over de keuze tusschen twee lettertypes, die voor ons nu lood om oud ijzer
zijn, of in de lijsten
der aandeelhouders
ziet aangeteekend, dat deze of gene zijn
bescheiden bijdrage in zooveel termijnen
zal betalen.
Markeeren deze drukbesognes der oude
socialistische garde den afstand, dien veertig jaren technische ontwikkeling hebben
afgelegd, zooals vele portretten van harde
en baardige koppen ons over de eeuwwisseling heen naar den tijd van het naturalisme schijnen terug te brengen, het
scherpst beseft men het verschil, dat veertig jaren kunnen maken, wanneer
men de
expositie der strijdbladen en strijdblaadjes
overziet, welke in het laatste decennium
der 19e eeuw aan de stichting-van „Het
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denzelfden adem

tegen de monarchie en
tegen de kerken. Omvergeworpen altaren
en verdrinkende tronen flankeeren
er de
opengereten
brandkast. En terwijl het
„heden" door arbeiders-fusilleerende gendarmen wordt verbeeld, behooren tot de
requisieten voor het beeld van
de toekomst
ook een brandend altaar en een gebroken

kroon.

Is dat slechts een goede veertig jaar geleden? Het heeft ongetwijfeld iets pikants
dit revolutionnaire verleden van de sociaal-democratie een verleden, waaraan
zij zich reeds toen begon
te ontworstelen
op te halen in het eerste jaar van parlementaire regeeringsdeelneming der partij.
Wellicht is het juist deze laatste mijlpaal,
die de aanleiding gaf om veertig jaren als
een afgesloten periode te herdenken
al
is de termijn van veertig op sociaal terrein
door een pauselijke encycliek geconsacreerd.
De kabinetsvorming van den zomer van
1939 heeft inderdaad den afstand, die de
sociaal-democratie van haar revolutionnaire oorsprongen soheidt, met méér dan
jaren vergroot. Zij geeft de eerste historische vastheid aan een ontwikkeling, die
zich geleidelijk, maar niet zonder inzinkingen, heeft voltrokken, een ontwikkeling,
waaraan „Het Volk een groot aandeel
heeft gehad en die den groei van de sociaal-democratische gelederen en den toenemenden sociaal-democratischen arbeid
op politiek en sociaal terrein begeleidde:
een ontwikkeling tot politiek en maatschappelijk realisme, dat alleen vruchtbaarheid aan 't werk kon geven, en daarmee een ontwikkeling tot samenwerking.
Wij hopen
dat de socialisten, die de
expositie van hun dagblad bezoeken, zonder weemoed naar deze oude plunje terugzien. Voor ons bood zij, wij willen het wel
bekennen, geen aantrekkelijken aanblik,
slechts te waardeeren als een teeken, hoe
lang veertig jaren kunnen zijn.
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Vreemde

vliegtuigen
boven Gelderland

Niet herkend wegens groote hoogte
E>e Begeeringspersdienst meldt:

Maandagmiddag zün boven gedeelten van
Gelderland vreemde vliegtuigen gesignaleerd,
welke zich op zóó groote hoogt. bewtran,
da-t de nationaliteit niet herkend kon worden. Verschillende jachtpatrouilles zijn opEestegen, waarna de vliegtuigen ons rechtsgebied verlieten.

jeugdige vriend riep mij, oudpoliticus, tot getuige hos in het
staatkundig leven de bemoeiingen
met het bedrijfsleven gedurende de laatste
twintig jaar zijn uitgegroeid tot een systeem
waarvan de vroegere geslachten de mogelijkheid nauwelijks hadden vermoed. „Behoort het niet tot de kunst van den staatsman en van den leider in het economisch
leven, nieuwe vormen te vinden en in te
voeren, waarin het organisch karakter van
het economisch leven zich verder kan en
moet ontwikkelen?"
Als teekenend voorbeeld van de evolutie
in deze richting noemde hij het zoo juist bij
de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp
wijziging der Ziektewet. Voor het eerst
in de geschiedenis der Nederlandsche vakbeweging is de stoot tot een wetswijziging
uitgegaan van de gezamenlijke werkgevers- en arbeiderscentralen. Zij waren
aldus deze moderne fabrikant — ten langen
leste tot het inzicht gekomen, dat de uitvoering van deze belangrijke arbeidersverzekering geleidelijk dienstbaar gemaakt
moest worden aan de bevordering der bedrijfsgewijze samenwerking van werkgevers
en arbeiders en tevens aan het verleenen
van meer invloed aan het georganiseerde
bedrijfsleven over de erkenning van de bedrijfsvereenigingen.

Mijn

Contrabandecontrole. De lading van het Nederlandsche vraclitschip „Rhea" wordt
ergens aan de Zuidkust van Engeland door de Britsche autoriteiten geïnspecteerd.
Matrozen breken de kisten open, om den inhoud er van te onderzoeken

HAAGSCHE BRIEVEN

Twee generaties van werkgevers
De organische gedachte groeit

Volk" voorafgingen.
Daar viert de revolutie hoogtij, revolutie
niet alleen tegen het kapitalisme, maar in
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mij telkenmale, wanneer ik met
mijn liberale vrienden van gedachten wissel over sociale en economivraagstukken, opvalt, is dat zij,

Wit
sche

ondanks recente en minder recente voorbeelden van de onjuistheid hunner aloude
stellingen, toch nog steeds gaarne hun
kracht zoeken in de rhetoriek van hun oude
slagzinnen en zinswendingen.
Wanneer.het thema der staatsbemoeiing
aan de orde komt, ben ik er te voren van
verzekerd, dat geen enkel onderdeel der
liberale en individualistische litanie zal
worden overgeslagen. Dan wordt de lof gezongen van het persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef en van „the survival of the
fittest", terwijl daartegenover in de donkerste tinten wordt afgeschilderd, hóe het
aanleunen tegen den Staat tot slapheid
voert en het particuliere initiatief verlamt.
Het zijn
aldus heet het dan
de eenzame dürvers en wagers, die den vooruitgang bewerken, maar het zijn de suffers en'
de lafaards, die voortdurend een beroep
doen op de Overheid.
Het liberalisme als levens- en wereldbe^
schouwing zou zeker niet zoon taai leven
bezitten, wanneer het op louter dwaasheid
zou zijn gebouwd. Er bestaan, volgens mijn
bedaagd oordeel, slechts weinig maatschappelijke stelsels, die niet een kern van waarheid bevatten en het is gewoonlijk de eenzijdigheid van de leer en de overdrijving
van bepaalde kenmerken, die de dwaling
maken tot wat zij is: een verwringing der
waarheid. Stelsels, ontsproten uit het brein
van een onbeduidenden zwakzinnige, vinden
geen aanhang; gevaarlijk zijn alleen die
leerstellingen, welke zich groepeeren rondom
een axioma dat, geabstraheerd van de volle
werkelijkheid, wordt gepropageerd als de
sleutel tot de geheime schatkamers van het

—

menschelijk welzijn.

—

de Paaschvacantie had ik het
voorrecht, een jong groot-industrieel
te ontmoeten, den zoon van een mijner vrienden, die zelf sinds jaren zijn
directeurschap voor een commissariaat
heeft verwisseld en, in de omgeving der Residentie zijn welverdiende rust genietend,
de leiding der zaken aan zijn jeugdigen
opvolger, ergens in Nederland, overlaat.
Geboren en getogen in de school van
Adam Smith, Cobden, Pierson en Verrijn
Stuart, behoort mijn oude vriend tot het
gilde der goede en verlichte industrieelen,
die hart hebben voor hun arbeiders en derzelver gezinnen. Het was zijn trots en zijn
glorie, dat hij zijn collega's decenniën
vooruit was in de verzorging yan het aan
zijn beleid toevertrouwde personeel.
Speciaal hadden de sociale fondsen
lingen in zijn fabriek zijn gansche

en instelhart. Lang
voordat de verzekeringswetten de risico's van
ouderdom, invaliditeit, ongeval en ziekte hielpen
dragen en verlichten, had hijzelf voor
dat alles
gezorgd. Hij is er van overtuigd,
dat er geen'
sociale kwestie zou zijn ontstaan, wanneer zijn
collega's vijftig jaren geleden zoo vooruitziend,
verstandig en humaan waren geweest
als hijzelf.
Nu is alles wettelijk geregeld en dwingend voorgeschreven en de patroon
zoo noemt hij zich
nog altijd bij voorkeur in plaats van het juridische en koude „werkgever"
heeft over het
mobiste en verhevenste deel van zijn maatschappelijke taak niets meer te
vertellen. Het eersteeboorterecht van den patroon
een goed huisvader te zijn in het groote gezin der
arbeidsgemeenschap
hebben de zakenlieden zich laten ontfutselen en wat er van over
aldus overdreef hij op zijn gewone is wordt
manier
door de arbeiders onvoldoende gewaardeerd
en
door de patroons zonder belangstelling onder het
hoofd „onkosten" in de boekhouding verantwoord. Vakorganisaties en vrijgestelden van
beide groepen hebben de taak van den patroon
goeddeels overgenomen, en verder
breidt Vadertje Staat zijn beschermende
handen tot
verstikkings toe over de fabrieken en werkplaatsen uit.

—_
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De jonge fabrikant had met een begrijdeze diatribe aangehoord
en hij gaf er een antwoord op, dat mijn
oude radicale hart heeft verblijd. Hij ontkende, dat de ingewikkeldheid der tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen de
taak van den werkgever had verlicht. Een
blik in zijn agenda
hij voegde de daad bij
het woord
toonde aan dat een groot deel
van het leiderschap zijner groote en bloeiende onderneming bestaat in het bijwonen
van vergaderingen en bijeenkomsten van
allerlei officieele. semi-officieele en onofficieele commissies, waarin beslissingen worden genomen of adviezen worden geformuleerd over onderwerpen, welke öf in den
goeden ouden tijd volkomen onbekend waden öf door den fabrikant zelfstandig met
zijn onmiddellijke medewerkers werden afpenden glimlach

Als zoodanig heeft het liberalisme op
schier alle levensgebieden en speciaal op
die van staatkunde en economie zijn stempel gedrukt en het denken en doen van vele
generaties zoo intensief beïnvloed, dat het
thans levende geslacht zich slechts met
moeite aan dien greep kan ontworstelen.
Van de pogingen daartoe ben ik nochtans in
mijn dagelijkschen omgang met oudgedienden, ook uit het zakenleven, herhaaldelijk
getuige geweest. Stap voor stap heb ik in
mijn mikrokosmos vam het sociëteitsleven de
evolutie kunnen volgen en dikwijls wanneer
ik het boeiende thema der maatschappelijke
ontwikkeling ter tafel breng bemerk ik op- gedaan.
nieuw een merkwaardigen vooruitgang.
De plaats

—

.

—

van den

ondernemer

in de sa-

—

Mijn oude vriend had niet zonder eenigen
wrevel deze „nieuw-lichter.", gelijk hij het
noemde, aangehoord en hij gaf aan zijn gevoelens lucht met de opmerking, dat hij uit het
wetsontwerp begrepen had, dat voortaan de
patroon in menig geval niet meer de vrijheid
zal hebben zich bij een door hemzelf gekozen
verzekerings-instituut aan te sluiten, maar gedwongen kan worden, zich
alleen nog maar bij
een bepaalde vakbedrijfsvereeniging tegen dit
risico te verzekeren. Hij noemde dat weer een
staaltje van ongehoorde bemoeizucht en een
stap in de richting van het gildewezen, dat hij
altijd beschouwd had als den vijand no. 1 van
den vrijen ondernemer
„Maar
zoo voegde hij in koddige gelatenheid er aan toe
ik heb mij stellig voorgenomen, mij niet meer met de dagelijksche leiding
van de fabriek te bemoeien en bovendien heeft
mijn medicus njij elke opwinding ontraden. Het
zal mijn tijd nog wel duren en ik wil alleen nog
maar zeggen, dat in mijn zakagenda alleen de
verjaardagen van mijn familieleden en vrienden
genoteerd staan plus de data van de vergaderingen van het college van commissarissen en
van de aandeelhouders. De rest is politiek en
daar moet een fabrikant zich maar liever buiten houden."

— —

Nu was het toch mijn beurt, om den zoon
tegen den vader in bescherming te 'nemen.
„Wij behooren beiden
zoo troostte ik
mijn vertoornden vriend
tot den volmaakt verleden tijd, toen de politiek, zooals gij het noemt, zich niet met de fabrikanten bezig hield en de fabrikanten derhalve konden meenen, dat zij deze min of
meer onnuttige tijdspasseering gevoeglijk
konden overlaten aan lieden, die volgens uw
appreciatie voor degelijk werk niet geschikt waren gebleken. Dat was de tijd,
waarin het volk onmondig was en geenerlei
Politieken invloed bezat en " waarin de
zakenlieden, daarbij gesteund door de staatkundige opvattingen van die dagen, meenden het land de beste diensten te bewijzen
door volgens eigen opvattingen hun zaken
te besturen. Gij zult mij moeten toegeven,
dat de meeste van uw collega's het algemeen belang niet voldoende hebben behartigd en het geluk van hun medemenschen
niet afdoende hebben gewaarborgd. Ziedaar
de oorsprong en de rechtvaardigheid der
ï-aatsbemoeiing. Als reactie daartegen zijn
zoowel de werkgevers als de arbeiders tot
het inzicht gekomen, dat de Staat de grenzen van zijn macht verre heeft overschreden
en dat de heilzame beginselen van het zèlfdoen, waaraan gij uw hart hebt verpand,
opnieuw in het brandpunt van de belangstelling moesten worden geplaatst. Als goed
zoon van zijn vader heeft onze jonge vriend
«de teekenen der evolutie verstaan en het
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Markowitsj gaat
naar Boedapest
Streven naar een Joego-Slavisch—
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Hongaarsche toenadering

BOEDAPEST, 2 April (Havas). Volgens be-

Hongaarsche
welingelicht.
richten van
zijde wordt binnenkort te Boedapest de
Joego-Slavische
minister van Justitie,
Markowitsj,
Lazarus
verwacht. Markowitsj,
die de gast zal zijn van zijn Hongaarschen
ambtgenoot, zal in het Fransch een lezing
houden over het huidige internationale
recht. De reis van Markowitsj, na de besprekingen, welke Teleki te Rome gevoerd
heeft, is van groote beteekenis.
Voorts vertrekt de

Joego-Slavische minister

Cubrilowitsj, vandaag naar Boeveetentoonstelling aldaar te bezoeken. In een door de Hongaarsche bladen ge-

van Landbouw,
dapest, om de

publiceerd interview heeft Cubrilowitsj verk aard, dat samenwerking tusschen de JoegoSlavische en Hongaarsche boeien vooral in der.
tegenwoordigen tijd noodzakelijk is. De beide
landen zullen zoodo:nde gemakkelijker weerstand aan agressie kunnen bieden en aan de
lasten, die op de beide naties drukken.
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Rijtijden der treinen worden
verlengd
De zomeidienstregeling van de
wegen zal Zondag 19 Mei a.s. ingaan.
persconferentie, welke gehouden is
legenheid van het in gebruik nemen

SpoorOp een
bij ge-

van de

lijn Arnhem—Nijmegen, waarbij
ook de heer Giesbergen, chef der dienstregelingen, aanwezig was, deelde deze mede, dat
in dezen mobilisatietijd vertragingen wegens

electrisehe

militaire maatregelen niet te voorkomen zijn.
De moeilijkheden van den winter zijn thans
overwonnen, doch het is gebleken, dat men
de thans bestaande rijtijden ook in den tijd
na de winterkoude niet heeft kunnen handhaven, maar voortdurend te kampen had
met vertragingen. De thans geconstateerde
vertragingen zullen in de nieuwe dienstregeling bij het uepalen der tijden berekend worden, zoodat over het algemeen de rijtijden
der treinen vergroot worden. Overigens zullen
zich voor het middennet en voor de zgn.
oude geëlectrificeerde lijn geen veranderingen voordoen. De halfuurdienst blijft hier
gehandhaafd.

BE VEA
werkt

De moord op den
veekoopman
Verdachte tot levenslang
veroordeeld
De Haagsche rechtbank heeft heden
uitspraak gedaan in de strafzaak tegen
den 29-jarigen koopman R. A., wien ten
laste was gelegd, dat hij op 27 October
van het vorige jaar den veekoopman C.
G. van der Horst te Leidschendam heeft
vermoord en hem van het geld, dat deze
bij zich had, heeft beroofd.
De Officier van Justitie, mr. N. S.
Hoekstra, had op de zitting van 1$
Maart tegen R. A. levenslange gevangenisstraf geëischt. Conform dezen eisch
heeft de rechtbank hedenmorgen R. A.
ter zake van moord tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.
Van dit vonnis zal verdachte in beroep bij het gerechtshof komen.

Anton

van

Duinkerken

Benoeming tot bijzonder hoogleeraar in de Vondelstudie
te Leiden bekrachtigd
£<j K. B. is de benoeming van dr. W.
J. M. A. Asselbergs tot bijzonder hoog-

leeraar voor den leerstoel vanwege de
Vondelstichting, gevestigd te Amsterdam, bij de faculteit der letteren en
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit
te Leiden, om onderwijs te geven in de
Vondelstudie, bekrachtigd.

Ad. esseerma chine
automatisch. NIEUW 72.50

’
. TEL, 28887 . AMSTERDAM

G. S. BLOCH
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Belangrijk nieuws
De zomerdienstregeling van de Spoorwegen gaat Zondag 19 Mei in.
(bladzijde i)

Tienduizenden dakloozen in de Ver. Staten

tengevolge van de overstroomingen.

(bladzijde 4)

Commissie van advies inzake veiligheidseischen voor visschersvaartuigen «wordt
binnenkort ingesteld.
(bladzijde 4)

Het gouden jubileum van het korps ma-

rechaussee in Atjeh.

(bladzijde 4)

(Beurs: Licht verdeeld.

(bladzijde 11)

Onze artikelen
Veertig jaar.

(bladzijde 1)

——

Haagsche brieven
Twee generaties van
werkgevers
De organische gedachte
groeit.
(bladzijde 1)

—
—
werking bedreigd.
Cijns der veiligheid — Een heffing inverkieslijker?
Buitenlandsch Overzicht — Het Japansche marionettentheater in China

Misdaad en
Internationale samen-

Van misdaad en straf
landsgrenzen

(bladzijde 2)

eens

(bladzijde 3)

,

-—

Een nieuwe voorstelling met Wang
Tsjing Wei.

(bladzijde 3)

—

Spel en Leven
Een brok vaderiandoude lied der vrijheid ■ in gesublimeerden
sche tooneelhistorie
Het Grand
vorm naar de wijs des tijds getransponeerd."
Théatre.
Ik weet niet, of ik er in geslaagd ben de
(bladzijde 5)
harmonie tusschen vader en zoon te herDe Fransche productie
stellen. Ik vrees, dat mijn oude vriend tot Financiën
stijgt
De moeilijkheden van den
die onverbeterlijke grijsaards behoort, die
oorlog worden goeddeels overwonnen.
meenen, dat met hen de wereld ophoudt te
(bladzijde 9)
bestaan. Voor mijzelf echter heb ik uit deze
o
c
Paaschdiscussie de verblijdende gevolgtrekking gemaakt, dat een politieke carrière
méér waarborgen biedt voor een zonnigen
ouden dag dan een eervolle staat van dienst
in het zakenleven.

—

——

DIT NUMMER BESTAAT
UIT J2 BLADZIJDEN

DE TIJD

Reynaud's debuut
De oorlog krachtig
aangepakt

als premier

Nijmegen wijdt hij zich aan het heil der Franciskaansche Tochtgenooten in Nederland.
Het past wel, dat er eens even op dezen ge-

leerde van internationale vermaardheid gewezen
wordt bij dit zilveren priesterfeest. Hij zelf zal
het niet doen. Hij verbergt zich liever achter zijn
boeken
en zijn legioenen fiches. Moge hem nog
Parijs zelfs zoover, dat men er veronderstelt, dat
een bijzondere afgezant naar Rome zal worden minstens een kwart eeuw vol vruchtbaren arbeid
afgevaardigd om daar de onderhandelingen te en jeugdig enthousiasme beschoren blijven!
openen of ten minste voor te bereiden. Wij
moeten aannemen, dat Mussolini. die zich steeds
een vernuftig realist getoond heeft, ook ditmaal
de realiteit niet uit het oog verliezen zal. Niemand zal zich verwonderd toonen, wanneer de
'S BOSCH
buitengewone afgezant, die voor het houden
der besprekingen te Rome zal worden aangewezen, senator Laval zal zijn. Men weet, dat
Laval in de Eeuwige Stad een aanzien geniet,
Oprichtingsbijeenkomst
waarop geen andere Franschman zich beroekan.
men
Oirschot
Bedriegen de teekenen dus niet, dan is het
vastbesloten,
Fransche
ministerie
zoowel
nieuwe
Dezer dagen werd in jeugdcentrum „de Witte
binnen- als buitenslands een groote activiteit
Bergen" te Oirschot een bijeenkomst gehouden
ie ontwikkelen. Hoe het. in nauwe samenwerking met het Engelsche kabinet, zich de eigenvan jongstucenten uit alle deelen van 't bisdom
hoe
lijke oorlogvoering denkt, kan vooralsnog niet 's-Bosch, om gezamenJijk te overleggen,
worden gezegd. In elk geval heeft men ook ten men mettertijd tot 'n diocesane jongstudentenaanzien van dit punt geen enkele reden om organisatie zou kunnen komen.
te denken, dat het zich passief zal toonen, laat
Ondanks wind en sneeuw waren op het
staan werkeloos zal blijven.
bivak ruim 25 studenten om den open haard
vereenigd. Na een korte opening van rector
Oomens. secretaris van de Interdiocesane Jeugdcommissie, hield Joop Verschure, diocesaan leider van Breda, een inleiding over -ce nood-

JONGSTUDENTEN-ACTIE

STERKTE VAN BINNEN,
STERKTE NAAR BUITEN
(Van on_.cn Parijschen correspondent)

De radiorede die minister-president Paul
Reynaud enkele dagen geleden voor het Fransche volk uitsprak was sober, duidelijk en krach-

tig. De premier sprak haar uit met een ferme
stem en in een toon, die geen twijfel liet omtrent den ernst van het oogenblik en den vasten wil van de regeering, op de meest energieke
wijze op te treden. De vraag is nu, welke de
eerste oorlogsdaden van de regeering Reynaud
zullen zijn. Hieromtrent kan men niets met
zekerheid zeggen. Wel mag veel waarschijnlijk
worden geacht omdat men het op logische gronden verdedigen kan.
Uit de rede zelf kan het een en ander worden geconcludeerd. Zoo staat het als een paal
boven water, en dit om de doodeenvoudige reden, dat de premier het op de meest ondubbelzinnige wijze heeft doen blijken, dat althans het
buitenland en vooral de vijand, niet zoo zeer
te maken zal hebben met het geheele Fransche
ministerie, dat uit 34 ministers en onderstaatssecretarissen bestaat, maar met het daaruit gevormde oorlorrskabinet, dat slechts negen leden
telt. namelijk die ministers, die onmiddellijk
met de oorlogvoering te maken hebben. In dit
verband is het niet moeilijk aan te nemen, dat
alie andere leden van het ministerie, althans
ten aanzien van de buitenlandsche politiek, geen
overwegende positie zullen innemen. Voor een
aanpassing van den binnenlandschen toestand
aan de strenge eischen van den oorlog zullen
zij echter zeer nuttig kunnen zijn.
Dit oorlogskabinet nu, dat waarschijnlijk tot
tien leden zal worden uitgebreid, omdat organisch de minister van Binnenlandsche Zaken,
die aan het hcofd van de Parijsche politie staat
en van den algemeenen veiligheidsdienst en in
deze functie inzonderheid de communistische
actie te bestrijden heeft, daarin thuishoort,
heeft Woensdag voor den tweeden keer vergaderd.
Op het binnenlandsche plan zal het ongetwijfeld die maatregelen treffen, die noodig geacht worden om de strijdbaarheid van Frankrijk
en zijn overzeesche gebiedsdeelen zoo snel mogelijk te doen aangroeien. „Onze beslissingen
zullen rijpelijk overwogen worden, onze handelingen zullen snel werden uitgevoerd," aldus de
premier. Anders gezegd beteekent dit: in een
versneld tempo naar een volledige oorlogs-emancipatie. Dat vooral sommige klassen van het
Fransche volk. namelijk die. welke tot nog toe
niet of nagenoeg niet onder den oorlogstoestand
geleden hebben, en die vrijwel doorgeleefd hebben als in vollen vredestijd, zich onder de
strengste discipline hebben te stellen, valt ternauwernood te betwijfelen. In alle hoeken van
het maatschappelijk leven zal het oorlog moeten zijn. Hierom zal iedereen moeten dienen,
de een met de wapens in de hand, de ander aan
de machine in de fabrieken, een derde op de
akkers. De eigenlijke oorlogs-industrie is een
verslindend monster, dat zonder onderbreken
verzadigd moet worden. Voor het snelle transport van de ontzaglijke hoeveelheden oorlogsmaterieel moet
de grootste energie
worden ontwikkeld. Aangezien Frankrijk bovendien leven moet. mag de gewone industrie
evenmin worden verwaarloosd, moet de export
doorgaan. Van iedereen wordt hierom geëischt,
dat hij overeenkomstig zijn bekwaamheden de
grootste krachtsinspanning ontwikkelt, opdat de
weerbaarheid van Frankrijk in den kortst mogelijken tijd tot hot maximum opgevoerd worde.
Allen die in hetzelfde rhythme als in vredestijd
doorwerken, begaan een fout jegens het land.
Wat normaal is, is thans onvoldoende. Deze
woorden wijzen erop. dat er harder, veel harder
nog. gewerkt moet worden, dat dit werk meer
systematisch moet worden verdeeld en meer
methodisch moet worden georganiseerd.
Het ls verler niet uitgesloten, dat er ook op
financieel gf^ied grootere offers noodzakelijk
zullen zijn. Als minister van Financiën reeds
heeft Paul Reynaud maatregelen getroffen,
waarvan hijzelf de strengheid volledig moest
toegeven. Doch wat op het spel staat, is hetgeen Frankrijk het dierbaarst is, zijn Vrijheid
en zijn integriteit. De inzet van den oorlog is
van het hoogste belang en moet dus het zwaarst
wegen. Frankrijk is en blijft een rijk
land,
Frankrijk kan en wil zich de zwaarste offers
getroosten, vermits er van overheidswege voor
gezorgd wordt, dat deze offers gerechtvaardigd
zijn en dat zij rechtvaardig verdeeld worden
allen, in
draagkracht.

over

overeenstemming
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Moet dus op elk gebied oorlog gevoerd worden, op elk gebied, en zeker op het diplomatieke, moet ook de oorlog worden gewonnen.
Ook hier zal de regeering Reynaud een intense
activiteit ontwikkelen. Meer dan in het onmiddellijke verleden mag men een positieve diplo-

matieke actie van de Geallieerden verwachten.
Als het waar is, dat Chamberlain een reorgani- ,
satie van zijn kabinet overweegt en zelfs reeds
bijna voltooid heeft, dan zal de verhoogde diplomatieke actie zelfs binnenkort zeer voelbaar
zijn. Het heeft weinig of geen nut zich nu reeds
aan voorspellingen, al liggen deze nog zoo voor
de hand, te wagen.
Enkele symptomen evenwel kunnen reeds
worden waargenomen.
Een ervan is het heengaan van den Russischen ambassadeur Soerits en dit wel op verzoek van de Fransche regeering, daar Soerits met het door hem verzonden telegram ter gelegenheid van den vrede van
Moskou, een onvoorzichtigheid begaan heeft,
'waarin de Fransche regeering aanleiding gevonden heeft, den Sovjets mede te deelen, dat
voorshands te Parijs geen prijs meer gesteld
wordt op den Russischen diplomaat. Wij gelooven niet, dat het raadzaam is in den breede
over dit incident te discussieeren. Het is bekend,
dat de algemeene stemming in Frankrijk ten
aanzien van de Sovjets verre van vriendschappelijk is. Na alles wat er gebeurd is, behoeft
dit geen bevreemding te wekken. Hierom heeft
het door de Fransche regeering ingenomen
standpunt de instemming van allen.
Van meer gewicht moeten de symptomen worden geacht, die erop wijzen, dat er ernstige pogingen aangewend zullen worden om de sedert
den oorlog ingetreden ontspanning tusschen
Frankrijk en Italië in de richting van meer
vriendschappelijke betrekkingen van eerlijke
samenwerking te leiden.
We willen de loffelijke pogingen, welke hiertoe zullen worden aangewend, niet in verband
brengen met telkens opnieuw opduikende berichten van een bezoek van Molotof aan Berlijn,
evenmin met de door graaf Teleki te Rome gevoerde besprekingen. Het is voldoende, de
kwestie op zichzelf te bezien om tot de gevolgtrekking te komen, dat ze deze pogingen alleszins rechtvaardigt. Ondanks alles is het moeilijk te gelooven, dat er tusschen de twee voornaamste Latijnsche landen meeningsverschillen
bestaan, die zoo diep gaan, dat zij niet uit den
weg kunnen worden geruimd.
De prijzenswaardige interventie van het senaats-lid Laval, oud minister-president, en het
bericht dat Francois-Foncet, de bekwame Fransche ambassadeur in Rome, te Parijs verwacht
wordt, wijzen erop, dat Frankrijk de middelen
overweegt voor een toenadering. Men gaat te
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Een geleerde jubileert

Professor Van den Borne's
levenswerk
Vandaag, Dinsdag 2 April,

viert in het studie-

huis der Minderbroeders te Nijmegen prof. dr.
Fidenlius van den Borne zijn 25-jarig priesterschap.
Zijn levensloop logenstraft de spreuk van den
ouden Seneca, dat een dikwijls verplant gewas
niet gedijt. Hij is in die 25 jaren wereldburger
geworden, maar Brabanter gebleven. Terwijl zijn
geest en zijn voeten heel Europa doorgetrokken
zijn, bleef zijn hart met voorliefde in Soerendonk, zijn geboorteplaats, verwijlen. In Megen
doorliep hij het gymnasium, en later volgde hij
zijn zes jaar ouderen broer, frater Crescentius,

zakelijkheid

van een

algeheele vernieuwing

van

de maatschappij en over do taak van de jorigstudenten daarin, en behandelde in groote trekken doel en richtlijnen van de op te richten
beweging. Nadat allen aan een Brabantsen
koffietafel den inwendigen mensch versterkt
ha-ciden en ook eens met elkaa r over de zoo
juist gehouden inleiding hadden gesproken,
werd er gelegenheid gegeven vragen te stellen,
waarvan druk gebruik werd gemaakt, o.a. door
rector De Wit O.E.S.A. van het gymnasium
Augustinianum in Einc'hoven, die ook aanwezig was. Het bleek echter vcor de me~sten moeilijk om na deze abstracte uiteenzetting in hun
vragen niet concreet te worden en geen vragen
te stellen over organisatie, onderling contact,
bestuur, enz.
De volgende spreker, Louis Hoefnagels, redacteur van Garde, zette uiteen, hoe de jongstudentenactie moet zijn en volstond met een
korte behandeling van het vereerrtgingsprogram
en met een schets van wat er mettertijd zooal
mogelijk kon zijn. Op een wanc.lirig over de
uitgebreide terreinen, waarbij rector Jansen van
„de Witte Bergen" ook een en ander vertelde
over plannen en mogelijkheden van de stichting,
konden de jongens weer onderling van gedachten wisselen en toen men dan ook weer bij eenzat, volgde er een geanimeerde bespreking.
Een kort Lof besloot deze bijeenkomst, die
een succes is geweest.

in de Minderbroedersorde. Toen de wereld om
hem heen in den oorlogsbrand stond en de puinhoopen van Leuven nog rookten, ontving hij de
H. Priesterwijding, zoodat er van de voorgenomen
"universitaire studiën in Leuven voor dezen de
wetenschap zoo toegedanen werker geen sprake
kon zijn. In den laten herfst van 1915 echter
mocht hij naar Innsbruck, met zijn in het toen
nog keizerlijke Oostenrijk zoo bloeiende Universiteit, die onder de leiding der Jezuieten stond.
Sindsdien begon het rondtrekkend geleerdenleven van den jubilaris. De beoefening der Kerkgeschiedenis, in Innsbruck begonnen, zette hij
Geen audiëntie
voort in München, en terwijl hij daar aan zijn
den
van
werkte,
trok hem de roem
dissertatie
De minister van Staat, Commissaris der Konu door zijn groote, onlangs in het Nederlandsch ningin in Zuid-Holland, is verhinderd DonderGustav
beroemden
vertaalde geschiedwerken
dag 4 dezer audiëntie te verleenen.
Schnürer, naar Fribourg in Zwitserland. Hij
gedegen
jaar,
bleef er een half
werkte er aan een
overzicht van de toen bij katholiek en niet-katholiek zoo in de belangstelling staande bestuPauselijke onderscheiding
deering van Sint Franciscus' figuur en werk, en
legde

een

samenvatting

van

zijn onderzoekingen

De heer L. Schroeder, gedurende 25 jaar lid
neer in een van de beste artikelen, welke „de
van
het kerkbestuur der parochie Heerlerbaan,
jaargangen
bevatte. Maar
Beiaard" in zijn tien
zijn voornaamste werk blijft de weinig tijds later werd begiftigd met de pauselijke onderschelding Pro Ecclesia et Pontifice.
te München voltooide dissertatie over de wiegejaren der Franciskaansche Derde Orde. De geschiedenis van zijn orde is het levenswerk van
dr. van den Borne gebleven. Onder zijn handen
werd zö. ook hier in Nederland een apart vak,
waarin hij vanaf 1920 zijn medebroeders, eerst
te Weert en later te Alverna bij Nijmegen, onderwees. Men kan gerust zeggen, dat het ideale
beeld van Franciscus, door de jongere generaties
Nederlandsche Franciskanen de wereld ingedragen, hun door prof. van den Borne geschonken
is. In Alverna verbond hij met zijn lessen in
Franciskaansche geschiedenis nog die van de
kerkelijke historie der middeleeuwen. Na veertien
jaar arbeid in Nederland werd hij naar Rome
geroepen: aan de Antoniaansche universiteit
heeft hij daar ongeveer vijf jaar voor een internationaal gehoor kunnen doceeren, wat hij hier
zijn landgenooten had geschonken. Tot Augustus
1939. Hij verlangde terug naar zijn Nederland,
rustig studiemilieu, en nu geniet hij
van die rust by zijn studeerende medebroeders
te Nijmegen. Zijn uitgebreide kennis bewaart nog
zooveel, wat hij vanuit Nijmegen hoopt te publi-

naar een

ceeren.

Wie prof. van den Borne kent, ondervindt al
spoedig niet met een in de boeken verdroogden
geleerde te doen te hebben. De resultaten van
zijn studie heeft hij dan ook in breeden kring
willen bekend maken: de G.G.G.-serie gaf zijn
beschouwingen over de figuur van Sint Franciscus in het licht en in het Franciskaansche
jubeljaar 1926 verscheen zijn overzichtelijke verhandeling over „De H. Franciscus van Assisi en
de Minderbroedersorde". Temidden van zijn wetenschappelijken arbeid bleef hij zielzorger: de
Derde Orde had zijn bijzondere zorg en te Rome
wordt hij haar commissaris-generaal. Nu, vanuit

Prof. dr. Fidentius van den Borne O.F.M

Het wetsontwerp tot wijziging van de Ziektewet, dat dezer dagen bij de Tweede Kamer
is ingediend, beoogt op de eerste plaats aansluiting bij

de

kinderbijslagwet. Vervolgens

wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt
om de uitvoering der Ziektewet door het
bedrijfsleven zelf, door middel der bedrijfsvereenigingen, beter te doen functionneeren
en te dien einde een aantal gebreken, die bij
die uitvoering aan het licht zijn getreden, te
ondervangen.

De risicodragers der ziekengeldverzekering volgens de ziektewet zijn eenerzijds de bedrijfsvereenigingen en anderzijds de Raden van Arbeid.
De bedrijfsvereenigingen zijn te onderscheiden in
z.g. vakbedrijfsvereenigingen, waarin de werkgevers zijn vereenigd, die behooren tot de bedrijfsgroep waarvoor de bedrijfsvereeniging is
opgericht en de z.g. algemeene bedrijfsvereenigingen, waarbij zich alle werkgevers, ongeacht
welk bedrijf zij uitoefenen, kunnen aansluiten.
De Raden van Arbeid zijn de overheidsorganen,
bij wier ziekenkas quasi automatisch iedere werkgever is aangesloten, die geen lid is eener bedrijfsvereeniging. De Raden van Arbeid zijn dus
voor de uitvoering der ziektewet te beschouwen
als restorganen. Niemand is verplicht zich bij een
bedrijfsvereeniging aan te sluiten en overgang
van de eene bedrijfsvereeniging naar de andere
of van en naar den Raad van Arbeid is steeds
mogelijk. Hieruit is voortgekomen de toestand
,van een onevenredig groot aantal bedrijfsveree-

en

straf

MISDAAD EN LANDSGRENZEN
Internationale samenwerking
bedreigd

„Hochstapler”, valsche
jaren.

Als wij echter zulke oude vormen, waaronder
Zigeuners kon rekenen, die omstreeks
1470
in Midden-Europa verschenen, terzijde
laten, moeten wij de internationale misdadigheid als modern verschijnsel laten aanvangen
in de 19e eeuw, toen het door de Napoleontische
oorlogen gewekte nationaliteitenbeginsel leidde
tot de vorming van groote geheime bonden, die
door middel van aanslagen, moorden e. d. onrust brachten in landen, door vreemde heerschers bestuurd.
Zoo is bijv. in het tijdperk 1815—1870 de onafhankelijkheidsbeweging in Italië in sterke
mate bevorderd door de beweging der Carbonari, van welk genootschap de centrale buiten
het land was gevestigd. Geschiedden de door

men de

bewegingen

georganiseerde

geweld-

uit nationale motieven,
anders werd het, toen.tegen het einde der 19e
eeuw onder invloed van veldwinnende sociaalrevolutionnaire stroomingen ook de klassentegenstelling aanleiding werd tot het optreden
van (anarchistische) groepen met eenzelfde
doel. Was voorheen het zaaien van politieke
onrust in sommige landen vaak een aangelegenheid, die öf de andere staten wteinig interesseerde öf zelfs door hen met stil leedvermaak werd gadegeslagen, de bestrijding van
het anarchistische aanslagengevaar ging alle
staten aan. Nu eerst begon de gedachte dooi
te dringen, dat er zoo iets als internationale
misdadigheid bestond en dat het gewenscht was
hier tegen maatregelen te treffen in onderlinge,
ovei wegend

samenwerking.
Tezelfder tijd begon de wetenschap der cri-

monologie tot ontwikkeling te komen en kwam
men door internationale vergelijking tot de
slotsom, dat er bepaalde vormen van beroeps-

misdadigheid

karakter

waren,
droegen.

die

een internationaal

Daar zijn in de eerste plaats zekere soorten
van beroepsdieven, en wel vooral de hotel- en

treindieven, wier werkingssfeer noodzakelijK
een internationale moet zijn. De „hotelrat" kan,
wil hij winstgevend werken, zijn bedrijf alleen
uitoefenen in groote luxe-hotels, waarvan elk
land er tenslotte slechts een beperkt aantal
bezit. Wil hij niet direct tegen de lamp loopen,
dan dient hy nu hier, dan daar, op te duiken
en nooit lang op één plaats of in één land te

vertoeven, waar hij na korten tijd gesignaleerd
zou zijn. De treindief staat weer voor andere
moeilijkheden. Hij kan zijn diefstallen slechts
plegen in treinen, waarin de reizigers zich installeerën voor een tamelijk lang verblijf,- gedurende 't w .Ik zij niét voortdurend volle aandacht hebben voor hun oagage én kleeding;

dergelijke treinen zijn vrijwel steeds internationale treinen. Ook voor hen geldt de noodzakelijkheid, hun werkterrein vaak te verleggen, daar zij, steeds werkend op een bepaald
traject, spoedig gegrepen zouden worden.
Verreweg het meest bekend zijn die internationale misdadigers, die behooren tot het gilde
der oplichters van groot formaat. Hieronder
zijn er, zooals bijv. George Manulescu, die aan

het einde van hun „carrière" zelfs memoires
hebben gepubliceerd! Crimineel-psychologisch ls
deze groep zeker de interessantste. Gesteund
door een enorme, als regel ziekelijk sterk ontwikkelde fantasie en overredingskracht slagen
zij erin, soms tot hun eigen verrassing, een
groot en meestentijds kapitaalkrachtig publiek
om zich te verzamelen, dat door zijn goedgelovigheid als het ware er toe uitnoodigt om te
worden bezwendeld. Het aanknoopen van internationale relaties pleegt in zulke gevallen
kinderspel
te zijn en zoo zien wij dan de
„Hochstapler" van land tot land trekken,
overal betrekkingen verwervend en slachtoffers
makend en ervoor zorgend, nooit zoo lang
op één plaats te blijven, dat de grond te heet
onder de voeten wordt. Als regel beschikkend
over een meer dan normaal intellect, groote
talenkennis en onberispelijke omgangsvormen
treden deze oplichters vaak op onder een of anderen welluidenden aristocratischen naam. Som_;

heeft men met de internatinonale

samenwerking op dit gebied grooten ernst gemaakt. Ook aan de vervaisching van cheques
en ander waardepapier is daarbij aandacht besteed. Dat dit niet overbodig Was, bewijst een
mededeeiing van 1928, waaruit blijkt dat in dat
jaar voor niet minder dan een half millioen
gulden aan valsche cheques, credietbrieven e. <L

in Nederland in omloop was.
In 1931 is in werking getreden een Conventie
betreffende valschemunterij, die door vele staten is geratificeerd. In verband hiermede is
de Nederlandsche Strafwet in dier voege gewijzigd, dat thans ieder, die zich binnen of
buiten het Rijk in Europa aan muntvervalsching schuldig maakt, van welken staat ook,
onder de Nederlandsche Strafwet valt. In
tegenstelling met vroeger kan nu dus degeen.
die bijv. in Brussel Engelsche bankbiljetten namaakt, wanneer hij in Nederland wordt gegrepen, als valschemunter worden vervolgd; vroeger kon
dit slechts dan, wanneer hij in het
buitenland Nederlandsch geld had nagemaakt;
Hier is dus door onze wet het beginsel van
internationale samenwerking als het ware gesanctionneerd.

dit wanbedrijf eerst tegen het einde der vorige
onder de algemeene aandacht geraakt
nadat de Engelsche journalist Wickham Stead
er een zeer sensationeele, niet van overdrijving
vrije, reportage van had uitgebracht. Ofschoon
langzamerhand Wel is komen vast te staan, dat
Tegen de internationale misdadigheid \va.
het verhandelen van onder dwang gebrachte
echter vooral internationale samenwerking
of door valsche voorspiegelingen misleide vrouder politie noodig. In April 1914 kwam te
wen en jonge meisjes van onbesproken gedrag
Monaco het eerste algemeene internationale
slechts zeer zelden voorkomt en de „verhandelPolitiecongres bijeen; maar de weinige maanden" meestal reeds vóórdien vrouwen van verden later uitbarstende wereldoorlog maakte
blijft
waren,
zeden
van
vroudachte
het delict
aan
dat streven een abrupt einde, en
wenhandel toch zeer weerzinwekkend.
deed overigens de internationale misdadigHet is dan ook te begrijpen, dat de
heid afnemen ten gevolge der vele reismoeistrijd
tegen
dit bedrijf een der eerste
lijkheden. Toen echter direct na den oorlog
was, waarbij
internationale samenwerking
en de heropening der grenzen een ware vloedplaats
had. Eerst van particulieren, later
golf van internationale criminaliteit over de
ook van de regeeringen der verschillende stawereld sloeg, bleek samenwerking noodiger
(Conferentie
1902).
Parijs
ten
Deze
van
in
dan ooit.
groep van misdadigers toont in zooverre eer.
andere,
dat hier de handelaar
afwijking van de
Het is geen geringe eer voor Nederland, dat
ftiet zelf pleegt te reizen, maar zijn „waai'" van
een landgenoot, de kapitein (thans kolonel
bepaalde centra (Marseille, Athene) uit verb.d.) der Kon. Marechaussee M. C. van Houscheept naar alle hoeken van de aarde.
ten, tot deze hernieuwde samenwerking het
initiatief heeft genomen. Van Houten ging uit
Verwant aan deze slavenhandelaars zijn van de, later
zoo vruchtbaar gebleken, gedachdie andere speculanten op menschelijke te dat bij
deze organisatie de Volkenbond een
ellende: de handelaars in verdoovende mid- rol
van beteekenis zou kunnen spelen. Warm
delen. Zoo er één bedrijf internationaal ge- werd zijn streven gesteund door den toenmalihetgeen
dit,
noemd mag worden is het zeker
gen Polizeiprasident van Weenen, J. Schober.
onder meer verband houdt met de in de ver- Het resultaat was, dat in 1923
te Weenen het
schillende landen niet steeds gelijkluidende tweede groote Politiecongres bijeen
kwam. Uit
bepalingen inzake aanmaak en verkoop van bede leden van dit congres werd gevormd de
(of
gebied
enkel
geen
Op
dwelmende stoffen.
„Commission Internationale de Police Crimihet moest de politieke spionnage zijn) zijn zoo nelle" (C.I.P.C), die, in
tegenstelling tot de
oneindig veel en zulke geraffineerde trucs groote congressen,
jaar bijeenkomt. Tevens
elk
toegepast-als bij den sluikhandel in narcowerd te Weeneh een internationale politiecentica. Dikke boeken zijn er over geschreven en trale
georganiseerd,
die gegevens verzamelt;
staat,
ieder deskundige in deze materie is in
omtrent internationale misdadigers en allo.
puttend
uit eigen ervaring, een boek aan betrokken
staten hiervan op de hoogte houdt.
die reeks toe te voegen. Koffers met dubbelen Alle aangesloten landen
hebben verder natiobodem hooren hier tot het beginnelingen- nale diensten, die speciaal met de
internatiopoederwerk; in alle vormen (vloeibaar, in
nale misdadigheid bemoeienis hebben. Voor ons
vorm of als vaste stof) worden de verdooven- land is deze dienst gevestigd
in Amsterdam
de stoffen vervoerd, nu eens als onschuldig (Ned. Centrale inzake Internationale
Misdadireukw-ater,
can weer als wandvulling in gers). Op grond der verschillende Conventies
brandkasten, in holle grafzerken, of ook wel heeft
Nederland tevens nog bijzondere diensten
verborgen in de zich daartoe eigenende li- ter bestrijding
van valsche munt (te Amsterchaamsholten. Ja zelfs is door de Nederland- dam, onder leiding van
Commissaris Broekhoff,
sche recherche eens een handelaar aangehoudie tevens belast is met de leiding der Centrale
den, die reisde met eenige wat den inhoud inzake Internationale Misdadigers),
van hanbetreft volkomen onschuldige koffers, die del in vrouwen en kinderen en in pornografie
geperst
van
vervaardigd
echter zelf
waren
(te Amsterdam, onder Commissaris Nolthenius
opium!
de Man) en van den handel in verdoovende
middelen (te Rotterdam, onder leiding van den
De smokkelaars van narcotica zwerven de Hoofdcommissaris van Politie daar ter stede).
heele wereld over teneinde hun waar machtig
De bestrijding der internationale misdadigte worden; helaas vinden zij overal ter wereld heid is een der mooiste deelen van het politiewel een clientèle, die bereid is tegen ongehoorde werk. Hoe zij zich zal ontwikkelen onder inprijzen de vaak nog vervalschte stoffen te koovloed der huidige treurige tijdsomstandigheden
pen. De strijd tegen deze geesels der mensch- valt nog niet te voorzien. Veel van wat reeds
heid hoort tot het mooiste en spannendste poli- bereikt Werd, loopt gevaar. Moge men tijdig
tiewerk dat zich denken laat. Vooral onder in- inzien dat alle landen, ook die thans vijandig
vloed van den beangstigenden omvang,
dien tegenover elkaar staan, slechts nadeel zullen
het misbruik van bedwelmingsmiddelen na den lijden,
wanneer de samenwerking der politie
wereldoorlog aannam, is een nauwe internaopnieuw wordt verstoord.
tionale samenwerking ontstaan, die haar hoogG. K.
tepunt vond in de Conventie van Genève van
1925, waartoe, ook in de daarop volgende jaren,
talrijke staten zijn toegetreden. De technische

eeuw

De internationale misdadigheid als verschijnsel is reeds eeuwen oud, de georganiseerde bestrijding ervan echter eerst eenige tientallen

daden nog

geleverd.
Een geheel op zichzelf staande klasse van
internationale misdadigers vormen zij, die hun
beroep maken van het afschuwelijk delict dat
men „handel in blanke slavinnen" pleegt te

noemen. Ofschoon stellig van ouden datum, is

munters e.t.q.

dergelijke

echter dragen zij zulk een naam met récht en
heeft men te doen met aan-lager-wal-geraakte
nakomelingen
uit oude geslachten Na den
wereldoorlog
hebben Russische emigrantenkringen meer dan eens dergelijke figuren op-

betrokken,

.

diensten van den Volkenbond zijn hier (evenals
trouwens bij de bestrijding van den vrouwen-

handel) van groot nut. De goede resultaten
dezer samenwerking van vrijWel alle staten ter
wereld zijn reeds duidelijk te constateeren.
Tenslotte behoort tot deze categorie van misdadigheid de valschemunterij. Dit delict,
dat
vaak gepleegd wordt, behoeft volstrekt niet internationaal van karakter te zijn, maar de valsche munters in grooten stijl, hetzij zij afzon-

derlijk of, wat vaker voorkomt, in benden optreden, zijn als regel te voorzichtig om het nagemaakte
geld in omloop te brengen in het
land, waar hun „fabriekje" gevestigd is, of ir
het land welks bankpapier men vervalscht. Zoo
werden vóór den wereldoorlog bijv. roebels vervalscht in Duitsehland en vervolgens in omloop
gebracht in Engeland, waar men uiteraard de
vervaisching minder spoedig bemerkte. Bij het
beroemd geworden schandaal der valsche
francbiljetten, die door een groep Hongaren in
omloop gebracht werden, teneinde de Fransche
valuta te drukken en met de winst patriottische doeleinden te verwezenlijken, geschiedde
de vervaardiging der biljetten te Boedapest,
terwijl voor dé uitgifte een drietal leden van
het gezelschap zich naar Den Haag begaf en
daar vrijwel direct door de actieve Nederlandsche politie werd gegrepen.
Waar bij de bestrijding van dergelijke complotten natuurlijk groote staatsbelangen

zijn

Kanunnik M. W. A.
Wijtenburg

Viering van het 40-jarig priesterschap te Bloemendaal
Op „Dennenheuvel" te Bloemendaal
Zondag 't veertig-jarig priesterfeest

van

de feestelijkheden zich ook tot buiten

den

is

Kanunnik M. W. A. Wijtenburg plechtig
en hartelijk gevierd. De jubilaris is rector
van het St. Josephinternaat en van het
Observatiehuis „Maria Immaculata", zoodat
familie- en vriendenkring uitstrekten.

In de bloemrijk versierde kapel der eerwaarde
zusters celebreerde de rector des morgens om
tien uur een plechtige H. Mis, met assistentie
van dr. J. M. H. van der Lugt en P. J. S. Juffermans, leeraren van het seminarie Hageveld,
resp. als diaken en subdiaken. Op het priesterkoor hadden plaats genomen Z. H. Exc. Mgr. J.
P. Huibers, bisschop van Haarlem, Mgr. N. L. A.
Ammerlaan, vicaris-generaal, Mgr. H. J. M.

Taskin, oud-praeses van Warmond, leden van
het Kathedraal Kapittel, Dr. C. J. Henning, regent van het seminarie Hageveld, rector
Th.
Westgeest van het Gesticht „De goede Herder"
te Zoeterwoude, de beide secretarissen van het
bisdom H. W. Agterof en F. J. Bank, pastoor
L. J. Willenborg ut Bloemendaal. Verder zagen
wij naast de vele familieleden de provinciaal
overste van de Congregatie van „De goede
Herder", Zuster Maria van het H. Hart en de
oud-overste van „Dennenheuvel".

bovendien een kinderbijslagfonds in beheer krij- vrij in het vaststellen der premie, zoodat de kans
gen, zal dus bij ziekte van den verzekerde de niet uitgesloten is, dat deze overheidsorganen
desbetreffende ziekenkas ook den kinderbijslag het tegen de algemeene bedrijfsvereenigingen
uitbetalen en daarvoor de middelen verkrijgen zullen afleggen.
Het koor van de zusters zong een meerstemvan het kinderbijslagfonds der bedrij f svereenimige Mis en tot slot een speciaal gedicht van
Nu men den bedrijfsraden van minister
ging, die de kinderbijslagwet uitvoert, welke kas
geen kans heeft willen
dankbaarheid en hulde.
en welk fonds niet noodzakelijkerwijze bij de Rommes ontwerpen
lijn worden doorgetrokken,
de
geven,
moet
ondergeDes middags om 1 uur had de felicitatie plaats
f
behoeven
svereeniging
bedrij
zelfde
die op het oogenblik schijnt geprefereerd te
bij de zusters, waarna de jubilaris door een
bracht te zijn, temeer daar er verscheidene beworden en dat beteekent eerstens verplicht
achttiental bruidjes in het St. Josephinternaat
drijfsvereenigingen zijn, wellicht wel de meeste,
lidmaatschap der vakbedrijfsvereeniging voor
verwelkomd werd. De hooge gasten, uitgezonnigingen, die elkander stevig beconcurreeren en die niet voor uitvoering van de kinderbijslagwet
allen die daarvoor in de termen vallen en
derd de Bisschop, waren bij deze blyde incomste
die ook de minder gewenschte risico's kunnen in aanmerking komen.
niet meer de keus tusschen vakbedrijfsveraanwezig. Een der meisjes van het internaat
weigeren, zoodat deze altijd bij de Raden van
eeniging en Raad van Arbeid en tweedens
hield een toespraak, waarin de rector geschetst
Arbeid terecht komen. Het is niet verwonderlijk,
Om aan deze inconvenienten tegemoet te
enkel soort restorgaan, hetzij een
slechts
één
werd als een goede vader en een meelevend
wijziging
komen,
dat de ziekenkassen der Raden van Arbeid dan
is de
van de ziektewet voorrepresentatieve bedrijfsvereeniging in algekindervriend. De toespraak werd in een fraaie
gesteld. De bedoeling is daarbij, dat iedere
ook vaak met moeilijkheden hebben te kampen
meenen zin, hetzij de Raden van Arbeid. omlijsting ter herinnering ten geschenke gegeen op den duur wel eens in de verdrukking zoubedrijfsvereeniging, die de ziektewet uitvoert,
Beide
laatste organen naast en tegen elkaar ven. De jubilaris zeide in zijn dankwoord, dat
den kunnen geraken.
tevens zal zorgen voor de uitvoering der kinvoortbestaan, is niet alleen onecote
doen
het de grootste voldoening voor hem was, dat
derbijslagwet en dus zoowel een ziekenkas als
Deze verschillende door de ziektewet aangeschadelijk voor een goede
nomisch,
maar
ook
hij veertig jaar lang de H. Mis mocht opdraeen kinderbijslagfonds moet hebben. De bewezen risicodragers, die dus zorgen voor de zieverzekering.
ontwikkeling
gen en communieeeren. Deze groote weldaad
der
sociale
staande bedrij fsvereenigingen waren daartoe
kengelduitkeering van door ziekte arbeidsongemoeten de kinderen goed beseffen, want daaroplossing
daarom,
was
(evenals
bij
machte. De
schikte verplicht verzekerden
trouwens
niet
Geeft men de voorkeur aan de representatieve uit vloeit de rijkdom van het priesterschap
algemeene bedrijfsvereeniging, waarvan er dan voort. Maar ook de kinderen moeten het grootvoor vrijwillig verzekerden, zooals de ziektewet om alleen voortaan die bedrij fsvereenigingen
toe te laten tot de uitvoering der ziektewet,
die kent), zijn nu ook belast met de uitkeering
hoogstens eenige weinige een reden van bestaan ste geluk van hun
leven vinden in het dagevan den kinderbijslag der arbeiders. Een taak,
die ook in aanmerking komen voor de uitzullen hebben, als zij inderdaad representatief lijks naderen tot de H. Tafel.
gevolg
Het
kinderbijslagwet.
voering
der
hierdie dus met ziekengelduitkeering niets heeft te
willen zijn yoor het bedrijfsleven, terwijl zij toch
Reeds voor drie uur maakten ver
r.de
van is, dat tal van de thans bestaande bemaken, inzooverre de kinderbijslag niet ten laste
door gezonde concurrentie behoed blijven voor geestelijke autoriteiten hun opwachting in de
verdwijnen,
drij
fsvereenigingen zullen
waarkomt van het ziekteverzekeringsorgaan. Oormonopolistische aberraties, dan ontneemt men rijk
versierde woonkamers van den jubilaris. De
door het euvel der talrijke elkaar beconcurspronkelijk was dan ook niet voorzien in het gedus aan de Raden van Arbeid hun ziekenkassen talrijke bloemstukken waren op artistieke wtfze
reerende bedrijfsvereenigingen wordt verholval, dat de zieke arbeider recht zou kunnen doen
en de uitvoering der kinderbijslagverzekering, rond de wanden gearrangeerd.
pen.
gelden op kinderbijslag, omdat bij ziekte geen
zoodat het de vraag is of deze overheidsorganen Hun gelukwenschen kwamen o.a. aanbieden:
loon behoeft "Xe worden betaald door den werknog voldoende reden van bestaan kunnen vinden. Mgr. M. _?. J. Möllmann, cm. vicaris-generaal
gever en daarvoor de ziekengelduitkeering, betegenwoordige vorm en organisatie, welke van het bisdom, Mgr. P. G. Groenen en de preHun
bedrijfsvereeniging
ontwerp
Het
wil alleen als
dragende 80 pet. van het loon, door het vertoelaten de z.g. vakbedrij fsvereeniging, één voor alleen in de regionale uitvoering der invaliditeits- sidenten van het Theologicum en van het Phizekeringsorgaan, in de plaats komt. De kinder- elk bedrijf of bedrijfsgroep en wel uitsluitend en ouderdomswetgeving en van de ongevallenwet- losophicum te Warmond, W. J. J. de Jongh en
bijslag' echter wordt in den regel eens per drie diegene,
die als representatief voor het geheele ten bestaan, berusten immers grootendeels reeds J. H. Niekel, kanunnik L. A. A. M. Westermaanden betaald.
bedrijf kan worden beschouwd. Alle werkgevers bij de Rijksverzekeringsbank. In mijne beschou- woudt uit Noordwijkerhout, plebaan F. Filbry,
Ik heb bij de bespreking indertijd van de ont- tot dit bedrijf behoorende zullen dan verplicht wingen over de toekomst der sociale verzekering pastoor J. Kok uit Delft, oud-rector van het
werpen kinderbijslagwet in deze kolommen (19 lid van die bedrijfsvereeniging moeten zijn, of en de sociale verzekering en de moderne vak- Internaat, Dr. Th. Vlaar, rector van het R. K.
Januari 1939, Avondblad) reeds op de onbillijk- wel zich verzekeren bij den Raad van Arbeid. beweging in dit blad (Maart en Mei 1938) als- Lyceum te Haarlem en vele geestelijken uit
heid gewezen, dat de zieke arbeider op deze wijze De algemeene of gemengde bedrijfsvereenigingen mede over het rapport „Sociale Verzekering" -Taarlem en omstreken. Verder kwamen ter recepgedupeerd dreigde te worden. Er is dan ook nu mogen n.l. volgens het ontwerp geen werkgevers van N.V.V. en S.D.A.P. (zïe mijn artikelen daar- tie een deputatie der parochie H. Cyriacus, welin deze leemte door het wijzigingsontwerp ziekte- meer als lid toelaten, die in een vakbedrijfsver- omtrent in dit blad van September 1938) wees ik ke gevormd was door het dag. bestuur der verwet voorzien, door de bepaling dat het zieken- eeniging thuishooren. Hiermede komen die alge- reeds op deze moeilijkheden, die te eeniger tijd eeniging „Katholiek Hoorn", het kerkbestuur
geld wordt verhoogd met den kinderbijslag en meene bedrijfsvereenigingen in de positie van een oplossing moesten vinden. Thans tracht men en de Kath. Kring, die door den jubilaris tijdeze bijslag tegelijk met het ziekengeld zal wor- restorganen, evenals de Raden van Arbeid. Waar- weder met halve middelen daaraan tegemoet te dens zijn dekenaat aldaar werd opgericht. Vele
den betaald door het verzekeringsorgaan, dat de om ook hier niet de knoop meteen wordt doorge- komen, niet ten bate der zaak waar het om gaat, vrienden en belangstellenden bezochten in den
ziektewet uitvoert, dat is dus öf de bedrijfsver- hakt is niet duidelijk. Waarom moeten er nu weer maar om, nu ingrijpen urgent is, geen absoluut loop van den middag verder „Dennenheuvel".
eeniging öf de Raad van Arbeid. Aangezien de twee soorten restorganen zijn, die noodzakelijker- vermijdbare weerstanden op te roepen. En misOm 5 uur werd een plechtig Danklof gehouden
kinderbijslagwet eveneens wordt uitgevoerd door wijze opnieuw elkander beconcurreeren, inzoover schien is dat op dit oogenblik de eenige moge- in de kapel.
de organen, die ook de ziektewet uitvoeren en althans de overheidsorganen daartoe in de ge- lijkheid.
In den loop der week wachten den kanunnik
deze organen, behalve hun ziekenkassen, nu legenheid worden gesteld. Immers deze zün niet Roermond.
Dr. Mr. R. BROMBERG nog verschillende verrassingen.

EEN ONVOLKOMEN WIJZIGING
DER ZIEKTEWET
Alg. bedrijfsvereenigingen
en Raden van Arbeid
blijven concurrenten

Van misdaad
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CIJNS DER VEILIGHEID
Een heffing ineens
Verkieslijker?
(Van

onzen parlementairen

Gedachtig

redacteur)

den stelregel, dat het vinden

van de middelen voor noodzakelijke

uitgaven tot de meest urgente aangelegenheden van regeeringsbeleid behoort,
heeft de minister van Financiën met bekwamen spoed de bestaande mogelijkheden
tot het aanboren van nieuwe bronnen van
inkomsten onderzocht om tot de slotsom
te geraken, dat een viertal objecten het
meest in aanmerking komt om den eersten
financieelen stoot van den oorlog op te
vangen: de benzine, de koffie, de suiker en
de erfenissen. De nieuwe heffingen, waaraan Jhr. de Geer deze vier objecten wil onderwerpen zullen telken jare een bedrag
van 27 millioen in het Leeningfonds 1940
doen
vloeien,
waaruit
de
buitengewone
maatregelen ten behoeve van
's lands veiligheid
de mobilisatie
dus en al wat daaraan reeds in
1938 voorafging
worden gefinancierd. Voegt men deze vier nieuwe heffingen ten bate van het "Leeningfonds bij de twee, die ten bate van den
gewonen dienst werden aangekondigd, die ten deele reeds in werking zijn
Betreden en die te zamen een tekort van
rond 50 millioen moeten dekken, dan komt
men tot een totaal van 77 millioen aan
nieuwe lasten, die dit jaar op de Nederlandsche gemeenschap worden gelegd.
Uiteraard is dit alles verre van aangenaam. Het mag zijn, dat wij, gelijk de minister in de Memorie van Antwoord op het
betrokken ontwerp zegt, als eenige land in
Europa de koffie nog niet hebben belast,
wanneer men een lijst zou opmaken van
de goederen, die wij wèl hebben belast
die landbouwproducten meegerekend, die
ten behoeve van den export worden gesteund
dan zullen er daar verscheidene
tusschen staan, die in andere landen vrij
bleven. Het mag zijn, dat, zooals in de Memorie van Toelichting staat, de pompprijs
van de benzine in ons land lager is dan in
enkele landen om ons heen, de benzinebelasting is niet de eenige, die het wegverkeer moet opbrengen, en een vergelijking
van de totale lasten op het vervoer per
fluto zou voor ons land een vermoedelijk
verre van gunstig beeld opleveren.
Twee overwegingen echter mogen ons

—

—

—

—

troost schenken.

Vooreerst deze, dat in, het totaal der
nieuwe belastingplannen de directe lasten
zich op een billijker wijze tot de indirecte
verhouden, dan zulks over de heele linie
der bestaande belastingen het geval is. Het
overwegende deel van de opbrengst der
nieuwe heffingen, ruim 55 van de 77 millioen, wordt in een of anderen vorm direct
geheven. Dat is een verhouding van direct
tot indirect als 5 : 2. Terwijl de verhouding
tusschen directe en indirecte belastingen
over de heele lijn, die tien jaar geleden
precies l. i -was, sindsdien aanmerkelijk
ten gunste van de indirecte, van den sociaal minst wenschelijken vorm dus, veranderde. Het geheel van minister de Geer's
nieuwe belastingplannen corrigeert dus
eenigermate de langzamerhand gegroeide
verhoudingen en dit corrigeerend effect
wordt nog versterkt wanneer, dit najaar
waarschijnlijk, de oorlogswinstbelasting
haar beurt krijgt. Het geheel der nieuwe
lasten wordt zoo rechtvaardig mogelijk
verdeeld. Dat is één troost.
En den tweeden, zij het een zéér schralen,
kan men desgewenscht vinden in de zekerheid, dat dit alles nog slechts de eerste
vormt van een reeks bittere financieele pillen, die de
mobilisatie ons, naar het zich
momenteel laat aanzien, te slikken zal geven. De vier nieuwe heffingen ten behoeve
van het Leeningfónds zullen indien zij op
1 Mei a.s. in werking treden over dit jaar
nog twee derden van hun geschatte opbrengst leveren, dat
is 18 millioen. Daarmee worden precies de rente en aflossing
gedekt van de schulden, die de Nederlandsche staat op zich moest nemen om. de buitengewone defensie-maatregelen van
de
jaren 1938 en 1939
te financieren. Duurt de
mobilisatie het geheele jaar 1940 door, dan
moeten wij vanaf 1941 veertien jaren lang
63 millioen per jaar aan rente en aflossing
van de Leeningfondscredieten betalen. In
het najaar zal de Regeering dus opnieuw
voor 36 millioen Rekking moeten zoeken.
Mocht het dus zijn, dat men bijvoorbeeld
de nieuwe heffing van VA cent op den liter
benzine thans liever door een andere
de Kamer heeft in haar Voorloopig Verslag
verscheidene objecten, gedistilleerd, tabak,
radiotoestellen en vermakelijkheden o.a.
genoemd
dan zal men zich er toch mee
vertrouwd moeten maken, dat de Regeering
vroeg of laat, tegen het eind van dit jaar
misschien reeds, een nieuwe poging zal
doen om tóch weer méér uit de benzine te
halen dan thans.
Zéér schrale troost dus al met al.

—

;

de denkbeelden, die de Kamer
naar aanleiding van deze belastingvoorstellen heeft uitgesproken, is er
één, dat in sterke mate herinneringen
oproept aan de eerste maanden van den vorigen oorlog: het denkbeeld om de mobilisatie-schulden ineens te delgen door een
heffing ineens op de vermogens.
Dat denkbeeld heeft in 1914, toem het
door den fractieleider der Vrijzinnig-Democraten in de Tweede Kamer, dr. Bos, lijnrecht tegen de plannen van zijn voormaligen partijgenoot mr. Treub, -destijds minister van Financiën, in, werd gelanceerd,
aanleiding gegeven tot een hevigen pennestrijd, waaraan Treub terwille van het prestige der Regeering in oorlogstijd zoo spoedig mogelijk een eind trachtte te maken
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door op een snelle behandeling van zijn belastingvoorstellen
een soort algemeene
opcentenregeling
aan te dringen.
Het moet worden erkend: de gedachte
om met de mobilisatie-uitgaven ineens
schoonschip te maken heeft veel aantrekkelijks. Zoowel voor de economisch denkenden, die liever dan nog 15 jaren na den
oorlog op zware lasten te zitten er ineens
met een flink offer vanaf willen, als voor
de sociaaldenkenden, die de vrees koesteren, dat, wanneer de lasten van het Leeningfonds nog zóó lang op de Nederlandsche gemeenschap zouden drukken, er nog
vele jaren na den oorlog geen sprake meer
kan zijn van eenige uitbreiding der staatszorg voor de hulpbehoevenden of voor andere sociaal menschelijke objecten.
Tast flink in de beurs, roept een deel van
in
de Kamer dan ook den minister toe
dan,
wel
te
verde beurs der bezittenden
staan. Laat hen desnoods in drie jaarlijksche termijnen een deel van hun vermogen
afnemen
een flink bedrag in totaal, zoodat wij inééns van den soesah verlost zijn.
Hoe eenvoudig ook dit denkbeeld moge
schijnen, de uitvoering ervan zou in de
practijk groote en, naar het ons aanvankelijk vóórkomt, onoverkomelijke moeilijkheden meebrengen.
In de eerste plaats voor de getroffenen. Een heffing ineens kan bedrijven,
die thans in dezen zwaren tijd achteruit
gingen, den nekslag toebrengen en bedrij-
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zijn radiorede zei, de intensiteit onzer ver-

dedigingsmaatregelen zich aanpast aan de
wisselende mate, waarin wij van de zijde
der belligerenten inbreuken op onze neutraliteit verwachten.
Over het ineens betalen van de rekening
kan men eigenlijk eerst spreken, wanneer
zij definitief is vastgesteld.
Wellicht breekt dan ook een tijd aan van
gestabiliseerder verhoudingen, waarin ook
de andere bezwaren van een heffing ineens
minder wegen.
In het parlementaire debat over de nieuwe belastingen, dat morgen aanvangt, zal
wel een en ander hierover worden gezegd.
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Vliegtuigen schenden
Belgisch gebied
Zeven Duitsche toestellen en één
Engelsch herkend
BRUSSEL, 2 April (Belga)

—

Maandag-

middag, Maandagnacht en Dinsdagmorgen
hebben wederom buitenlandsche vliegtuigen
boven Belgisch gebied gevlogen. Acht vreemde toestellen werden met zekerheid herkend:
zeven waren van Duitsche, één van Engelsche nationaliteit.

Dit laatste landde bij Charleroi, maar steeg
terstond weer op, nog voor de militaire autoriteiten ter plaatse waren aangekomen. Belgische
jachttoestellen en het luchtafweergeschut dwongen herhaalde malen vreemde vliegtuigen het

Belgische luchtruim te verlaten. De regeering
heeft haar ambassadeurs opgedragen energiek
te.protesteeren bij de Duitsche en de Engelsche

regeering.

Een Fransch bombardementsvliegtuig is nabij

Ettelbruck in Luxemburg geland, waarschijnlijk
tengevolge van een motordefect. Bij de landing
ven, die zich net op het oude peil staande vloog het toestel
in brand en werd vernield. Een
konden houden, in desastreuze crediet- der inzittenden is gewond en naar een ziekenmoeilijkheden storten.
huis overgebracht. De vier anderen zijn geïnter"
fiscus.
plaats
voor den
neerd.
In de tweede
Van welk vermogen moet hij een heffing
wel niet
ineens vorderen in een tijd nu
Maar met RenD behang"
Gevolgen
zóó snel als in I.l_-'lB, maar toch véél
sneller dan in normale omstandigheden
denkt de Behanger.
de vermogenspositie van de burgers kan
veranderen, nu moeizaam vergaarde beziteen paar uur tïjds! Voor luttel gelds!
De Behanger! Brenger van schoonheid
tingen spoedig opgeteerd kunnen zijn en
Kolonel Requette meent, dat men
Vraag hem de R& D series 47, 48, 49
en kleur! Wat is zijn werk anders
straks wellicht uit oorlogswinsten binnen
de beteekenis niet moet
betrekkelijk korten tijd nieuwe groepeerinof 50 met de geheel nieuwe kleurendan de opwekkende ouverture van
gen van rijkdom ontstaan. Op een of anonderschatten
vondsten „Horizonnade", „Symphonie",
een gelukkig, nieuw tijdperk binnen
dere manier zal de Regeering een dwarsDe Duitsche
BRUSSEL, 2 April (Havas)
„Sahara", „Zonidylle" en „Zeekristal".
vroolijk-behangen wanden? U weet nog
doorsnede door de vermogens-situatie moezeeën,
is
de
de
feitelijk
van
behalve
dan
vlag
deze
met
tijd
als
ten maken en in een
Ook de goedkoopste R& D behangsels
niet half wat de behanger voor U kan
Oostzee, verdwenen, constateert kolonel Resterke schommelingen in deze situatie, be- quette, de militaire medewerker van de „Vingzijn in „fixa-color" druk uitgevoerd.
doen! Wonderen van gezelligheid! In
rust iedere dwarsdoorsnee op willekeur.
tième Siècle". Hij is van oordeel, dat het funden
oorlog
aan
Tenslotte vergt een heffing ineens ook damenteele karakter van den
pogingen der gealvan den wetgever een practisch on- eenen kant bestaat uit de
lieerden, om de blokkade aan alle kanten te
mogelijke beslissing. De vraag immers hoe verscherpen,
terwijl Duitsehland op dit gebied
diep er in de beurs zal moeten worden geweerstand biedt door op zijn politiek-econotast om schoon schip te maken is onmoge- mische onderhandelingen in het Noorden en
LET OP DIT MERK
lijk te beantwoorden zoolang men niet weet Zuiden de dreiging van zijn leger te laten rusbehaalde rehoeveel het schip uiteindelijk zal bevatten. ten. De reeds door de geallieerden
sultaten moet men niet uit het oog verliezen,
„The only certain thing about war is its want Duitsehland doet alles om de ondoeltrefuncertainty" zegt King Hall in zijn geschie- fendheid van de blokkade te verkondigen.
Bovendien zijn de officieele communiqués
denis van den tegenwoordigen oorlog. Zoo
LEVERING VIA UW BEHANGER.
Wanneer een land zün klokrveelbeteekenend.
BEHANGSELPAPIERFABRIEK VAN RATH & DOODEHEEFVER
financiering
van
geldt
dan
de
dit van iets
zwijgen oplegt om kanonnen te maken
ken
het
TOONZALEN IN 19 STEDEN DES LANDS.
der oorlogsuitgaven. Zelfs al wisten wij met en de hekken van parken en pleinen sloopt om
oorlog
juiste nauwkeurigheid hoe lang de
metaal te vinden is dat een bewijs, dat de voorToonzalen te Amsterdam, Prinsengracht 730-736.
zal duren, dan konden wij de kosten onzer raad niet overvloedig is. Wanneer Berlijn nu
definitieve mislukking van de
mobilisatie nóg niet bij benadering nauw- spreekt van een
blokkade, dan begeeft het zich op gewaagd terkeurig becijferen, omdat zooals de minis- rein,
want dit kan men redelijkerwijs nog niet Na den eersten zeer strengen winter komen
ter-president verleden jaar November in na zes maanden oorlog zeggen.
alle uitlatingen op dit punt samen, dat het logisch is, dat Duitsehland met de komst van de
lente een periode van betrekkelijk meer levens-

ji

—

—

Ba*^^2|

„'t Is waar.
mf^ 't Lijkt een kerboren

der Britsche
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Als Laval naar Rome

Purol houdt de handen zacht en mooi
ook t.den_. de schoonmaak. Tube 45 cent. doos 60—30 cent. b. Apothekers en Drogisten.

Buitenlandsch Overzicht

Het Japansche marionettentheater in China
Een nieuwe voorstelling met
Wang Tsjing Wei

Van „nieuwe orde”
naaf

wanorde

nu al ongeveer tien jaar bezig een
„nieuwe orde" in China te vestigen. Het begon
met een onafhankelijkheidsbeweging in Mandsjoerije, welke tot resultaat had, dat in Februari 1932 «sen zoogenaamde onafhankelijke
republiek Mandsjoekwo werd uitgeroepen, waar
Tokio echter alle macht in handen had, ook
het den Chineeschen ex-keizer.
al plaatste
Poe Vi, een zwakkeling, op den troon. In de
daaropvolgende jaren breidde Japan, vooral in
Noord-China, met behulp van zijn militaire
apparaat en door het omkoopen van Chineesche
generaals, zijn invloed steeds verder uit, totdat
het in 1937 meende de Chineesche republiek
voldoende murw geslagen te hebben, om het
definitief zijn „nieuwe orde" op te leggen. Een
incident -was spoedig uitgelokt: 7 Juli van dat
jaar kwam het tot een botsing tusschen Japansche en Chineesche troepen bij de Marco-Polobrug ten Westen van Peiping, waarmee de
oorlog
officieel heet het nog steeds ..incident"
tusschen China en Japan, welke thans
dus reeds bijna drie jaar duurt, was begonnen
Tokio had gedacht, dat het 't door binnenlandsche twisten zoo verdeelde China spoedig
op de knieën zou hebben. Het tegendeel geJapan is

——

tijd zal aanhouden. Pas wanneer het tweede winterseizoen
voorbij is, kan men met- eenige zekerheid conclusies trekken.

gaat...

vreugde beleeft, die eenigen

oorlog in Europa beschouwde Japan
aanvankelijk als een uitkomst, doch ook hier
faalde zijn berekening: Amerika trad onmid-

uit. Den

.

op als de beschermer der rechten van
het Westen. Het werd Tokio nu duidelijk: aan
den oorlog in China moest op een voor Japan
niet te onvoordeelige wijze een eind gemaakt
worden, want de „nieuwe orde", die men China
had willen opleggen, dreigde met een „wandellijk

orde" in het eigen land te eindigen. Op welke- wijze
echter kon het incident met „zuster China"
gesloten worden? Tsjang Kai Sjek eischte in de
eerste plaats, dat de Japansche Indringers het
land verlieten; eerst daarna zou van onderhandelen sprake kunnen zijn. Dan toch maar
I doorvechten? Het Japansche volk voelde er niets
voor. Bovendien oefende Amerika, vooral nadat
het in Januari jl het handelsverdrag met
Japan had opgezegd, een geweldigen druk uit.
Als een zwaard van Damocles hangen de
economische sanctie-maatregelen, die de Ver.
Staten tegen Tokio kan nemen, boven het door
den Chineeschen oorlog zoo uitgeputte land.
Er moet vrede komen. Het lukte de regeering-Abe niet, dus moest zij weg. Een nieuwe
verscheen een paar maanden geloden; zij tracht
de oude methode weer toe te passen: een marionetten-regeering. En zoo zien w. thans een
nieuwe centrale Chineesche regeering onder
leiding van Tsjang Kai Sjek's vroegeren medewerker Wang Tsjing Wei in Nanking optreden,
welke slechts bij de gratie van het Japansche leger kan functionneeren. Of deze vertooning
van de Japansche poppenkast meer succes zal
hebben dan de vorige? Wij betwijfelen het.

schiedde: de meerderheid van de drie tot vier
honderd millioen Chineezen schaarde zich
rondom haar leider, maarschalk Tsjang Kaï
Sjek;
de talrijke, kleine legers, die gewoon
waren elkander te bestrijden en de bevolking
uit te plunderen, sloten zich onder opperbevel
van Tsjang aaneen, om tegenstand te bieden
aan den Japanschen indringer. En zoo stuitte
Japan op een verzet, dat het niet verwacht had.
Maar het land van de Rijzende Zon voelde zich
sterk: het zou den tegenstand gemakkelijk breken. Had het niet het machtigste en best uitgeruste leger van het Verre Oosten? Tienduizenden Japansche soldaten landden in China,
één voor één werden havens en belangrijke steden veroverd; de rechten der Westersche mogendheden, vooral van Engeland, werden volkomen genegeerd; duizenden vierkante kilometers
Chineesch gebied werden bezet; de Chineesche
troepen verzetten zich krachtig, maar ontweken
zooveel mogelijk groote veldslagen, zij trokken
terug in het onmetelijke binnenland, evenals
de regeering, steeds dieper en de Japanners
Tokio geraakt in een steeds moeilijker positie.
volgden. Maar kwam er dan nooit een einde
De
les van drie jaar oorlog is dat Japan niet te
aan dit land?, aldus vroegen 'de Japansche
kiezen
heeft tusschen twee wegen die naar de
soldaten.
nieuwe orde leiden: samenwerking of veroveLangzaam drong het tot Japan door, dat ring. Het is samenwerking of mislukking, aldus
China eigenlijk met een leger niet te veroveren schreef de Times zeer terecht een paar dagen
was. Een andere tactiek moest dus worden toe- geleden. De vraag waarvoor Japan zich in 1940
gepast. Er waren altijd wel invloedrijke Chineegesteld ziet is niet hoe het land den buikriem
zen te vinden, die hun land wilden verraden. nog vaster aan kan halen zonder te bezwijken,
Spoedig zagen we dan ook marionetten-regeedoch hoe het land er in moet slagen vrede te
ringen verschijnen in Peiping en in Nanking maken
maar dan een werkelijken vrede en
niet een welke door een regeering van stroomanMaar de Chineezen lachten er om en amuseernen wordt gedicteerd. Alleen een dergelijke
den zich er mee, zooals kinderen bij een popdoor
vrede kan Japan en China behoeden van een
penkast. Ook het buitenland liet zich niet
steeds
dieper zinken in armoede en ellende met
deze schijnregeeringen Imponeeren. lntusschen
putte de Chineesche oorlog Japan volkomen alle gevolgen van dien.

—

Streven naar toenadering
tusschen Frankrijk
en Italië
Er doen in de Fransche pers niet-bevestigde
maar hardnekkige geruchten de ronde, volgens
welke het in het voornemen van de regeering
zou liggen, onder leiding van den vroegeren
eersten minister Pierre Laval een speciale
Fransche missie naar Italië te zenden. Ofschoon men van officieelen kant de waarheid
van deze geruchten niet heeft erkend, geven zij
toch te denken over de politiek die Frankrijk
ten opzichte van Italië voert, een politiek die
er blijkbaar op gericht is, Mussolini gunstig
voor de Geallieerden te stemmen.
De houding van Italië in de volgende weken
zal waarschijnlijk van evenveel belang zijn voor
het verloop van den oorlog in Europa, als de
nog onvermoede plannen van Duitsehland of
Rusland. Het is een factor van groote beteekenis voor elk der strijdende partijen, zich de
gunst van de leiders in Rome te verzekeren en
al is de Duce nog steeds niet erg meegaande,
hij wil zich bij geen van beiden definitief aansluiten zoolang het niet dringend noodzakelijk
is. Toch wagen zoowel Hitler als diens tegenstanders nu en dan eens een kans. Men vraagt
zich dan ook af of een eventueel bezoek van
Laval aan Rome gezien moet worden als een
aspoging van de geallieerde zijde om de
vriendschap, die na de samenkomst aan den
Brenner een nieuwe opleving dreigde te vertoonen, te doen verkeeren in een vriendschap voor
Frankrijk en Engeland.
De persoon van Laval is hiertoe bij uitstek
geschikt, omdat hij in den tijd, waarin hij premier en minister van Buitenlandsche Zaken
was, met Mussolini tot overeenstemming gekomen is, welke hem niet anders dan diens sympathie heeft kunnen bezorgen.
Hij heeft op 7 Januari 1935 met Mussolini een
iccoord afgesloten, waarvan oud-premier Daladier eenige maanden geleden nog zei, dat het
een begin van uitvoering had gekregen. Dat acde Fransch-Italiaansche
eoord spreekt ervan,
belangen in Noord-Afrika onderling te regelen,
voornamelijk de grensafbakening van de aan

Pierre Laval
grens tusschen Erytrea en Fransch Somaliland
ten gunste van Italië gewijzigd, doordat Frankrijk daar een gebied afstond van 1000 K.M.2,
dat toch ook van militaire beteekenis was, wijl
de kustzone van dit gebied tegenover de Straat
van Bab-el-Mandeb, de Indische poort tot de
Roode Zee en het Suezkanaal, gelegen is.
En zeker is het van het allergrootste belang
voor de verhouding van de machten in die streken, dat de Italianen ongestoord het eilandje
Doemeira hebben kunnen bezetten. Doemeira
ligt in de vaargeul van deRoode Zee naar den
Indischen Oceaan, en moet gepasseerd worden
door alle schepen die door het Suezkanaal varen. Het is door zijn ligging en door de versterkingen die de Italianen er hebben aangelegd een niet te onderschatten tegenhanger van
de Britsche rotsvesting Aden.
Laval's gevoelens ten opzichte van Italië
kwamen zeer sterk tot uiting toen het erom ging,
sancties te treffen tegen het land dat met Abessynië in oorlog was. Hij zei, toen men tot die
sancties inderdaad besloten had: „Frankrijk zal
zijn Volkenbondsverplichtingen nakomen doch
met diepe ontroering in het hart, omdat het een
vriend geldt. Het zal blijven probeeren een aceoord .tot stand te brengen."

elkaar grenzende Fransche en Italiaansche koloniën aldaar: Tunis, Fransch West-Afrika.
Fransch Equatoriaal Afrika en Somaliland. Sedert 1935 werden de grenzen tusschen Tunis
en Libye reeds „vriendschappelijk gerectificeerd", doordat Frankrijk 114.000 K.M.2 grondSTAKING IN CALCUTTA
gebied ten Zuiden van Libye afstond, waardoor
kregen
toegang
'e Italianen rechtstreekschen
BEEINDIGD
-* «-»en Britech-K-V-ntischer Soedan.
Hoewel Mussolini meermalen schamperde over
..dat geschenk van woestijnen", bevat het geDe staking
CALCUTTA, 2 April (Reuter).
bied toch ook de dorpen Aoezoe en GuezzentL
is
stratenvegers
gemeentelijke
de
van
15.000
belang
zijn
voor
welke strategisch van zeer veel
hebben,
bete
geduurd
vandaag,
na een week
de- handelsroutes, die Fransch Equatoriaal
ëindigd. Inmiddels zijn tien menschen aan de
Afrika met Abessynië en Libye verbinden.
Eveneens werd door Laval's bemoeiingen de cholera gestorven.

—

sympathie in de Balkanlanden is op de
hand der geallieerden, maar de actie van hun
regeeringen zal niet zoozeer onder invloed staan
van hun sympathieën als van de wetenschap,
van de hulp, welke gegeven kan worden en
prompt zal worden gegeven. Het is aan de _eallieerden om te verzekeren, dat wat er ock
stroomd en verscheidene straten ziin riviertjes gebeurt, zij de schaal kunnen laten doorslaan
geworden. Men verwacht dat de rivier nog ver- ten gunste van hen, die voor zichzelf
en voor
der zal stijgen.
de eenheid en vrede van de streek, die zulk een
gedenkwaardig verleden en zulk een schoone
In Pennsylvania heeft zich bij de ovewtrooming nog een nieuwe ramp gevoeg:', doordat toekomst heeft, opkomen.
de Susquehannarivier oedekt is met 300.000
galon brandende benzine. Deze ramp werd
veroorzaakt door een ontploffing van drietanks
der Amerikaansche oliemaatschappij Vele ge-

Onrustbarende was der
rivieren
Brandende benzine
op het water

—

TengeNEW-YORK, 2 April (Havas,
de
het
volge
van
door
smelten van de

sneeuw en de re_rens in de staten New-York,
Pennsylvania en Cal.fornië
veroorzaakte
overstroomingen zijn tientallen personen om
het leven gekomen. De schade wordt op
verscheidene millioenen dollar* geschat.
Het Oostelijk deel van Pennsylvania is het
ergs. getroffen.

Men raamt dat 12.000 personen in dit gebied
hun woningen hebben moeten verlaten tengevolge van de overstrooming van de Susquehanna. In dit gebied zijn zes personen omgekomen, duizenden vluchten van de oevers weg
over een gebied vsn 100 mijl stroomafwaarts
van Wilkesbarre. De kustwacht helpt met booten de menschen uit de huizen van het overstroomde gebied. Talrijke kelders zijn
over-

Ruslands militaire
uitgaven
De Sovjetpolitiek in

het

Verre Oosten

—

MOSKOU, 2 April (D.N.8.).
De Sovjetbladen bespreken de staatsbegrooting der Sovjet-Unie voor 1940 en leggen nadruk op het voor
leger en vloot uitgetrokken bedrag van 57 milliard roebel, hetwelk noodig is, aangezien de
Sovjet-Unie voortdurend er op bedacht moet
zijn gereed te zijn om zich te verdedigen. 57
milliard roebel voor de landsverdediging, schrijft
de „Isveztia", dat is een nieuwe belangrijke
waarschuwing aan het adres der imperialisten

(Pennsylvanië), 2 April (D.N.
L.
Lewis,
John
de leider van de G.1.0.,
heeft gisteren gedreigd bij de komende presidentsverkiezingen actie te gaan voeren voor een
derde partij, indien de democraten geen candi-

MONONGAH

B.).

—

daat voor het presidentschap stellen en geen
program opstellen, dat voldoet aan de 'arbeiders en aan het gewone volk.
Ondanks de pogingen van hulpploegen zijn de
Hij zeide, dat zijn bedreiging gericht was tot
dijken te Wilkesbarre en Sunbury bezweken
twee partijen, maar dat hij van de republide
zoodat duizenden mannen, vrouwen en kindekeinen
toch niet veel verwachtte.
ren een goed heenkomen moesten zoeken. De
verwarring werd nog vergroot door de vlammen, die opstegen uit de olie, afkomstig uit de
olietanks, die reeds eerder op den dag ontploft
van
waren, en welke thans op het water dreef
De was der rivier is thans tot staan gekomen,
doch daar de hoogwaterperiode voor de deur
ATHENE, 2 April. (Havas.) De ministerstaat, is het gevaar nog steeds zeer gToot.
president va
Griekenland Metaxas heeft te
Drapetsona, nabij Piraeus, een rede gehouden
voor arbeiders, waarin hij o. a. zeide: „De Euroboven peesche . oorlog heeft het ons onmogelijk geningsvluchten boven de Noordzee en
maakt het regeerliigsprogram ten behoeve van
Oost-Frankrijk in versterkte mate voort. Daarbij ontstonden herhaaldelijk luchtgevech*:er. de arbeidersklassen volledig uit te voeren, maar
gemaakt,
tusschen afzonderlijke Duitsche verkennings- niettemin zijn de kosten niet vergeefs
want wij hebben Griekenland machtig gemaakt,
vliegtuigen en vijandelijke jagers. Een Dornierverkenningstoestel schoot een Franschen Jager zoo machtig, dat het door ieder geëerbiedigd
neer van het type Curtiss. en een ander ver- wordt. Wij hebben een Griekenland gemaakt,
kenningstoestel schoot een machine van het welks onafhankelijkheid, onschendbaarheid en
eer ten volle verzekerd zijn."
type-Morane omlaag. Een Engelsch verkenningsvliegtuig, dat probeerde de Duitsche Bocht
binnen te vliegen, werd door een MesserschmUt
109 neergehaald. Een Duitsch verkenningsvliegtuig keerde van een vlucht tegen den vijand niet terug.

Rede

Metaxas

De zitting van den

boord tegen
Zeyen personen, waaronder drie vrouwen, zijn
hierbij verdronken.

Uitbreiding diesel-

tractie
Maandagmiddag

hebben

verschillende van

de nieuwe diesel-electrische treinstellen proefop het baanvak Arnhem—Utrecht.
Vooral voor de groote trajecten zijn déze treinstellen van groot belang en zullen ze in een
dringende behoefte voorzien. Onvoorziene om-

het Britsche ministerie van Luchtvaart
Op
wordt vernomen, dat te Londen geen bevestiging
is ontvangen, dat gisteren een Britsch verkenningsvliegtuig is neergehaald, zooals in net
Duitsche legerbericht van heden werd beweerd.

buiten beschouwing gelaten, zal
dit nieuwe materieel op 19 Mei in den dienst
worden opgenomen. In verband hiermede worden op verschillende plaatsen ondergrondsche
tanks aangebracht, z.g. pompstations, voor het
diesel-electrische materieel. Dergelijke tankinstallaties bevinden zich reeds in Utrecht,
Maastricht, Den Haag (Uithoorn en het station Watergraafsmeer ln verband met de invoering van de motortractie op de Haarlemmermeerlijnen). terwijl eveneens een tankinstallatie zal worden gebouwd in Leeuwarden,
welke ook op 19 Mei zal moeten worden opstandigheden

geleverd.

Hieruit blijkt wel, dat de nieuwe dienstrege-

voor de

lijnen, welke buiten het middennet gelegen zijn, zeer belangrijke en ingrijpende
maatregelen en wijzigingen zal bevatten.

ling

Duitsche duikboot tot
zinken gebracht?
HALIFAX, (N. Schotland) 2 April (Reuter).
De bemanning van het Britsche tankschip El
-Ciervo gelooft, dat zij op 4 Maart ter hoogte

van Trinidad een Duitsche duikboot tot zinken
heeft gebracht. Zij verklaart, dat de duikboot
niet meer werd gezien, nadat met het kanon
van de tankboot 16 schoten op den oorlogsbodem waren afgevuurd. Evenmin zijn nog berichten ontvangen omtrent activiteit van
Duitsche .duikbooten in het gebied, waar het
gevecht zich heeft afgespeeld.

Hevige storm op de

Zwarte Zee

—

Een hevige storm woedt sedert 36 uur op de Zwarte
Zee. Het scheepvaartverkeer op deze zee is
stopgezet. De storm duurt nog steeds voort.

Officieel frontnieuws

—

—

De dreigende
in New York

—

KONING LEOPOLD ONTVANGT
MINISTERS

Wat dreigt
den Balkan?

—
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Adviescommissie wordt binnenkort ingesteld
Naar wij van bevoegde zijde vernemen,
zal binnenkort door den Minister van Waterstaat, evenals dit voor de koopvaardij is
geschied, voor de visscherij een commissie
worden ingesteld, die, voortbouwende op
den verrichten arbeid van de bovenbedoelde
commissie voor de koopvaardij (de commissie-van 't Haaff) omtrent speciale veiligheldsei.chen voor visschersvaartuigen in
deze tijden advies zal kunnen uitbrengen.

GEZONKEN SLEEPSCHIP
WORDT GEBORGEN
Maandag is het bergingsvaartuig „Hulp in
nood" van de Reederij Goedkoop te Amster-

ging er zoo hard ik kon van door, Duke Street
langs. Ik hoorde blazen op een fluitje en de
menschen achter mij aan rennen.
Ik heb een behoorlijke snelheid, maar dien
avond had ik vleugels. In een oogenblikje was
ik in Pall Mali en had ik de richting naar St.
James' Park ingeslagen. Ik ontweek den politieagent bij het paleishek, dook door een opeenhooping van wagens bij het begin van de Mali
en zette koers naar de brug, eer mijn achtervolgers den weg overgestoken waren. Op de open
wegen van het park zette ik er een vaartje in.
Gelukkig
waren er weinig menschen in de
buurt en niemand trachtte mij tegen te houden.
Ik zette er alles op om Queen Arme's Gate te

smalle gedeelte. Er stonden drie of vier auto's
voor. Ik vertraagde mijn vaart op eenige meters
afstand en liep met vluggen tred naar de deur.
Als de butler mij niet toe wilde laten, of zelfs
als hij teutte met het openen van de deur, was
ik verloren.
Hij teutte niet. Ik had nauwelijks gebeld, of
de deur ging open.
„Ik
moet Sir Walter spreken," hijgde ik.
aangelegenheid is wanhopig belang„Mijn
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EEN GOEDE DAAD

EUROPEESCHE

welk schip door een jeugdigen Duitschen vlieger
onder vuur was genomen.
Toen dat vliegtuig den tweeden keer rakelings
BATAVIA, 2 April. (Aneta). De raad van
boven den mast vloog zag ik duidelijk dat daar justitie veroordeelde den Europeeschen inbreker
nog jonge jongens in zaten. Vlegels waren het M. Ch. R. H. tot drie jaar gevangenisstraf, met
nog, mijnheer, zonder verstand, die in hun jeugaftrek van den tijd doorgebracht in preventieve
digen overmoed er maar op los smijten met bomhechtenis. De eisch was vier jaar.
men en de mitrailleurs laten knallen, zonder
dat ze beseffen wat ze eigenlijk doen."
Zoolang als soortgelijke gebeurtenissen- zich
TREILERS VAREN WEER UIT
telkens opnieuw voordoen, gevoel ik en ook mijn
collega's er weinig voor om weer ter visscherij
Vanochtend zijn opnieuw twee treilers: de
uit te varen, verzekerde hij ons met klem. Maar kustbooten „Jenny Elsa Urn. 88" en de „Maria
ja, wat moet een gezonde visscher nu aan land
naar zee
doen, vroeg hij ons. Stempelen, zeide hij, dat Elisabeth IJm. 114" van Urnuiden
vertrokken.
zou het eenige zijn. We willen graag werker,
liggen nog drie booten gereed, namevoor ons brood. U ziet, we trotseeren vele ge- lijkVerder
„Hercules
IJm. 196", de „Caroline Urn.
de
varen en staan veel risico en dit allemaal voor 26" en de „Haarlem IJm. 9", doch van deze
ons gezin.
treilers is het vertrek nog dubieus, ofschoon
We kunnen ons volkomen indenken, dat de
complete bemanning aanwezig is. Een deel
een
Hollandsche visschers niet eerder willen uit- van de opvarenden van deze schepen toont nog
varen, alvorens meer zekerheid wordt gegeven,
weinig lust om naar zee te gaan.
wat betreft' de schandelijke aanvallen van de
Duitsche vliegers op weerlooze neutrale vis-

VEROORDEELD

schersschepen.

Maandag voer geen enkele treiler uit, wel
DE
MEER
een tiental loggers, doch deze laatste schepen
leveren.
Het
kunnen slechts enkele vischsoorten
aantal niet uitgevaren treilers ls nu gestegen
van 11 op 17. De aanvoer van visch zal deze
Van verschillende zijden heeft men herhaalde
week nog normaal zijn, doch de volgende week malen bij de directie der Nederl. Spoorwegen
wreekt zich reeds de ramp van de „Protinus" er op aangedrongen om verbetering te brengen
en het gebeurde met de „Viking Bank".
in de dienstregeling op de lijn Dordrecht—
Nijmegen, de z.g.n. Betuwe-lijn.
wij thans vernemen, hebben B. en W.
blaam derNaar
gemeente Tiel van de commercieele afdeeDe IJmuider Federatie van Transportarbei- ling der N. S. bericht ontvangen, dat in de
ders, afdeeling van den Centralen bond van aanstaande zomerdienstregeJing een aanmertransportarbeiders, zendt ons de volgende ver- kelijke vèVbetering op de lijn Dordrecht—
klaring:
Nymegen is te verwachten. Niet minder dan
„In een in de pers verschenen bericht, af- vier treinen zullen op dit baanvak worden inkomstig uit IJmuider reederskringen, wordt gelascht.
over het beschieten van den treiler „I. S. Groen"
In de ochtenduren zullen er twee treinen
en het bombardeeren van de „Vikingsbank" ge- meer loopen.
zegd, dat in het eerste geval waarschuwingsBovendien heeft men 'n veel gevraagde latere
schoten waren gelost, waarvoor men stopte. verbinding met Nijmegen gekregen.
Hierop wuifden de vliegers met de hand en
Ten slotte zal te Tiel nog te 22.43 een trein
verdwenen. De „Vinkingbank" echter zou op uit Nijmegen aankomen, die verbinding geeft
volle kracht zijn gaan varen en waarschijnlijk met Geldermalsen.
daarom zijn gebombardeerd, waaruit de conclusie werd getrokken, dat het de vliegers

TREINEN OP
BETUWE-LIJN

waarschijnlijk

te doen zou

zijn

om te zien, of

rijk."

Die butler was een groot man. Zonder een
spier te vertrekken hield hij de deur open en
sloot haar toen achter mij. „Sir Walter heeft
belet, mijnheer, en ik heb orders niemand toe
te laten. Misschien wilt u wachten."
Het huis was van de ouderw.tsche soort met

Jubilé van de
Atjeh-strijders
BANDOENG, 2 April. (Aneta). Het jubileum

van het korps marechaussee werd hier ter
stede gevierd met een marsch door het centrum
van de stad. waaraan 300 personen deelnamen.
Met muziek trok men naar het monument voor pastoor Verbraak, waar de ridder
M. W.O. 3e en 4e klasse J. C. Heynen een
redevoering hield, waarin hij o.a. dank
bracht aan pastoor Verbraak voor hetgeen
deze in zijn Atjeh-jaren voor den soldaat
in het algemeen en voor den marechaussee
in het bijzonder heeft gedaan.
De heer Heynen legde hierna een krans bij
het monument, waarna de muziek speelde „Ik
had een wapenbroeder".
Vervolgens ging men naar de militaire sociëteit, waar een dronk werd gewijd aan hét ju-

bileerende korps.
Vanavond is er een reünie en een diner voor
de officieren in Grand hotel Preanger.
Een deputatie legde vanmorgen nog kransen

op de graven van Dersjant en Zentgraaff en
bij het standbeeld van Engelbert van Bevervoorde.

KOETARADJA, 2 April. (Aneta). Gisteravond werd ten huize van kolonel G. F V.
Gosenson, militair commandant van Atjeh en
onderhoorigheden, een grootsche receptie genouden door den legercommandant. In de geïllumineerde woning en tuin van kolonel Go-

senson heerschte een enorme drukte.
'Ook de woning van majoor A. Doup, commandant van het korps marechaussee, was geïllumineerd.
Na afloop van de receptie trok men naar de
Atjeh-club, waar de legercommandant eveneens tegenwoordig was. Ook hier was het bezoek zeer druk.
Vanmorgen werd een indrukwekkende parade

gehouden, waarbij de legercommandant luit.generaal G. J. Berenschot en kolonel Gosenson
redevoeringen hielden in het Nederlandsch en
in het Maleisch. De belangstelling hiervoor was
enorm. Tijdens de parade scheerden een drietal vliegtuigen, twee van het leger en een van
de marine, als het ware over het terrein en de

spraak hield.
De plechtigheid op het kerkhof Peutjoet,
zoovele gevallen Atjeh-strijders rusten,

waar
was
zeer indrukwekkend. De geweren werden gepresenteerd, en terwijl de trommen zwaar roffelden, bracht het marechaussee-vaandel een
eeresaluut aan de gevallenen. Hierna klonk
koraalmuziek.
De legercommandant hield een indrukwekkende redevoering, waarna hij een krans le_de
op het marechaussee-monument, dat op Peutjoet is opgericht.
De poort van het kerkhof Peutjoet was rouw
omfloerst, waarvoor groote schalen stonden opgesteld, waaruit vlammen hoog oplaaiden.
Deze plechtigheid was onvergetelijk en indrukwekkend.
Vervolgens werd nog gesproken door een Amboineeschen godsdienstleeraar, alsmede door _«n
heer Cremer. als vertegenwoordiger van de
D.P.V. en de A.V.R.0.5., die namens de planters eveneens een krans legde.
BATAVIA, 2 April. (Aneta). Ook in de hoofdstad van Ned. Indië werd het jubileum van het
korps marechaussee herdacht.
In de militaire sociëteit werd een reünie gehouden van oud-marechaussees. waar een -terijsttafel werd gebruikt.
Ongeveer 200 oud-marechaussees, onder wie

meenschappelijke

een kolonel, twee luit.-kolonels. verscheidene
subalterne officieren, onderofficieren en andere
nog actief dienende militairen zoomede talrtike
gepensionneerde marechaussees van allerlei

rangen.
Deze oud-strijders namen ook deel aan Den
stadsmarsch. waarbij men zich. voorafgeeaan
door de regimentsmuziek, begaf naar het Atjehmonument in het Wilhelmina-plantscen. waar
een krans werd gelegd door een deputatie van
vier marechaussees, vertegenwoordigend alle

landaarden.

Vervolgens werd een rijsttafel gegeven in d«
militaire sociëteit, waarbij de oud-majoor
Rhemrev een redevoering hield en kolonel
Schilling aan het slot de dagorder voorlas van
den legercommandant.

zijden

hiervan. Aan het andere eind bevond zich een
telefoonkamertje met een paar stoelen. Daar
bood de butler me een stoel aan.
„Kijk eens," fluisterde ik. „Er zijn moeilijkheden en ik zit er midden in. Maar Sir Walter
weet er van en ik werk voor hem. Als iemand
komt vragen, of ik hier ben, vertel hem dan
maar wat."
' Hij knikte en na een tijdje klonk het lawaai
van stemmen in de straat en een woedend
trekken aan de bel. Ik heb nooit iemand meer
bewonderd dan dien butler. Hij opende de deur
en met een gezicht als een gesneden beeld
wachtte hij tot hij ondervraagd werd. Toen liet
hij ze er van lusten. Hij vertelde hun, wiens
huis dit was en wat zijn orders waren, en keek
hen eenvoudig van den drempel af. Door de
glazen
mijn schuilhoek uit
deur kon ik
alles zien. Het was mooier dan een tconeelstuk.

Dagorder
De dagorder van den legercommandant ter

gelegenheid van het jubileum van het korps
marechaussee luidt als volgt:
Hare Majesteit de Koningin heeft het behaagd mij op te dragen aan het korps marechaussee in Atjeh en onderhoorigheden, ter
gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan, hoogst
derzelver gelukwenschen over te brengen.
Mij te mogen kwijten van deze opdracht vervult mU met erkentelijkheid en met vreugde.
Erkentelijk en verheugd zult gij allen ook zijn
opnieuw te ervaren, dat onze geëerbiedigde
Vorstin met Hare gedachten bij u is, ook en
vooral in de huidige, voor het Rijk zoo moeilijke omstandigheden.

Kerkelijk leven
i
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van gedempte stemmen nooren. Zij ging dichten
ik was weer alleen.
Gedurende twintig minuten zat ik daar, mij
afvragend, wat ik verder moest doen. Ik was nog
steeds volkomen overtuigd, dat ik noodig was,
maar wanneer en hoe, daarvan had ik geen idee.
Ik keek telkens op mijn horloge en toen het
tegen half elf liep, begon ik te denken, dat de
conferentie nu spoedig ten einde moest loopen.
Binnen een kwartier zou Royer weer langs den
weg naar Portsmouth snellen
Toen hoorde ik een bel gaan en de butler
verscheen. De deur van de achterkamer ging
open en de minister van marine kwam naar
buiten. Hij liep langs mij heen en in het voorbijgaan keek hij in mijn richting en gedurende
een seconde keken wij elkaar aan,
Een seconde maar, maar dat was genoeg om
mijn hart te doen opspringen.
Ik haö den
grooten man nooit tevoren gezien en hij had
mij nooit gezien. Maar in dat onderdeel van een
Ik had niet lang gewacht, toen er weer seconde kwam er iets in zijn oogen, eh dat
gebeld werd. De butler had er geen bezwaar iets was herkenning. Men kan er zich niet in
vergissen. Het is een oplichten,
een sprank
tegen dezen nieuwen bezoeker toe te laten.
Terwijl hij zijn jas uitdeed, zag ik, wie het licht, een licht verschieten van het oog, dat één
was. Men kon geen krant of tijdschrift opslaan ding beteekent, en niets anders. Het kwam onwilzonder dat gezicht te zien
den vierkant ge- lekeurig, want in een oogenblik verdween het
knipten grijzen baard, den krachtigen vechters- weer. En hij liep voorbij. In eèn doolhof van
mond,
den stompen vierkanten neus en de wilde fantasieën hoorde ik de straatdeur achter
scherpe blauwe oogen. Ik herkende den minis- hem sluiten.
Ik nam het telefoonboek en zocht hèt numter van marine, den man, die, naar men zegt,
de nieuwe Engelsche marine gemaakt heeft.
mer van zijn huis op. Ik kreeg dadelijk veren ik hoorde de stem van een beHij passeerde het hokje, waar ik zat, en werd binding
in éên kamer aan het eind van de hall gelaten. diende.
„Is zijn lordschap thuis?" yroeg ik.
Toen de deur open ging, kon ik het geluid
een groote hall en kamers aan beide

—

BLADZIJDE 4

dam met een bok uit Enkhuizen naar Urk vertrokken, om te trachten het eenige weken geleden gezonken sleepschip „Risico" te bergen.
Het wrak van de „Risico" ligt op ongeveer
zeven kilometer van Urk. Zoodra het weer het tribune.
toelaat
het was Maandag nogal winderig op
Na afloop van de parade bevestigde de heer
zal begonnen worden met het Mussenbi-oek, president
het IJselmeer
van de Atjehsche hantot
grind,
waarna
lossen van de lading zand en
delsvereniging, een krans aan het vaandel van
berging zal worden overgegaan.
het korps marechaussee, waarbij hij een toe-

PATER CHR. EIJKEMANS
In het missiehuis der Paters van Scheut te
Sparrendaal is bericht binnengekomen van het
plotseling overlijden op 37-jarigen leeftijd van
pater Chr. Eijkemans, geboortig uit Vught, die
sinds eind 1938 op Celebes werkzaam was.

Door
een zwarten mist van woede hoorde bereiken.
Ik den dienaar van de wet vragen, wat er
Toen ik die rustige straat in kwam, scheen
aan de hand was. en Marmie tusschen zijn deze verlaten. Sir Walter's huis lag in het

gebroken tanden verklaren, dat ik Hannay de
moordenaar was.
„O, vervloekt," riep ik uit, „laat de kerel zijn
mond houden. Ik raad u aan me met rust te
laten, agent. Scotland Yard weet alles van me
schrobbeering
af en u zult een .behoorlijke
lastig
het
maakt."
me
krijgen, als u
„U moet met me mee, jonge man," zei de
politieagent. „Ik zag, hoe u dien heer gemeen
hard sloeg. En u begon ook, want hij deed niets.
Ik zag het. U kunt het best rustig meegaan,
anders moet ik u de boeien aandoen."
Woede en een prangend gevoel, dat ik onder
geen voorwaarde mocht talmen, gaven mij de
kracht van een mannetjesolifant. Ik wrong den
agent gewoon van de been, sloeg den man, die
mijn kraag vast had, tegen den grond, en

VISSCHERSVAARTUIGEN

Zooals wel te verwachten was, hebben de
IJmuider visschers den schrik danig te pakken
om op dit moment weer zee te kiezen.
Nog is men niet over den schrik heen van de ZENDT UW GELEZEN DAGBLADEN, TIJDramp van den treiler Protinus of er liepen in de SCHRIFTEN, ILLUSTRATIES en andere iecNAAR EEN MISSIONARIS 11 ADREövisschershaven weer een tweetal treilers tegelijk '.uur door
EVENTUEEL INLICHTINGEN BIJ
EN
3EN
binnen, die eveneens door jeugdige Duitsche vlieHE MISSIE-BOEKEN-ACTIE, GROOT SEMI'ARtE TE DRIEBERGEN, HAAREN HOB.E_\
geniers waren bestookt.
ROERMOND of WARMOND.
„Waarom wij Hollandsche visschers het doelin
die
jeugdige
belhamels
mawit zijn van die
chines, is voor mij een raadsel", verklaarde ons
een der opvarenden van den treiler I. S. Groen,
INBREKER

Aardapp.-groe_-S_vle.-c.-. 40 cent
Een reeks van ich o.e's !
Geen .o o ien _ D_.diening 10/»
Dineeren in a_f__^ll_öhrie sfeer!
FEUILLETON

VEILIGHEIDSEISCHEN VOOR

—

Onverdiende

Mutatie bij N.S.

„Wat zal ons antwoord
LONDEN, 1 April.
De inspecteur der eerste klasse, W. G. L. Burop Hitlers volgenden zet in den Balkan zijn?"
zal met ingang van 1 Mei worden vergers,
heeft Amery, de gewezen Engelsche minister plaatst van
Amsterdam naar Utrecht.
van koloniën, gisteren in een rede voor de radio
dat
het
hij
hierop,
gevraagd. En
antwoordde
De tekst van het heden uitgegeven legerbe- eenige werkelijke antwoord is dat wat slechts
richt van het opperbevel der Duitsche weer- gegeven kon worden in uitdrukkingen van
manschappen, kanonnen, schepen en vliegtuimacht luidt als volgt:
gen. Het is de beheersching van de MiddellandAan het Westelijk front geen gebeurtenissen sche Zee, de sterkte van het Turksche leger en
van belang.
van de geallieerde strijdkrachten, welke zich
De luchtmacht zette gisteren haar verken- daarachter verzamelen, die erover zullen beslissen in hoeverre de l_«dreigde Balkanlanden
met succes hun onafhankelijkheid kunnen verdedigen en eventueele medeplichtigen aan de
TEGEN
Duitsche agressie zullen doen aarzelen. De open-

Coöp, Restaurant

Stagnatie in den vischaanvoer

verklaring der regeering is gevolgd, stellen de

De publicatie van het
Duitsche Witboek

PARIJS, 2 April. (Havas) Het Fransche legerbericht van hedenochtend luidt:
„Over het algemeen een kalme nacht. Wederzijdsche actie der kazematten aan den Rijn in
den Opper-Elzas."

De gevaren op zee

STOCKHOLM, 2 April (Zw. Tel. Ag.)
In
hun commentaar op het groote debat over de
buitenlandsche politiek van Zweden, dat op de

Zweedsche ochtendbladen eenstemmig vast,
dat zoo eenerzijds ten aanzien van sommige
details verschillen van waardeering aan den
dag zijn getreden, aan den anderen kant de
groote lijnen der regeeringspolitiek de eenstemmige goedkeuring der Kamers wegdroegen.
Dagens Nyheter (liberaal) schrijft: De nationale eenheid duurt voort. Het is niet slechts
WASHINGTON, 2 April (Havas)
De publide eenheid rondom bepaalde figuren, doch
catie der Duitsche documenten te Berlijn in- vooral rondom het besluit, de nationale en de
zake de z.g. verklaringen van Amerikaansche Noordsche vrijheid tot het einde te verdedigen.
Voorts schrijft het blad: Duitsehland heeft
ambassadeurs in het buitenland, schijnt te zijn
geschied zonder dat de ambassadeur der Vereen beslissende en noodlottige rol gespeeld,
eenigde Staten te Berlijn ervan werd verwitwant het was dit land, dat de handen van
tigd.
Zweden bond en Finland geen keus liet. WanCordeil Huil heeft tegenover de pers te ken- neer Duitsehland voorgeeft, de vriend en benen gegeven, dat hij van de ambassade te Ber- schermer der kleine mogendheden te zijn, moet
lijn niets had ontvangen, dat er op zou wijzen, herinnerd worden aan het geval van Finland
dat deze in kennis was gesteld van deze publi- en geantwoord dat de Duitsche bewering valsch
catie van het Duitsche Ministerie van Buiten- is.
landsche Zaken.
Socialdemokraten verklaart: Zonder twijfel
hebben de Westelijke mogendheden tot dusver
meer dan Duitsehland de neutrale -positie der
staking
Noordsche landen geëerbiedigd. Doch verscherping van de blokkade tegen Duitsehland
kan voor ons in alle opzichten ernstige gevolgen hebben. Nauwelijks is het oorlogsgevaar in
het Oosten afgewend, of de toestand verergert
BurgemeesNEW VORK, 2 April (Reuter)
naar andere kanten en wij hebben actueeler
ter Laguardia heeft alle stedelijke departemenproblemen dan een debat over de Finsche podreigenlitiek, een debat, dat geen zin meer heeft en
ten gemobiliseerd in verband met een
de staking van 27.000 man personeel van de dat plaats moet maken voor de nieuwe en
ondergrondsche. Het personeel wenscht handmoeilijke taken, waarvoor wij ons gesteld zien.
having van de politiek van de „closed shop"
(waarbij geen personeel mag worden aangenomen, dat niet bij de vakvereenigingen is aangesloten) wanneer binnenkort de stad de
particuliere maatschappijen overneemt.
Tweeduizend politie-agenten staan gereed om
zoo noodig ln te grijpen. Als de staking doorBRUSSEL, 2 April. (Belga). Koning Leopold
gaat zullen 4 millioen New Yorkers, die dagePierlot, den minislijks van de ondergrondsche gebruik maken, ln heeft den Eersten Minister,
ter van Buitenlandsche Zaken, Spaak, den miernstige moeilijkheden geraken.
nister van" Landsverdediging, lt. generaal Denis
en den Belgischen ambassadeur bij het Quirinaal, graaf De Kerkhove de Denterghem, ontvangen.
er op

men met gewapende of ongewapende treilers te
doen had.
Wij verklaren echter op gezag van een
aantal opvarenden van de „Vikingbank",
waaronder de schipper, die wij los van elkaar hoorden, en waardoor aan de mededeelingen niet kan worden getwijfeld, dat
er op de „Vikingbank" niet is geschoten
dat men thuiskomende reeds op volle kracht
voer, zoodat men dus niet op volle kracht fs
gaan varen toen er door het Duitsche vliegtuig met bommen werd gegooid, en dat de
„Vikingbank" direct en zonder voorafgaande
waarschuwing met bommen is bestookt.
Wij verklaren dit, omdat uit het bericht van
de reeders zou kunnen worden opgemaakt, dat.
het gevaar niet zoo groot zou zijn en dat het
bombardeeren van de „Vikingbank" in feite
aan een verkeerde handeling van den schipper
te wijten zou zijn. Deze aldus op den schipper
van de „Vikingbank" gelegde onverdiende
blaam, moet worden weggenomen, mede omdat
uit een en ander zelfs conclusies zouden kunnen worden getrokken, ten aanzien van de aan
de „Protinus" overkomen ramp".

gereden

Riksdag

Het Japansche blad „Hotsji Sjimboen"
schrijft: „Indien er een bondgenootschap
tot stand zou komen tusschen Duitsehland,
Italië en de Sovjet-Unie, zou de Sovjet-Unie
terstond een aanzienlijk krachtiger politiek
gaan voeren in het Verre Oosten, wegens
haar verkregen veiligheid in Europa. In zulk
een geval zou een dergelijk bondgenootschap
duidelijk vijandig zijn aan Japans politiek
in het Verre Oosten.

MOLEN PAD
Luncnnapies 25 cfeftt

—

PARIJS. 2 April (Reuter).
De Fransche
minister voor de Blokkade, Monnet, zal einde
dezer week naar Londen vertrekken voor het
voeren van besprekingen met den Britschen minister voor Economische Oorlogvoering,

gebouwen.

oorlogsaanstokers.

ISTANBOEL, 2 April (Stefani).

LONDEN

ZEVEN PERSONEN IN DE ISAR
Lewis dreigt een derde MÜNCHEN,VERDRONKEN
2 April. (D.N.8.) Nabij Dingolfing
partij te vormen
is op de Isar een vaartuig met elf personen aan
een rots gevaren en omgeslagen.

touwen in Kingston tegenover Wilkesbarre en
boerderijen in het overstroomde gebied staan

in brand. De brandweer staat machteloos.
De inwoners van het door het water van de
Susquehanna-rivier overstroomde gebied hebben
een verschrikkelijken nacht meegemaakt. Duizenden, die voor het water gevlucht waren,
hebben enkele uren slaap genoten op geïmproviseerde bedden in kerken, scholen en andere

MINISTER MONNET NAAR

bare

Duizenden dakloozen in de Ver. Staten

en
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DE TIJD

„Zijn lordschap kwam een half uur geleden
thuis," zei de stem, „en is naar bed gegaan. Hij
voelt zich vanavond niet erg goed. Wilt u een
boodschap achterlaten, mijnheer?"
Ik belde af. Een oogenblik was ik als verlamd.
Maar mijn rol in deze zaak was nog niet uitgespeeld. Het had maar een haar gescheeld,
maar ik was op tijd geweest.
Er was geen oogenblik te verliezen, dus liep
ik brutaalweg naar de deur van die achterkamer en ging binnen zonder kloppen. Vijf verbaasde gezichten keken op van een ronde tafel.
Daar waren Sir Walter en Drew, de minister van
oorlog, dien ik van zijn foto's herkende. Daar was
een slanke heer van middelbaren leeftijd, waarWhittaker,
de ambtenaar van de
schijnlijk
admiraliteit, en daar was generaal Winstanley,
dadelijk te herkennen aan het lange litteeken op
zijn voorhoofd. Tenslotte was er nog een korte
dikke man met 'n staalgrijze snor en zware
wenkbrauwen, die midden in een zin was opgehouden.
Op Sir Walter's gezicht teekenden zich verbazing

en

ergernis

af.

„Dit is mijnheer Hannay, waar ik u over gesproken heb," zei hij verontschuldigend tegen
de aanwezigen. „Ik vrees, Hannay, dat dit bezoek op een zeer ongelegen tijdstip komt."

■'’»";■ ; :IV|»»*1'-_"______
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van opwinding.
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HOOFDSTUK IX
DE NEGEN

EN DERTIG TREDEN

„Onzin!" zei de ambtenaar van de admiraliteit.
Sir Walter stond op en verliet de kamer,
terwijl wij verwezen naar de tafel staarden.
Hij kwam na tien minuten terug met een lang
gezicht. „Ik heb Alloa gesproken," zei hij. „Heb
hem uit bed gehaald, heel brommerig. Hy was
regelrecht naar huis gegaan, na het diner bij
Mullross."
„Maar dat is krankzinnig," viel generaal
Winstanley in. „Wilt u mij vertellen, dat die
dubbelganger hier .kwam en bijna een half uur
naast me zat en dat ik het bedrog niet ont.(Wordt

1

KUBtj

„Die was het niet," riep ik uit; „het was zijn
levend evenbeeld, maar lord Alloa was het niet.
Het was iemand, die mij herkende, iemand, die
ik in de afgeloopen maand gezien heb. Hij had
nauwelijks het huis verlaten, of ik belde lord
Alloa's huis op en hoorde, dat die een half uur
geleden
thuisgekomen en naar bed gegaan
was."
„Wie
wie —" stamelde iemand.
„De „zwarte steen", riep ik, en ik ging zitten
in den stoel, die zoo kort geleden vrijgekomen
was en liet mijn oogen gaan over vijf leelijk
verschrikte heeren.

Ik begon mijn kalmte terug te krijgen. „Dat
staat nog te bezien, mijnheer," zei ik; „maar ik
denk, dat het nog juist op het nippertje is. In
's hemelsnaam, heeren, zeg mij, wie hier een dekte? Alloa moet gek zijn."
minuut geleden wegging?"
„Lord Alloa," zei Sir Walter, rood wordend

T\m4m\
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vervolgd).
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Spel en Leven

van

Parijs,

de Zuid-Slavische zangeres Zinka

Milanov, de Hongaarsche bariton Alexander
Sved en de Bulgaar Todor Mazaroff. Het stedelijk koor van Boedapest zal Kodaly's „Psalmus
Hungaricus" en Verdi's „Stabat Mater" uitvoeren onder leiding van zijn dirigent Victor
Karvaly. De Hongaar Colomanno Nadasdy en
de Rus Scharoff zullen als regisseur medewerken aan de opvoering van „La Traviata" en
Donizetti's „Elisir d'Amore".
De beste Italiaansche zangeressen en zangers
treden op: Gabriella Gatti, Mafalda Favero, Beniamino Gigli, Margherita Carosio, de beroemde
bas Ezio Pinza en Mariano Stabile. Voorts de
dirigenten Vittorio Gui, Tullio Serafin, Antonio
Goethe, Schiller, Vondel, Langendijk, Bredero,
Fernande Previtali, Franco Ferrara
e.a. kwamen ten toonsele. Een waarlijk glorie- Guarnieri,
en
Mario Rossi. Ten slotte heeft men voor deze
tijdperk hebben het Nederlandsch Tooneel en 't voorstellingen nog geëngageerd
regisseurs
Grand Théatre toen meegemaakt. Successtuk- Corrado Pavolini, Gianni Vagnetti,de Gino Senken van Justus van Maurik e.a. trokken veel .ani en Guido Salvini.
publiek. Een triumf werd de vertooning van
Taillerons ,Een wereld waarin men zich verveelt". Het Nederlandsch Tooneel bloeide en
Congres van
het Grand Théatre stond midden in ons groot
dezer dagen is te Amsterdam het vijfde
In
1882
werd
de
het
Een
op
tooneelleven.
kroon
werk gezet. Z. M. Koning Willem 111 verleende congres van leeraren in de wiskunde en de
aan de ver-eeniging het praedica-at „koninklijk". natuurwetenschappen gehouden in het gebouw
van de gemeentelijke universiteit aan de OudeDeze Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel" kwam weldra weer in den manhuispoort.
stadsschouwburg terug: 2 September 1882.
Na de opening van het congres door den alNog éénmaal zou zij naar het Grand Théatre gemeenen voorzitter, den heer C. de Jong, en
terugkeeren en wel na den brand van 1890.
de behandeling van eenige mededeelingen, hield
De voorwaarden, op welke de
Gebroeders prof. dr. J. Waterink een referaat over het
Van Lier hun theater in huur gaven waren onderwerp „Didactische opmerkingen over het
onderwijs in. de exacte vakken op de middelechter zoo bezwarend, dat de koninklijke vereeniging besloot dit te verlaten om het Paleis bare school".
voor Volksvlijt te bespelen. Maar allerlei moeiVoor de sectie wiskunde sprak dr. A. Heyting
lijkheden deden zich daar voor. En zoo kwam over „Wiskundige strengheid in wetenschap en
ze weer in het Grand Théatre terug. Eind 1894 school".
was de nieuwe stadsschouwburg gereed en de
Dit referaat werd gevolgd door een lezing van
bespeling werd aan „Het Nederlandsch Too- prof. dr. J. Koksma over: „Stellingen en verneel" gegund.
moedens uit de meetkunde der getallen".
Nog lang is het Grand Théatre het middenVoor de sectie natuur- en scheikunde spraken
punt der internationale tooneelkunst gebleven. prof. dr. J. M. Bijvoet, dr.
M. Kruiswijk en
Sarah Bernhardt is daar opgetreden en mevr. de heer W. de Lange.
Doortje Mann—Bouwmeester heeft er triumIn de vergadering van de sectie biologie werfen gevierd evenals mevr. Julia Cuypers, den de onderwerpen „De complexheid
van het
Greetje Lobo—Braakensiek e.a. In latere jaren levende in het biologisch onderwijs"
en
Heyermans'
gezelschap
Herman
heeft er
een tensociologie" behandeld, respectievelijk' „Plandoor
mooien tijd doorleefd, heeft het Schouwtooneel dr. A. F. M. Reynberg en prof. dr. Th, Weeonder Jan Musch en Adriaan van der Horst vers.
er successen geboekt, heeft mevr^ Esther de
Aan het slot van het congres, waarop de miBoer—van Rijk er hare Heyermans-creaties ge- nister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschapgeven. Buitenlandsche krachten als Tilla Dupen werd vertegenwoordigd door den inspecteur
zijn
opgetreden....
Kortom,
rieux e.a.
de der lycea,
er
den heer J. van Andel, vereenigden
grootsten der internationale tooneelkunst heb- de ongeveer 180
deelnemers zich aan een gekunsttempel
gegeben hun namen aan dezen
meenschappelijken maaltijd.
ven en. wanneer d-eze thans den weg van alle
stof gaat dan vergruizelt daarmee een stuk

EEN BROK VADERLANDSCHE
TOONEELHISTORIE
Het Grand Théâtre
Sic transit gloria mundi

Zoo vergaat de
wereldsche glorie.... Een theater is verdwenen. En met dit theater een groote naam, een

brok Nederlandsche tooneeihistorie.
Het Grand Théatre in de Amstelstraat
is
verkocht, de deurwaarder heeft de roerende
have geveild
Voorgoed is weer een theater
der hoofdstad gesloten.
Dat is zoo erg niet. „Alles is verschijning,
alles is verdwijning op de levensbaan". Maar
dat dit theater kon, moest verdwijnen is wel
een teeken des tijds. Reuzen-cinema's waren
er rondom verrezen en v-oor tooneel, operette
enz. was de exploitatie niet loonend meer Even
staan we er bij stil. Niet omdat we het verlies
van dit ouderwetsch, uit-den-tijd geraakt
schouwburgje zoo betreuren, maar omdat met
dit gebouw een groot stuk vaderiandsche tooneelgeschiedenis voor goed verdwijnt.
Het was zoon knus, gezellig
ouderwetsch
geval. Men zat op rood pluche stoeltjes met
ijzeren leuningen die heen en weer klapten. In
de loges zat men bijna bij elkander op schoot,
de tooneelloges waren net vogelkooitjes, doch
hoe ouderwetsch ook
het was er gezellig,
het was huiselijk en men was toch uit. Het
Grand Théatre bezat bovendien behalve zijn
naam een Fransche sfeer, een Fransche traditie. De onbereisde burgerman waande zich in

Parijs.
De glorie van de eens zoo beroemde Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel" was indertijd, na hare miskenning door
het gemeentebestuur, in het. Grand Théatre
Van A. van Lier begonnen. „Zij kwam er of
zij in ballingschap ging, terwijl het er voor
haar werd het land van belofte", zoo verhaalt
de bekende schrijver over ons tooneel J. H.

Rössing.

Omstreeks

1876 ontwaakte te Amsterdam een
nieuwe geest op tooneelgebied. Alberdingk
Thijm was een der pioniers geweest voor een
beter, kunstzinniger tooneelleven. Mr. Jacob
van Lennep's „Dorp aan de grenzen" had in
d e dertiger jaren duizenden uit den dommel
geholpen en na den „Tiendaagschen veldtocht",
„De Roem van twintig eeuwen" en „Een Amsterdamsche Winteravond" tot een soort réveille
gemaakt, in 1847 deed de jeugdige H. J. Schimmel duizenden naar den schouwburg stroomen
wanneer daar zijn „Joan Wouters" vertoond
Werd. Met zijn vertaling „Lodewijk XI" wees
hij nieuwe wegen. Maar allengs verstijfde alles
in den schouwburg der stad. De „Salons des
Variétés" deden groot nadeel. Mr. Jacob van
Lennep, w. j. Hofdijk en A. j. dê Buil brachten den droeven toestand voor ons tooneel onder de oogen van Willem 111. Het Nederlandsch
Tooneelverbond werd opgericht met een tooneelschool. De verbouwing van den Stadsschouwburg naderde in 1872 haar voltooiing.
Vergeefs adresseerden
kunstlievenden bij het
stadsbestuur om een kunstzinniger exüloitatie
te verkrijgen. Aan Victor Driessens werd „tot
ontevredenheid van heel Amsterdam" de pacht

wiskunde-leeraren

steen van Nederlandsche theaterglorie.
LEONARDUS VAN DEN BROEKE.

De „Maggio musicale" te Florence
Op de Florentijnsche Meifeesten zullen in het
kader van den „Maggio musicale" uitgevoerd
worden: „Actus Tragicus" van J. S. Bach, „Le
sette parole di Christo" van Haydn, Purcell's

„Dido and Aeneas",
Mozart's „Zauberflöte",
„Boris Godounof" van Moussorgsky,
Turandot"
van Puccini, „La Traviata" van Verdi en Ros-

sini's „Sémiramide",

terwijl

het slot

gevormd

zal worden door de opvoering van Manzoni's
„Adelchi" in den tuin van Boboli.
Voor deze uitvoeringen komen naar Florence
het Strubkwartet, het Instrumentale kwintet

Stuiveling over Vosmaer
Op een vergadering van de vereeniging „Die
Haghe" op Maandag 8 April 1940, des avonds
te 8 uur in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15,
te 's-Gravenhage, zal dr. G. Stuiveling-, te Hilversum, spreken over: „Carel Vosmaer op de
grens

van twee

tijdperken."

Voor Missionarissen in alle missiegebieden, die
weinig of geen contact hebben met het moederland, vragen wij DOORZENDING VAN GE
LEZEN DAGBLADEN, ILLUSTRATIES, TIJD
SCHRIFTEN en andere goeds, en geschikte
lectuur NAAR DE MISSIE
ADRESSEN en
eventueel INLICHTINGEN b>_ alle afdeelingen
«.-an de Missie-Boeken-Actie aan de Groot Seminaria te Driebergen Haaren, Hoeven, Roermond

of Warmond.

Gij wilt bij haar slechts mensch
zu'n
en staren om u heen,

In 't

rijke

menschenleven
van heden en verleen;

Wilt om de dwaasheid lachen
waarmee de baatzucht vleit,
Of de eigenliefde en laagheid
der middelmatigheid.
Gelukkig wie bij 't staren

op zedelijk ellend,
Zijn naasten in die typen,
en niet zich zelf herkent.

Maar hoogere genieting
als 't oog de traan bedauwt,
En gij de kracht des geestes
in 's levens kamp aanschouwt.
Als gij den mensch in 't Drama
ziet hand'len zooals gij.
Gebonden door de wetten
des levens, en toch vrij.

Enz. enz. enz.
Na het uitspreken van dit vers ving de vertooning aan van „Niemand sterft, van blijdschap" uit het Fransch van Em. de Girardin,
voortreffelijk gespeeld door Louis Bouwmeester, mevr. M. J. Kleine-Gartman, Anna Sablairolles en j. Bachialoupi, Tourniaire, den
vader van den pas overleden kunstenaar.
Daarna volgde de vertooning van „Dokter
tegen wil en
dank" van Molière, vertaald door
■Busken Huet met P. A. Morin in de hoofdrol.
Shakespeare kwam op het programma. Dr.
" A. j. Burgersdijk leverde de vertalingen.

I^uis
- "_

Bouwmeester

heeft in die Shakespeare-

«Ukken de hoofdrollen gespeeld.
Shakespeare-vcorstellingen in het Grand
j.
icatre doqr Duitsche gezelschappen
met groot3n
Po««_. t ln als Ll'dw»g Barnay en Ernst von
de h«>fdrollen hadden grooten invin'prt
P de -^derlandsche vertooningen.
Phocles, Shakespeare, Molière, Racine,

Sonh°

leven.

hij in den derden oorlog,
welken hij heeft meegemaakt, gesneuveld. Van
hem kan men niet zeggen, dat hij gestorven is
met het gezicht naar den muur gekeerd. Integendeel, hij was tot het laatste oogenblik de
strijdbare figuur die hij steeds geweest is. Hij

zon zelfs nog op de middelen om ook ditmaal
Zijn vaderland van dienst te zijn. Toen de oorlog hem zijn voornaamste medewerkers, die gemobiliseerd zijn, ontnomen had, toen hij dooiomstandigheden zijn
de betreurenswaardige
proefnemingen niet meer vervolgen kon, heeft
hij aan zijn oudste dochter, bij wie hij in huis
was, gezegd, dat hij wel spoedig voorgoed zou
weggaan, omdat hij nu zijn taak wel als geëindigd beschouwen moest. Op 96-jarigen leeftijd kende deze wereldvermaarde geleerde nog
slechts één levensroeping, den arbeid ten dienste
van de menschheid. Hij, die voor alles wat hij
gedaan heeft nooit eenige materieele belooning
heeft willen aanvaarden; hij, die zich gelukkig
voelde, als men hem de mogelijkheid tot zijn
wetenschappelijke onderzoekingen schonk, was
een Katholiek en een Christen in de volle beteekenis van dit woord. Over hem schrijvende
kan men niet nalaten te denken aan dien anderen onovertroffen Franschen geleerde, Pasteur. Pasteur noch Branly kon het toelaten,
dat men hun religieuze overtuiging niet eerbiedigde. Men kent de onsterfelijke woorden van
den grondlegger der bacteriologie, toen een van
zijn geleerde collega's er zijn bevreemding over
uitsprak, dat hij, Pasteur, zoo geloovig was als
een Bretonsche boer. Pasteur antwoordde hierop
zonder aarzelen: Als ik een nog grooter geleerde geweest zou zijn, was ik zoo geloovig als
een Bretonsche boerin.
Van Branly kan de volgende uitspraak worden gememoreerd. „De wetenschap heeft de
schepping ten doel, het geloof den Schepper."
gaan wetenschap

en

geloof hand

in

hand, want nooit zullen de Schepper en zijn
schepping met elkaar in botsing kunnen komen.
Branly's uitvaart vond plaats in de Notre
Dame-kathedraal. Den geleerde, die de hoogste
Fransche onderscheiding verwierf, n.l. het
Grootkruis van het Legioen van eer, verdiende
dat het gansche land hem de hoogste eer beZij
wees. De Fransche radio ging hierin voor.
bewaarde gedurende één minuut een aangrijpende stilte, nadat zij eenige ontroerende woorden over dezen uitmuntenden geleerde den

ingezonden had.
stierf op 96-jai'igen leeftijd, jong, omdat hem niets anders meer overbleef en nadat
hij al een halve eeuw de onsterfelijkheid verworven had.
Branly

BLOEMBOL-PARASIETEN

bacteriën).

Over het weezen der viren, de veroorzakers
van virusziekten, loopen de opvattingen thans
nog uiteen. Velen beschouwen het virus als
een levenlooze stof, een opvatting, die vooral
veld gewonnen heeft na de onderzoekingen
van den Amerikaan Stanley, die uit perssap
van mozaïeke tabaksbladen kristallen van een
hoogmoleculair eiwit isoleerde, die zeer infectieus bleken te zijn. Een uitvloeisel van deze opvatting zou zijn dat men de virusziekten onder
de groep der physiologische ziekten moet rangschikken. Aan den anderen kant bestaat de
opvatting dat men hier toch met een levende
parasiet te doen heeft, aangezien de virusziek-

parasitaire ziekten gedragen.
De virus-aantasting bij bloembollen behooren
tot de eerst beschreven verschijnselen van virusziek. Hoewel nog niet als „ziekte" onderkend vindt men in de 16de eeuw reeds gebroken tulpen beschreven. Aanvankelijk werden in
het algemeen verschijnselen als gebroken tulpen, grijze narcissen, bonte hyacinthen enz.
niet al te zwaar genomen, doordat men ze toeschreef aan klimaatsinvloeden of ze als degeneratie verschijnselen beschouwde. Zoo zijn vermoedelijk verscheidene waardevolle variëteiten
verloren gegaan; ze raakten z.g. „uitgeteeld",
hetgeen mogelijk door een effectieve behandeling van het verschijnsel als „infectieziekte"
voorkomen had kunnen worden. Daarom is het
van groot belang de verschijnselen, die door
viren worden veroorzaakt als zoodanig te herten zich volkomen als

van Eugène Laermans

Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Brabant
Het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant heeft zijn 102de
jaarvergadering gehouden in het Centraal Museum van het Genootschap te 's-Hertogenbosch onder voorzitterschap van den vice-pre-

ging van de in 1938 gehouden tentoonstelling
van smeedwerk en de tentoonstelling van werkstukken van leerlingen der kunstafdeeling van
de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en
Ambacht te 's-Hertogenbosch te openen.
De Commissaris der Koningin, hierop het
woord nemend, memoreerde het succes, dat de
tentoonstelling van smeedwerk destijds had.
Blijkbaar is het streven, dat hier tot uiting
kwam, niet tot succes beperkt gebleven, doch
is het ook met de ambachtelijke houtbewerking geloopen als met het smeedwerk. De ont-

wikkeling van het ambacht is in de laatste
jaren, voorzoover het houtbewerking betreft,
sident, mr. E. baron Speyart van Woerden, erg in de verdrukking gekomen.
Een juiste
mede in tegenwoordigheid van den Commissareactie daarop is noodig, waardoor het oude
ris der Koningin, jhr. mr. dr. A. B. C. M. van ambachtelijke weer tot zijn recht moet komenRijckevorsel, en den burgemeester van 's-Her- Er moet gezocht worden naar een juiste vertogenbosch. mr. F. J. van Lanschot.
houding tusschen het machinaal bedrijf en het
De voorzitter opende de vergadering met een ambachtelijk persoonlijke.
archaïsme,
welkomstwoord en wees er op, dat deze jaar- maar met de aanvaarding vanGeen
wat er ontstaan
vergadering slechte kan staan in het teeken van is door de
moderne ontwikkeling der machines
den rouw. Te zeer, aldus spr„ leeft in ons voort
en de machinale bewerking, ook het eigene, het
de herinnering aan jhr. mr. Van Sasse van volkseigene,
het persoonlijke, het ambachteVsselt. dan dat niet diepe weemoed zich van lijke.
ons zou meester maken bij de gedachte, dat
De organisatie
ons genootschap zijn persoon voortaan zal ont- derd, dat naast deis thans reeds zoover gevorsmedenkern en de houtbeberen. Spr. kenschetste hem als den grootsten, werkerskern cok reeds
een Centraal Ambachtsbesten, nobelen en onvergetelijken
bureau tot stand kwam. Spr. verheugt zich over
en gaf een uitvoerige schets van het werk van dit
doorzetten der organisatie en verwacht
jhr. Van Sasse van Ysselt voor het genoothiervan veel goeds voor de provincie. Hij wiist
schap.
ook op de vruchten, welke ten deze te verwachHierop bracht de secretaris, mr. dr. L. J C.
ten zijn van contact met den uit het streekvan Gorkom, het jaarverslag uit, waarin
planwerk voortgekomen dienst, voor bouw-, wowerd vermeld, dat het genootschap thans 523 ning- en
welstandstoezicht.
leden telt en waarin de veelzijdige activiteit
Sprekende over de
andere tentoonstelling,
van het genootschap in het afgeloopen jaar in
spr. zich verheugd, dat de voortreffelijke
toonde
haar verschillende aspecten bespreking vond Bossche Koninklijke
School ook nog eens kans
De bibliothecaresse, mej. C. M. E. Ingen
heeft, werkstukken harer leerlingen in breedeverslag
bracht
uit over de bibliotheek van het
ren kring ter kennis te kunnen brengen. Spr.
genootschap in het afgeloopen jaar en
verroemde de leiding, die ir. Damerau en André
meldde daarin 0.m., dat in dat jaar
1700 boe- Verhorst hier den leerlingen geven. Met den
ken werden uitgeleend; voort» gaf dit
versladat deze tentoonstelling ook bij het
een overzicht van de ter beveiliging van deïi wenseh,
grootere publiek de belangstelling zal krijgen,
boekenschat van het genootschap tegen luchtdie zij verdient, besloot spr. zijn rede, waarna
gevaar genomen maatregelen,
ontvangen schenhij beide tentoonstellingen geopend verklaarde.
kingen en gedane aankoopen.
Namens de houtbewerkers dankte de heer
De aftredende bestuursleden werden herko- Hazenberg
het bestuur van het genootschap
zen, terwijl bovendien in het bestuur
werd ge- voor het beschikbaar stellen der zaal, den
heer
kozen jhr. mr. F. van Rijckevorsel
Valk voor zijn leiding en den Commissaris der
De voorzitter verzocht daarop
den CommisKoningin
saris der Koningin de tentoonstelling van am- uit, dat devoor zijn woorden en sprak de hoop
tentoonstelling zal mogen bijdragen
bachtsbekwaamheid op het gebied van houttot waardeering voor het vak.
bewerking, mede in verband met
den arbeid
Hierop
de voorzitter de vergadering,
van nevenliggende bedrijven als van smeden en waarna desloot
aanwezigen, voorgelicht door resp.
schilders, tot stand gekomen onder
technische de heer
leiding van architect H. W. R. Valk, in navol- horst deValk en de heeren ir. Damerau en Vertenteonstellingen bezichtigden.

voorzitter'

o.m!

Housz'

Kompas" te Antwerpen) gewijd. De tekst is ge-

zekeren zin is

torium voor Bloembollenonderzoek. een voordracht over „Virus-ziekten, in verband met de
bloembollencultuur.
Zij merkte op, dat er in het algemeen twee
groote groepen van ziekten te onderscheiden
zijn, nl. parasitaire ziekten, en physiologische
ziekten.
Terwijl de laatste zuiver stofwisselingsziekten
zijn, waarbij geen parasieten een rol spelen,
worden de parasitaire ziekten veroorzaakt door
bepaalde parasieten (b.v. door schimmels of

„De dronkaard"

Aan den Rotterdamschen schilder en beeldhouwer Hendrik Chabot is de laatste aflevering
van het maandblad „Beeldende Kunst" (Uitgave „De Spieghel" te Amsterdam en „Het

Branly, die op den eersten Paaschdag, 96 jaar
oud, gestorven is.
Branly's dood was al even voorbeeldig als zijn

van de Alg. Ver. voor
In de vergadering
mejuffrouw dr. M. P.
hield
Bloembollencultuur
de Bruyn Ouboter, verbonden aan het Labora-

zijd.

Muze
van Neerlands schouwtooneel,
Vergeet bij haar uw zorgen
en politiek krakeel.

onzen Parijschen correspondent)
Zaterdag heeft Frankrijk een laatste en ontroerende nationale hulde gebracht aan een van
zijn grootste en edelste zonen, prof. Edouard
(Van

Hierom

5

Zijn visie geldt de
natuur als geheel

uitvaart

Virus-ziekten

TENTOONSTELLING VAN HET
AMBACHT

Gij eert als wij de

Bij zijn plechtige

In

— BLADZIJDE

H. CHABOT

Interessante voordracht over

eeniging

Ontsloten is de Tempel
der Muze toegewijd.
Weest welkom, stadgenooten
vergaard van wijd en

PROF. BRANLY

MISSIE-BOEKEN-AGT.Ei aether

gegund.

Toen kwam het tot oprichting van de ver„Het Nederlandsch Tooneel"
onder
stuwing van mannen als Schimmel
en A. C.
Wertheim aan welke, na veel strijd, in 1876
voor drie jaar de pacht van den stadsschouwburg werd gegund. Kunstenaars als mevr.
Kleine—Gartman, Veltman, de (oude) Tourniaire, L. B. J. Moor, C. van Schoonhoven, waren medespelenden. De schitterende voorstellingen der vereeniging in de eerste
drie jaren vanhaar bestaan konden niet leiden tot bestendiging van de pacht. Er was een nieuwe troep
gevormd welke mede naar de bespeling van
den stadsschouwburg dong. En
zoo zien we
een strijd ontbrand om het bezit, liever: om
de bespeling, van
schouwburg. De pacht
voor 1879—'82 werdden
aan
v. Oilefen en Albregt
toegewezen. De
Nederlandsche Vereeniging
kwam er b-uiten te staan!
Wat te doen?
Na deze miskenning
het stadsbestuur
gmg Het Nederlandsch door
Tooneel naar de Amstelstraat naar het Grand Théatre van Van
Lier. in de Amstelstraat was in de naastgelegen Salon des Variétés Louis
Bouwmeester opgetreden met
Judel. Louis Bouwmeester was
in de volle kracht van zijn talent. Hij trad tot
de
nieuwe .vereeniging Het Nederlandsch
Tooneel toe en zijn optreden werd een tooneelsuccei.
De eerste voorstelling Dinsdag 2 September
1879 werd geopend met een „Welkomstgroet
aan het publiek, gedicht door H. J. Schimmel
en uitgesproken door P. A. Morin".

AVONDBLAD

kennen.
Het tot nu toe gebruikte diagnose-middel:
infectie van een gezonde plant met perssap
uit de verdachte plant, heeft bij bolgewassen
het bezwaar dat de resultaten meestal een vol
jaar op zich laten wachten. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen werd een nieuwe
methode, de z.g. serologische methode in het
onderzoek betrokken. Door inspuiting van perssap uit bladen van zieke planten bij een konijn,
wordt een antiserum verkregen tegen een bepaald virus. Dit antiserum kan zeer goed als
diagnose-middel voor de virus dienst doen.
De verspreiding der virus-ziekten geschiedt
in het algemeen door biadluizen, die 't virus
van de zieke plant op gezonde planten overbiengen. Hieruit volgt de bestrijdingswijze:
men zal in de eerste plaats zooveel mogelijk
de infectie-bronnen moeten verwijderen en
voortkweeken met geselecteerd volkomen zuiver
materiaal. Aan den anderen kant kan ook luizenbestrijding en wel voornamelijk 't voorkomen
van aantasting door luizen ter hand genomen
worden. Daar bij vele virusziekten van bloembollen gebleken is dat men de ziekte door saptransmissie kan overbrengen is het tevens
raadzaam met het afsnijden der bloemen en
het hollen en snijden van hyacinthenbollen
infectiegevaar uit te sluiten: in het eerste geval door eerst de zieke planten te verwijderen,
bij het hollen en snijden door eiken bol met een
schoon mesje te behandelen.
Tenslotte heeft in den laatsten tijd nog een
andere methode om virus-infectie tegen te
gaan perspectieven voor de toekomst geopend.
Een plant, geïnfecteerd met een weinig schadelijk, soms zelfs symptoomloos virusras blijkt
n.l. niet vatbaar meer te zijn voor infectie met
een na verwant ras, dat eventueel veel schade
aan de plant doet. Hierin zou men dus een
middel hebben om door infectie met weinig
schadelijke virusrassen infectie met schadelijke
rassen te voorkomen. Deze methode is echter
nog zeer weinig uitgewerkt.
Uit allee blijkt dat er voor het wetenschappelijk onderzoek nog een lange weg
met vele
moeilijk te nemen hindernissen is af te leggen.

schreven door Dr. J. G. van Gelder: een bondige karakteristiek van den kunstenaar, wiens
werk bij het groote publiek nog steeds op weerstand stuit.

„Tuindersvrouw", een schilderij van
H. Chabot

EUGENE LAERMANS
Schilder van het sociale
leed
Wij hebben onlangs het overlijdensbericht
moeten schrijven van Eugène Laermans, den
Belgischen schilder, die zich zooveel bekendheid verwierf door zijn tafercelen van de misère
der arbeidende bevolking, tafercelen, waarin hij
soms een epische grootheid bereikte.

Het leven van dezen schilder is somber

geweest, want al was hij beroemd, al was
hij door Koning Albert zelfs in den adel-

stand verheven met den titel van baron,
hij had groote kruisen te dragen. Hij nam
ze op zich „met een stoïcijnsche berusting,
die iets bijbelsch van grootheid in zich
droeg," aldus de bewoordingen van Emile
Langui in een artikel in de Kroniek van
Kunst en Kuituur. Doof van den aanvang
van zijn kunstenaarsloopbaan af, zonderde
hij zich vrijwillig af en kwam gedurende
meer dan veertig' jaar niet meer onder de
menschen. Mettertijd begon ook zijn gezicht
te verzwakken en sinds 1925 zag hij niet
genoeg meer om het penseel vast te houden.
Waar honderd andere harten in bitterheid
en wanhoop zouden verdorren, bloeide het
zijne echter genereus open voor het leed
van een wereld, waar hij in schijn buiten
leefde, maar waarvan hij in zich zelfs de
verste echo's voelde naklinken.

Chabot's boeren en landschappen nemen
sedert omstreeks 1934 een geheel eigen plaats
in in de Nederlandsche schilderkunst, aldus Dr.
van Gelder.
invloeden, die nog vóór 1924 Zadkine,

„De

misschien Van Gogh en later ook De Smet en
Permeke voorbijgaand hadden uitgeoefend, zijn

dan geheel verdwenen; die invloeden zijn trouwens nooit karakteristiek geweest, omdat het
zoeken naar de wezenlijke grondtrekken van de
natuur met haar destructieve elementen, zoo
goed als met haar chaotische orde in alle landen na den oorlog de besten heeft vervuld en
voortgedreven. Aan dat streven heeft Chabot
een eigen uitdrukking verleend, krachtig, duister en aardsch. vervuld als hij kon zijn van de
dreigende machten, die de aarde en het ploeterende, zwoegende menschdom overrompelen
en beheerschen.
Chabot als schilder laat zich van tijd tot
tijd nog wel meesleepen door zijn eerbied voor
de overweldigende groeikracht van het land en
zijn gewassen, maar die doem van het onontkoombare blijft aanwezig. De schoonheid ligt
nu elders dan waar de vroegere landschapschilders haar zochten. Chabot vermooit niet,
het is heel anders, directer, heviger.
Zijn visie op de natuur geldt de natuur
als geheel en niet een détail, niet een romantische herinnering. Onder die natuur
worden de verkromde wilgen, de hooibergen
en de onregelmatige hekken in een zelfde
onvervangbare functie begrepen als de daglooners, de maaiers en de melksters in hun
acties. Hun staan en bukken over de aarde,
hun zitten en uitrusten, hun eten en hun
samenzijn heeft diezelfde eeuwige waarde
en eenzelfde onsterfelijkheid als het staren
van het vee, het uitloopen van de wilgentakken, als de grijsheid van den mist, als de
smeltende sneeuw op het verkilde land.

Chabot kent het land, hij heeft begrepen
telegraafpalen ieder weer wat anders tusschen de korenvelden staan, hij weet
waarom de vogels niet hooger over de weilanden strijken, hij weet dat de structuur van den
bodem geen andere onregelmatige ligging van
De man, die zelf zooveel meelijden
waard de boerenwoningen toelaat en hoe het komt,
was, had in zijn kunst niets dan meelij voor dat de wolken de vrees vermeerderen en dat
geel zoo geel kanzijn, het grijs zoo grijs, het
anderen.
Langui noemt den inhoud van Laermans' groen zoo groen."
kunst, zelfs tot in zijn laatste, vredige, landeWij hebben hier nog een andere aflevering
lijke composities, met sociale tendenzen geladen. Hij is de zwijgende kameraad, die mee op- van „Beeldende Kunst" te vermelden, waarvan
de tekst door Dr. J. G. van Gelder is verzorgd,
stapt en die weet waarom.
Zijn figuren stappen, zooals zij het in en wel de aflevering die is gewijd aan Post en
onze kunst sinds Brueghel niet meer gedaan Van den Eeckhout, twee Hollandsche schilders,
hebben.
die in de 17e eeuw naar Brazilië zijn getrok„Dit eeuwig marcheeren naar een ver, on- ken. Zij maakten deel uit van de merkwaardige
zichtbaar punt lijkt een obsessie in het werk van expeditie, die Johan Maurits van Nassau van
den meester, als het rusteloos hunkeren naar 1637 tot 1644 ondernam, met een leger van 350
Ahasverus, die een man, dat in 1639 nog met 1600 man werd aaniets anders, iets beters
doel heeft, vaag en ver, en dat hij onder het gevuld, met geleerden en predikanten. Om de
mom der berusting koppig najaagt. lets bijbelsch schatten van den bodem op het doek vast te
hangt er over die stakers, die landverhuizers, leggen werden de twee jonge schilders meegedie vluchtelingen, die opgecischten, die kreupe- nomen, Frans Post (broeder van den architect
len, welke steeds maar doorloopen onder lood- Pieter Post) en Albert van den Eeckhout. Waar
zware luchten en enkel stilhouden om te bid- zi.l hun leertijd hebben gehad is niet na te
den en hun dooden te begraven.
gaan, vermoedelijk in Haarlem bij een schilder
Het grenst aan het ongelooflijke te moeten als Pieter Molijn of bij Jacob van Campen. die
aanvaarden, dat dit oeuvre schier heelemaal niet alleen als architect, doch ook als schilder
binnen de vier muren van een atelier ontstond naam gemaakt heeft. Post was de landschapsen nagenoeg in volslagen afzondering van de schilder. Van den Eeckhout de figuurschilder.
buitenwereld. Doch Laermans had in de enkele Hun beider werk is bijzonder aantrekkelijk, het
jaren van zijn kommervolle, ijverige jeugd heel ademt een groote frischheid. Men kan geheel
het Brabantsche landschap met zijn menschen onderschrijven de slotconclusie van den schrijen hun ziel, hun noodlot en hun opstandigheid ver: unieke documenten, zonder superioriteitseerst Isaac Israëls heeft in
in zich opgenomen. Hij had in eenmaal de gevoel geschilderd
Waarheid gezien en dit vizioen heeft zijn heele onze koloniën aesthetisch belangrijker werk
die toch meer geven dan menig
leven gevuld. In dien zin kan men terecht zeg- gemaakt
dat, vast aan
gen, dat hij aldoor aan één schilderij gewrocht 17de eeuwsch schilderij,
heeft: „het heldenfresco van den armen stak- tradities, slechts het beeld van onze kunst
ker".
vergroot zonder het te verrijken. Frans Post en
officieel ten Albert van den Eeckhout waren de eenige schilMen heeft hem plechtig' en
grave geleid. Soit! Maar achter den stoet der ders die tenminste iets hebben laten voelen van
levende rouwenden kwam een onzichtbare op- de tropische hitte, van een andere stilte en
tocht van paria's, werkloozen, kreupelen, onge- van een anderen rijkdom dan waarvan de burwenschten, verschoppelingen en honden van de gers hier huizen bouwden en juweelen opspaarstraat. Onhoorbaar steeg uit deze massa de den. Want zoo is het toch. Dat rijk geworden
psalm van César Franck op „Ceux qui ont soif burgerdom hier nooit verlangt herinnerd te
de justice
en het trouwe hart van den worden aan dien oerstaat van hun goud en hun
grooten, armen Baron zal het gehoord hebben." drukte.
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Rector Leidsch Gymnasium
gaat

heen

Orgelconcert

te

Rolduc

Zaterdag heeft Pierre Zeijen het gebruikelijke Paasch-concert gegeven in de oude Abdijkerk van Rolduc, ook dit jaar op uitnoodiging
van het convent der paters Redemptoristen te
Wittem, dat zijn traditioneelen wandeltocht

In verband met zijn benoeming als rector van
het Gymnasium te Utrecht heeft dr. D. E. Bosselaar ontslag gevraagd uit zijn betrekking als
zoodanig te Leiden.
naar Rolduc maakte.
B. en W. dezer gemeente hebben den gemeenHet programma bestond uit de volgende
teraad voorgesteld dit ontslag met ingang van stukken: Praeludium und Fuge van Handel,
1 Sept. a.s. eervol te verleenen.
Variaties over: Mem junges Dsben hat ein End
van Sweelinck en de Tweede en Vijfde Symphonie van Ch. M. Widor.

Jaarvergadering van bouwkundige ingenieurs

Te Rotterdam is de jaarvergadering gehouden van de afdeeling bouwkundige ingenieurs
der vereeniging van Delftsche ingenieurs onder
leiding van den voorzitter, ir. J. F. van Hoytema.
De druk bezochte vergadering nam o.m. kennis
van het door den secretaris ir. H. van Vreeswijk uitgebrachte verslag over het vereenigingsjaar 1939 en vereenigde zich met het bestuursvoorstel om het aantal bestuursleden uit te
breiden tot zeven. Hierop werden de heeren ir.
G. Friedhoff uit Haarlem en ir. N. J. Kruizinga
uit Rijswijk in het bestuur gekozen. Na gezamenlijk de koffietafel te hebben gebruikt, heeft
het gezelschap in de middaguren een geslaagde
excursie naar de tunnelwerken gemaakt. Hierbij berustte de leiding in handen van ir. M. C.
Fritzlin, chef van het tunnelbureau, die voor
het bezoek aan de in uitvoering zijnde werken,
aan de hand van lantaarnplaten een overzicht
gaf vr.» de voorbereiding van het tunnelplan.

Brief

van

Maatschappij „Apollo”
In de dezer da«gen gehouden jaarvergadering
van de maatschappij „Apollo" (ondersteuningsfonds voor oude of gebrekkige tooneel- of toonkunstenaren of hun weduwen en weezen) werd
de heer J. Voetelink G. A. J.zn als voorzitter
gekozen.

Beethoven gevonden

Door het D.N.B, wordt uit Moskou bericht,
dat een tot nog toe onbekend gebleven brief

van Beethoven ontdekt is. Het document is gevonden in een archief en is het origineel van
een brief, dien Beethoven in 1826 aan den

Weenschen violist Karl Holz geschreven heeft.
Beethoven was bevriend met Holz en hij gaf in
dit schrijven een geestige critiek op vereerders,
die poogden een haarlok van hem te bemachtigen.

Tentoonstelling Eugène Lücker
In de Kunstzalen

van Gebroeders Koch,
Den Haag, werd een tentoonstelling van werken van den kunstschilder
Eugène Lücker gehouden, welke op 27 Maart
zou sluiten. Wegens de groote belangstelling
echter wordt deze tentoonstelling voorloopig
Hoogstraat 7 te

geprolongeerd.

De danseres Ilse Meudiner, die deze
-maand een tournee door Nederland
maakt

DE TIJD

AMSTERDAM
Gevaarlijke bewaakte
overweg
Voorloopig extra bewaking
Maandagochtend vroeg is voor de eerste maal
de nieuwe signaalinrichting bij den overweg
aan den Korten Muiderweg te Weesp in wer-

king gesteld. Een ingenieur van Weg en Werken
te
Amsterdam, benevens een opzichter van
dien tak van dienst en een opzichter van hei
seinwezen, waren naar Weesp gekomen, cm
zich van den. nieuwen tocstanc op de hoogte
te stellen. De voorzorgsmaatregel van den sta-

tionschef, den heer Broersma,

om voorloopig

spcorbeambte op den overweg te po_stee_en,
die bestuurders van voertuigen tij.:_g kan waar-

een

schuwen, wanneer een trein nadert, is hedenochtend reeds zeer noodzake ijk gebleken, want
zonder de extrabewaking van dezen beambte
en de politie. zou.en er onherroepelijk ongelukken gebeurd zijn.
Wel wordt vaa de seinkamer in het station
Uit, zoodra een trein gemeld is, een signaal gedraaid, waardoor de woorden „Stop vcor den
overweg" zichtbaar worden, maar aangezien op
dat ocgenb ik de boomen nog niet direct gesloten worden, trachten
zooals reeds tevoren
g?'reeed was'— de bestuurders van auto's ook
dan nog door te rijden. Indien de weggebruikers niet steppen, zoodra het vorenbedoelde
signaal gedraaid is, zullen, wanneer de extrahetgeen binnenbewaking opgeheven wordt
kort toch gebeuren za!
ongelukken onver-

damesparapluic;

1 gummirol; 1 rozenkrans, 1 gom, Laren, Haarlem, Assendelft, kortom uit

fietskap; 1 schilderij; 1 sigarenaansteker; 1 alle deelen van de provincie. De hoofdstad was
schoolétui; diverse schoenen; 1 paar gymnas- bijzonder goed vertegenwoordigd met groote
tiekschoenen in zakje; 1 schooltasch; diverse groepen van Cito en Wilskracht, de Kruistasschen; 1 vulpen; 1 vulpotlood; 1 zak mei vaartwandelclub Excelsior en de Kruisvaarders
autobinnenbanden; 1 zak anthraciet, enz
van O.L.V. O. O. Verder was er een groot aanzijn inlichtingen te
Tevens
bekomen omtrent
aangeloopen honden en 1 kleine papegaai.
Aan het kantoor der «Gemeentetram zijn te
bevragen: diverse tasschen; 1 koffertje; 1 portemonnaie; diverse sleutels; 1 vulpenhouder; 1
vulpotlood; 1 polshorloge; 1 rijwiel bel.plaatje;
1 zilv. dames-horloge; 1 boek; 1 handzaag; 1
cape; 1 kunstgebit; 1 lorgnet; 1 handmof enz
Aan het kantoor der Taxi-centrale, tel. 36580,
zijn op werkdagen van 10—12 uur en van 14—
18 uur inlichtingen te bekomen omtrent voorwerpen, gevonden in stationneerende auto's.

GASMASKERS VOOR DE
BURGERBEVOLKING
Burgerwacht richt zich tot
den minister

In een eenige maanden geleden verschenen
brochure heeft prof. dr. D. H. Wester, hoogleeraar aan de Hoogere Krijgsschool uiteengezet, dat het mosterdgas het meest gevaarlijk gas zal zijn, wanneer de chemische strijdmiddelen tegen de burgerb:volking zullen worden toegepast en dat dit gas voor onze burgerbevolking veel meer is te vreezen in dampvorm dan in vloeistofvorm.
Hij zegt woordelijk; „Wat 99 pet. der Nemijdelijk zijn.
is
Een der bestuurders uit de file van wachten- derlandsche burgerij neg steeds ontbreekt,
de auto's en aangespannen militaire wagïns een gasmasker als beschermingsmiddel tegen
wees ons er op, dat, doordat aan de teide een der ergte giftgassen: het mosterdgas in
zijden van den overweg het stopbord op zeer dampvorm."
Deze meening van een man, die uit hoofde
korten afstand van den overweg staat, het voor
zijn functie aan de H. K. S. meer dan
van
bestuurders van zwaargeladen wagens, koiemand anders in Nederland het gasmaskersmende van de richting Muiden, practisch on- vraagstuk
van alle zijden heeft kunnen bezien
mogelijk zal bijken, op den stei'.en oprit te
wijst op een ernstig tekort aan onze bescherstoppen. Doordat n.l. de nieuwe toegangswegen mingsmiddelen
voor onze burgerbevo)king.
tot den overweg nog steeds niet gereed zijn, is
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft
de beschikbare ruimte voor het rijveikeer absoin de Kamerzitting het volgende verklaard'
luut veel te smal.
..Welnu, er zijn thans zeer groote voorraden
Naar de stationschef on5 mededee de, wordt gasmaskers,
maar het volk, ook degenen, die
de toestand dermate gevaarlijk geoordeeld, dat voldoende middelen hebben om ze aan te
het personeel oDdracht heeft, de treinsignalen schaffen, laat de regeering rustig met die voorniet veilig te zetten, alvorens de afsluithekken raden zitten."
voor den overweg zijn neergelaten.
Hierbij geeft dus Zijne Excellentie toe, dat
onze bevolking een zeer ernstig tekort heeft
aan gasmaskers en dat hij niet in staat is,
langs den door hem gevolgden weg, dit tekort
GOUDEN JUBILEUM VAN
U- doen eindigen.
A.
Nu heeft het Amsterdamsche GasmaskersOnder groote tenaamstelling vierde de heer syndicaat, in samenwerking met de BurgerJ. A. Luysterburg zijn gouden jubileum in wachten in Nsderland, in den korten tijd van
Rijksdienst. Tal van fraaie bloemstukken o. a haar werkzaamheid 20.000 gasmaskers aan
kunnen leveren, zonder
van het Ministerie van Financiën, alsmede van deze burgerbevolking
gemaakt werd, daar de gediverse financieele
instellingen
en andere dat daarbij winst
arbeid belangeloos werd verlichamen gaven blijk van de zeer groote waar- heele leidende
deerins, die de werkzaamheden van den jubi- richt. Deze verspreiding werd echter den 12en
Juni 1939 door den Minister aan de Burgerlaris ais agent van het Ministerie van Finanwachten- verboden, met het gevolg, dat de disciën in
de financieele wereld ondervinden.
van gasmaskers feitelijk stop werd
Vele personen uit de financiee e wereld en lal tributie
gezet.
van vertegenwooK igers van groote instellinOp grond van bovenvermelde verklaring van
gen, alsmede cpjnbare lichamen, kwamen hun Prof.
Wester heeft het dagelijksch bestuur der
opwachting maken en hun gelukwenschen aan- Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam zich thans
bieden.
tot den Minister van Binnenlandsche
Zaker.
Gevraagd naar hetgeen den jubilaris op dezen gewend met het dringend verzoek dit verbod
voor hem onvergeteiijken dag het meeste had in te trekken, omdat uit de uitlating van den
getroffen, gaf deze ten antwoord, dat dit ce Minister in de Statsn-Generaal duidelijk
is
nrier hartelijke en warme woorden waren. gebleken, dat de door den Minister gevolgden
dte hem des ochtends door zijn ambtenaren weg niet tot het doel Kidt _n het dus wensche■___.ii toegespreken.
lijk is het verbod zoo spoedig mogelijk in te
Vooral de Effectenbcu-s was sterk vertegen- trekken.
woordigd. Omstreeks half vier kwam vrijwel
het geheele bestuur van de Vereeniging * or.r
den Effectenhandel zijn opwachting maken.
R.K. OPENBARE LEESZAAL
De voorzitter van de Vereeniging, de heer F.
J. M- van Ogtrop, sprak den jubilaris toe en
memoreerde in het bijzonder de aangename
Aanwinsten litteratuur landsamenwerking met het bestuur van de vereenien volkenkunde
ging en den heer Luysterburg', in zijn functie
a's fceurscommissaris.
Namens de leden van
De R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek
de Vereeniging voor Cen Effectenhandel bood meldt ons de volgende aanwinsten over Landbij den heer Luysterburg als blijk van hulde en Volkenkunde:
een staand horloge en een antieken thermoJ, van Ammei's-Küller: Wat ik zag in Indië.
1939; Hugo Adolf Berr.atzik: Albaniën, das
meter aan.
Land der Schhipelaren. z.j.; Gaëtan Bernovi.le:
Le pays des Basque. z.j.; H. Th. Fischer: Van
leven en bedrijf der vreemde
DE TERUGGANG VAN HET verre volken;
volken. 1939; A. Gatti: Saranga de Pygmee.
1939; R. L. G. Irving: The Alps. 1939; A. J. H.
Lynden: Op zoek naar de Zuidgrens; de
van
In de afgeloopen maand zijn in de haven van
grensbepaling
tusschen Suriname en Brazilië
aangekomen
zeeschepen
Amsterdam
101
met een
bruto-inhoud van 320.575 kubieke meter. De cij- 1935—1938. 1939; Roland Nitsche: Waar helden
fers over Maart 1939 bedragen 281 en 1.831.548. met reuzen strijden; Skandinavië zoals ni.?mand het kent. 1939; R. Schuiling: Finland.
De cijfers over het eerste kwartaal 1940 bedragen 344 zeeschepen met een kubieken inhoud 1926; Klaas Smelik: Hollanders visschen in de
van 1.575.865 meter. Over het' eerste kwartaal Pcolzee. 1939; Je. Smit en G. Stuiveling: Reisverhalen. 1939; R. Steinmetz: Menschenlevens
1939 zijn deze cijfers 872 en 5.720.587.
in Amerika. 1939; Magda Taisen: Und Buddha
lachelt; eine Frau im Wirkel Asiens. 1939.
Centrale: De uitleen is geopend lederen
DE
werkdag van 10—1, 2—6 en 7—9 uur, behalve
des Maandagsmorgens. De lees- en studiezalen
zijn kosteloos toegankelijk. Alle inlichtingen
In den ouderdom van 86 jaar is in het Verbetreffende het lidmaatschap worden gaarne
zorgingshuis voor Ouden van Dagen de laatste
verstrekt.
nachtwacht van Ams.erüam. Karel Berts, overleden. In 1877 kwam Berts op 23-jarigen leeftijd
in dienst bij de Amsterdamsche nachtwacht; hij
Tentoonstelling „De Brug" in
bleef er in functie tot de opheffing van dit instituut in 1881.
Stedelijk Museum

—

——

J.

-

LUYSTERBURG

SCHEEPVAARTVERKEER

LAATSTE NACHTWACHT
OVERLEDEN

Op Zaterdag 6 April a_s„ des middags te halt
drie, zal de jaarlijksche tentoonstelling van de
vereeniging van Nederlandsche beeldende kunOmtrent den levensloop van wijlen pastoor stenaren „De Brug" in het Stedelijk Museum
van Delden 0.E.5.A., wiens dood wij reeds worden geopend.
berichten, kunnen wij nog mededcelen, dat
de thans ontslapen herder Amsterdammer van

PASTOOR VAN DELDEN

geboorte was. Hy werd de eerste defimtor der
Paters Augustijnen en was ook lange jaren professor in de moraaltheologie in net klooster te
Nijmegen en magister der fraters theologanten.
Wijle» pastoor van Delden was een zeer ijverig
priester, wien het zieleheil der hem toevertrouwde geloovigen zeer ter harte ging. Huisbezoek en
vereenigingsleven, de luister van Gods huis, het
werk der congregaties, hij heeft het alles met
groote toewijding behartigd en bevorderd.

„Te paard door Hongarije”

Voor de Vereeniging Nederland —Hongarije en
de Noordhollandsche Jachtvereeniging houdt de
heer W. A. M. Westeroiien van Meeteren op
Vrijdagavond kwart .over acht in het AmstelHotel een lezing met filmvertooning over hel
onderwerp „Te paard door Hongarije."

Botsing tusschen

Onvolledig huzarenstaatje
Aan het Hoofdbureau van Politie, O. Z. Achterburgwal 185, kamer 17, zijn op werkdagen
van 10—6 uur inlichtingen te bekomen omtrent
voorwerpen, die in de week van 17 tot 24 Maart
JJ. als gevonden zijn aangegeven:
1 doos mayonnaise; 1 bankbiljet ad ’25.—; 1
gulden; 1 rijksdaalder; portemonnaie's met inhoud; rijwielplaatjes; sleutelbossen; 1 gouden
armband; 1 zilveren armband; 1 camee-broche:
eenige armbandhorloges; 1 zilv. manchetknoop;
1 gouden oorknop met 3 diamantjes; 1 gou_er«
ring; 1 zilv. ring; actentasschen; 1 auto-wieldop; 1 autoped; 1 bos riet; 5 boorden; 1 ous
olie; 1 pakje badgoed; 1 paar regenpijpen; diverse boeken; 1 kerkboekje 1 zeilsloep; eenige
brillen; eenige ceinturen; 1 sjaal; 1 dekzeil; 1
doos toiletpapier; 2 doozen ieukoplast; 1 doos
met pakken suiker; 1 fototoestel; eenig «gereedschap; 1 hondenhalsband; handschoenen; eem©3 hoeden; 1 padvindershoed; 1 jas; 1 colbert;
1 driewielig kinderfietsje; 1 paar dameskouseu;
1 kano; 1 damespanlalon; 1 hesrenvest; 1 löterijbriefje; 1 regenmantel; eenige motoronderdeelen; 1 emaille naamplaat; 1 nummerplaat;
1 padvindersriem; 1 plaid; 1 presenteerblaadje; 1 pakje met tafellaken; 1 pakje met cape
en paren schoenen; 1 Rijksdistributiekaart; 1

op

motor en

Prachtige attractieve
voorstellingen
Directeur Alex Wunnink doet soms wondehij heeft het nu verstaan midden in
ren

18 p„ 3 J. Alles 14 p., 4 B. v. d. Waard 11 p.,
5 H. Maas 9 p.
Beginnelingen: 1 J. B. de Vries 21 p„ 2 J.
Schutte 21 p., 3 P. Schipper 15 p„ 4 J. van
Veen 12 p., 5 A. G. Lamc 6 p.
Klein Germania hield haar laatsten rit van
de wintercompetitie, waarvan de uitslag !uid'
Klasse A; 1 G. de Booy, 2 W. Rosenberg, 3
E. Rodermond.
Klasse B: 1 T. Harings, 2 J. de Bruin.
Totaal uitslag:
Klasse A: 1 G. de Booij 24 p., 2 E. Rodermond 18 p„ 3 W. Rosenberg 11 p.
Klasse B: 1 J. de Bruin 23 p„ 2 T. Harings
11 punten.

den onmogelijksten oorlogstijd een keurprogram
van internationaal variété saam te stellen,
waarheen heel Amsterdam gaarne zal gaan.
John Brookhouse Mc. Carthy met zijn
tal individucelen.
show-orkest
vult den avond met meeslepende
De wisrelbeker voor de grootste groep kwam
muziek en daartusschen komen eerste rangs
na loting definitief in het bezit van „Cito".
onnaspeurbare
D. V. V. kan met plezier op dezen tocht terug- artisten u verbazen met hun
goocheltoeren
of hun fenomenale acrobatia.
zien, welke veel heeft bijgedragen voor het pro(Berichten reeds geplaatst in een
Suzy Wadnas is de charmante manipulatrice,
pageeren der R. K. wandelsport.
deel van onze vorige oplaag)
die van één sigaret er duizend en van één
speelkaart er honderden maakt. Max Ehrlich
en zijn partner doen ons lachen om hun radioPIJNENBORG AAN EEN
imitaties en Rita Georg zingt als 'n internationale vedette lustige Fransche en Duitsche chanORGEL
sons. Er zijn humoristen die u stuipen doen
lachen om hun excentrieke danspassen en hun
kolossale buitelingen
er zijn acrobaten, die
Organistenvoor de
Houding van Berlijn tegenover
met hun lichaam van alles kunnen doen
(met
kortom er is een variété-programma
vereeniging
Finland was onduidelijk
Heintje Davids als Nederlandsche artiste)
Nederlandsche
Organistenvereeniging
De
heeft dat een avond van prettig vermaak geeft en
STOCKHOLM, 1 April. (Zweedsch Tel. Ag.).
Zaterdag te Amsterdam een belangrijke orgaIn de debatten in den Rijksdag hebben de
ons meer dan eens in verbazing brengt.
nistendag gehouden en hare besprekingen beLach, griezeling, verwondering, verbazing en vertegenwoordigers van de regeeringspartijen
sloten met een bezoek aan „Ons' Lieve Heer op bewondering wisselen elkaar af
Gaat dus de politiek der regeering in het Finsch-RusSolder", waar door het bestuur den leden een naar Carré.
sische conflict goedgekeurd. De communisten
orgelconcert werd aangeboden. De heer Piet Pijen de vertegenwoordiger van de linksch-sociaL. v. d. B.
nenborg had zich welwillend bereid verklaard
llstische partij leverden kritiek, doch zij stelden
dit orgelconcert te houden. Eerst werden de leden
zich niet op gelijk standpunt.
uit verschillende deelen des lands namens het
Enkele sprekers van andere partijen waren
College van Regenten door den secretaris vervan oordeel dat de Zweedsche regeering reeds
welkomd en werden hun de merkwaardigheden
eerder aan de regeering van de Sovjet-Unie
„FORZANDO"
duidelijk had moeten maken, dat een actie tevan het oude geheel gerestaureerde grachtenhuis
gen Finland interventie van Zweden zou kunmet huiskerkje getoond (Museum Amstelkring O.
Aan het concert der Harmonie-vereeniging nen veroorzaken.
Z. Voorburgwal 40), waarna het orgelconcert aanDe kritiek richtte zich vooral tegen de pasving op het oude orgeltje, dat blijkens een in- „Forzando" werd medewerking verleend door het
schrift gebouwd werd door „Hendrik Meyer, or- Koninklijk Mannenkoor „Kunst na Arbeid", wij sieve rol van de Zweedsche regeering bij het
ï-ecruteeren van de vrijwilligers. Bovendien werd
gel- en claviermaker, wonende Korte Dijkstraat mogen dus spreken van een vocaal en instrumenerop gewezen dat men thans energiek moet wer3de huis van de Oude Schans in het jaar 1793". taal concert in optima forma.
Het orkestraal programma vermeldde: „Chamken aan de versterking van de landsverdediging
Een scheepstimmerman heeft de hand gehad in
den bouw, want de spiegel van een schip is tot pignon-Marsch", S. W. Ord Hume, Ouverture
Vervolgens zeide de minister van Buitenversiering gebruikt. De heer Pijnenborg had een „Festival", Leutner, waarna Ballet „La Feria"
Zaken dat hij zich bewust is van
landsche
keurprogramma samengesteld, geheel berekend van P. Lacombe, arr. E. Roux. Dit muziekkorps
in zijn uiteenzetting, aangezien
een
leemte
op het door den Amsterdamschen orgelbouwer is een dilettanten-ensemble met zeer goede kwahij niets heeft gezegd van de houding van
Adema gerestaureerde orgel. Eerst „Santa Ma- liteiten, zeker niet het minste onder de amateurDuitsehland. Er zijn evenwel in dit opzicht
ria" van Joh. Schremm (16e eeuw) uit het tabu- muziekgezelschappen op welker bezit Amsterdam
enkele aangelegenheden, welke niet in het
latuurboek van Leonh. Kleber, vervolgens „TJsz mag bogen. Dat vindt zijn oorzaak in de muziopenbaar kunnen worden gezegd.
geTiefer Nodt Schry Ich zu Dir" van Hans Kotter kale leiding van zijn dirigent Alb. Meijns. De geDe minister constateerde, dat er geen offi(1532) uit het tabulatuurboek van Prid. Sicher. noemde, niet gemakkelijke nummers kwamen
duidelijke
dynamische
vlot,
met
scha- cieele Duitsche nota bestaat en van het begin
Daarna: Duo: Quae Gabriellis vah Heinrich serreerd en
waarbij
leider
af was het niet duidelijk, welke houding
vertolking,
tot
de
keeringen
Capricio
Isaak (1512);
Pastorale van Girolame
d.
Werk.
Duitsehland
zou aannemen. Langzamerhand
Stand
zooFrescobaldi (1583—1643). Tot besluit twee kleine met het oog op de zaal v.
Ook zeide de
fuga's (c moll en e moll) van George Phillipp veel mogelijk te veel klankvolume in het forte heeft men dit evenwel begrepen.
verschil
geen
noemenswaard
pauze:
stukken
na
minister
dat
er
de
wist te vermijden. Ook de
Telemann (1618—1767).
meening heeft bestaan tusschen de Zweedvan
Bicknese,
„Suite
„With
Oriëntale"
F.
Sword
par
voortreffelijk
Deze oude muziek voldeed
op het
sche en Finsche regeering over de houdint var
orgel en alle aanwezigen waren uiterst voldaan. and Lance", door H. Starke, en C. M. von WeBerlijn.
De voorzitter, de heer Jacques Bleij vertolkte al- ber's Ouvertur° „Peter Schmolle" deelden in deze
ler bewondering en dank en sprak zijn vreugde verzorgde expressie en de natuurlijke muzikalier over uit dat het College van Regenten zich teit die wij van dirigent Alb. Meijns kennen.
Het optreden van het Kon. Mannenkoor „Kunst
niet had laten verleden het orgel te doen moderniseeren, maar het door een kundig orgel- na Arbeid", dirigent W. F. Kools, beduidde een
bouwer had doen restaureeren in den ouden zeer aangename afwisseling met de stoere orkestParijs terug
trant, in den geest trouwens zooals heel de klanken. Vier nummers: „Le Rossignol", Gretry,
„Psalm 84", N. H. Andriessen, „Vrede", W. F.
restauratie van het monument voltrokken is.
Kools, en Richard Hol's „De Rots in Zee" vormWASHINGTON, 1 April. (Havas). Bullitt, de
den in fraaie stijging een door het publiek zeer
Parijs, zal begin
gewaardeerde keuze uit Kunst na Arbeid's uit- ambassadeur der Ver. Staten te
terugkeeren.
op
zijn
post
week
volgende
HENRIËTTE BOSMANS
stekend voorzien repertoire.
Het publiek toonde zich met hartelijk applaus
zeer ingenomen met de verschillende prestaties.
Een gedeelte dezer zeer geanimeerde uitvoering
van Amery
Piano-avond
moest ik verzuimen, maar zeer vertrouwde en
ter zake kundige assistentie was mij ten dienste.
Het piano-recital van Hcnriëtte Bosmans leANTON TER STEEGE
verde een groot aantal namen en een even
LONDEN, 1 April. (Reuter). In een vanavond
groote verscheidenheid van stijlen op. Van eer;
Londen uit gehouden radiotoespraak heeft
van
chaconne van Handel via drie van Domenico
de vroegere minister van Koloniën, Amery, de
Scarlatti's „Essercizi" naar een sonate van Mogesteld wat het antwoord zou moeten zijn
WIELRENNEN vraag
zart en -vervolgens Schumann's „Papillons"
op welken volgenden zet ook van Hitler op den
alle vlinders die Schumann in zijn verzameling
Balkan.
had
en na de pauze vier stukken van
Amery zeide: „Het werkelijke antwoord is er een,
Brahms, vier van Debussy en nog de sonatine
slechts kan worden gegeven in bewoordingen
dat
No. IH van Pijper en Chabrier's Bourrée fanKeijReuter,
2 H.
van mannen, geschut, schepen en vliegtuigen.
Amateurs 20 KM.-. 1 W.
tasque toe
ziedaar een staalkaart, die mis- zer,
3 J. Reuter, 4 F. van Maanen, 5 J. Bos, 6
Het is de beheersching van de Middellandsche
schien den indruk mag maken vol afwisseling
Zee,
de kracht van het Turksche leger en van de
J. de Graaf.
te zijn en gelegenheid te bieden tot lichte _eNieuwelingen: 1 J. Ladenius, 2 J. Terpstra, geallieerde strijdkrachten, daarachter bijeen gekoorlijkheid, maar die in werkelijkheid veel en
bracht, welke er voor de bedreigde Balkanstaten
3 W. Smit, 4 J. Without, 5 J. Manuel.
zware eischen aan de pianiste stelde.
Beginnelingen : 1 T. Bes, 2 J. Taltie, 3 W. over zullen beslissen in hoeverre zij op succesNu is Henriëtte Bosmans een veelzijdige pia- Boeschotte, 4
rijke wijze hun onafhankelijkheid zullen kunnen
L. v. d. Berg.
niste, die zich terecht ook de reputatie verwierf
Donateurs; 1 J. Masmeijer 2 W. Bos, 3 L. verdedigen en mogelijke medeplichtigen in de
sen oprechte musicienne te zijn. Van die kwa- Bakker, 4 B. Keijzer.
Duitsche agressie zullen doen aarzelen. Dé openliteiten heeft men gisterenavond ook wel veel
Zondag 31 Maart heeft de AB.C. Olympia bare sympathie in de Balkanlanden is aan onze
opnieuw kunnen vaststellen, maar men moest
een oefenrit (4e rit van de Wintercompetitie) zijde, doch het optreden hunner regeeringen zal
er toch nog vaker aan denken, dat Henriëtte gehouden
beïnvloed worden, niet zoo zeer door hun symover 60 K.M.
Bosmans' muzikanteske en pianlstische deugden
pathieën
dan wel doordat zij kennis hebben van
De uitslag luidt:
zich bij vori.ïe gelegenheden wel eens verheu1 L. Motké, tijd 1 24 8, 2 A. de hulp, welke wij kunnen geven en prompt zulAmateurs:
gender en onverbloemder manifesteerden.
Zwartepoorte, 3 H. Faanhof, 4 L. Verdonk, 5 len geven."
Er was iets merkwaardig ongelijks aan dezen H. Kors, 6 H. Bloem.
avond: nu eens raak en rap, zooals men dat van
Nieuwelingen: 1 G. Noverraz, tijd 1 31 5, -2
Henriëtte Bosmans verwachten mag, dan weer C. Somers, 3 M. de Jong, 4 J. Zoetebier, 5 F.
eens erom heen, of ook wel eens ernaast. Teen- Contelaar, 6 M. Homma.
„DE VEREENIGING” TE
nisch was dit spel niet altijd even gaaf en feilBeginnelingen: 1 A. v. d. Stroom, 1 41 28,
NIJMEGEN JUBILEERT
loos: waar de pointe, het spitse accent meest 2 A. Snijders, 3 J. B. Floor, 4 J. Bruseker, 5
komen, mislukte zij riogal eens, en er waren F. Neefs, 6 A. Wijchers.
"
Maandag werd het 25-jarig bestaan van het
veel plaatsen in deze moeilijke stukken, die wat
Seniores, 25 K.M.: 1 M. v d. Boom, 2 H bekende concertgebouw „De Vereeniging" te
groezelig van klank en vormloos van rhyth- Bos, 3 P. van Kershaver, 4 W. van Daalen, 5 Nijmegen in
haar huidigen vorm herdacht mst
miek bleven, hetgeen nu wel het laatste is, wat H. Krist.
élite-concert, waar de élite van Nijmegen
een
men juist van Henriëtte Bosmans verwacht zou
Juniores, 25 K.M.: 1 J. Vleury, 2 J. J. Lcoyen. en omgeving tegenwoordig was, door de A.0.V.,
hebben
3 Th. Kuyper, 4 J. van Domselaar, 5 N. Thoonder leiding van Jaap Spaanderman. Voor den
Het kan een kwestie zijn van indispositie, het len, 6 J. van Kershaver.
aanvang van het concert wees dr. J. W. W
kan ook zijn, dat een psychische oorzaak daarZondag hield de Amsterdamsche
Renners Coebergh, voorzitter van het Concertgebouw,
op van invloed is eeweest. Op dit. laatste wees Club TJlysses een wedstrijd over 50 K.M. Klaser op, welk een voorname plaats „De Vereenide cenigermate languissante voordracht, waar- sement. De officieele uitslag luidde:
ging" in het cultureele leven van Nijmegen, zoodan
pianiste
aan de
zich vaker overleverde
Amateurs: 1 G. Loos, tijd 1 uur 30 min. 53 wel voor katholieken als voor andersdehken
goed was. Er brak een zekere gemaniereerdheid sec; 2 J. Harmans; 3 H. Hervey.
inneemt.
door, een streven naar een buiten-muzika.e
Nieuwelingen; 1 H. Stakenburg, tijd 1 uur 35
Vervolgens voerde het woord mr. Donath,
verbijzondering, die men moeilijk kon rijmen min. 42 sec; 2 A. van Nassau; 3 C. Lorent.
voorzitter van de Arnhemsche Orkestvereenilevendig
bewogen
met het
muzikatesk
spel,
Beginnelingen: 1 H. Koning; 2 J. Speelberg. ging, die herinnerde aan den
nauwen kunstdat men zoo vaak van Henriëtte Bosmans hoorTevens hield Klein-Ulysses een wedstrijd zinnigen band, welke Nijmegen en Arnhem
de. En waarvan ook nu de rudimenten nog me- over 30 K.M. waarvan de uitslag luidde:
steeds gebonden had door de A.O.V. Speciaa.
nigmaal aanwezig bleken. Maar juist daardoo.
A-Klasse: B. de Kort, tijd 59 min. 55 sec; dankte hij
v«Jor den financieelen en materieeler.
gewaarwording,
dat de pianiste 2 J. Balsin; 3 H. Greving.
kreeg men de
steeds
steun,
aan de A.O.V. verleend, welke
twee richtingen uit wilde en nu eens de eene
De A. S. V. Germania hield zijn laatsten rit Maandagavond haar 400 e concert in „De Verdan de andere verkoos.
d«r wintercompetitie waarvan de uitslag luidt eeniging" gaf. Hij hoopte, dat nog .weer eens
Deze bedenkingen kunnen echter niet weg- over 40 K.M.:
een goede tijd zal aanbreken, dat het gemeennemen, dat Henriëtte Bosmans zich fristerenAmateurs: 1 P. Janbroers, 2 K. Postema, 3 tebestuur van Nijmegen een officieele subsidie
avond handhaafde als een pianiste van goede M. van Gelder, 4 A. v. d. Berg.
zal kunnen geven aan de A. O. V.
Nieuwelingen; 1 B. v. d. Waard, 2 J. Kruitkwaliteiten, en als deze zich nu niet in haar
Vervolgens werd het concert uitgevoerd, in
gelukkigste gedaante vertoonden, dan is er bos, 3 J. Kunst, 4 J. Alles, 5 H. Maas.
denzelfden
vorm en geest als bij de opening
geenszins reden om niet te hopen, dat de piaBeginnelingen; 1 J. B. de Vries, 2 J. Schutte,
concertgebouw in 1915. Opgevan
het
nieuwe
niste een volgenden keer volledige revanche zaJ 3 J. van Veen, 4 P. Schipper, 5 A. G. Lame.
voerd
werden
werken
van Mahler, Liszt. Weber.
nemen. Daarop rekent men dus, zich lntusschen Totaal uitslag:
Wagner. Soliste was mej. Suze LuBerlioz
en
gaarne verheugende in de volle zaal, het harAmateurs: 1 P. Janbroers 20 p., 2 K. Postema ger,
Amsterdam. Het gehoor toonde zich
telijke applaus en de bloemstukken, die Hen18 p., 3 M. van Gelder 17 p., 4 A. v. d. Berg zeer uit
enthousiast.
p„
Bosmans
p.
Overweg
riëtte
15
5 J.
Ezn. 8
gisterenavond aantrof.
L. H.
Nieuwelingen: 1 J. Kruitbos 22 p., 2 J. Kunst
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Concert

De „Singkep" te Amsterdam
De „Singkep" van de Stoomvaartmaatschapprj
„Nederland" i_ Maandagmiddag om vier uur in
de Amsterdamsche haven aangekomen.
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van de haven van Urnuiden ter breedte van
1000 M., Westwaarts gerekend vanaf de laagwaterlijn;

c. een strook langs de buitenzijden der hoofden van de haven van Urnuiden .ter breedte
van 300 M., die de vaargeulen sub a en b verbindt;
d. het betonde vaarwater en de kanalen in
het gebied genoemd in alinea 1. sub b van dit
artikel;
e. een buitenstrook van het territoriale zeegebied aan de Westzijde van de rechte lijn getrokken van de punten
52 32 N.
52 25' N.
en
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GELEZEN
Wilt

dige wijze medewerken den
militairen in Uw woonplaats
een groot plezier te doen?

militairentehuis of andere
verblijfplaats van militairen
in Uw nabijheid.
_-_-_-_---_____-______---____i__i
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Wijzigingen in algemeene
bekendmaking

de algemeene bekendmaking no. 21, d.d.
1 Februari 1940, waarbij een verordening is
vastgesteld voor het in staat van beleg verklaarde watergebied van Urnuiden.
Lid 2 van artikel 1 van deze verordening
in

Vjeeft dan dit blad na
lezing aan de kazerne, het

ii

MEN ZAL ER U DANKBAAR VOOR ZIJN!

W.U. VERGADERDE
IN UTRECHT
uolel des Paysßas te Utrecht is Zondagde jaarlijksche algemeene vergadering
gehouden van de Nederlandsche Wielrenunie
onder presidium van jhr. I. L. van den Bergh
van Heemstede.
Het jaarverslag van den secretaris, den heer
B. Swaab de Beer, wees o.a. op het ontijdige
einde van de wereldkampioenschappen, welke
dit jaar te Milaan werden gehouden, in verband met het uitbreken van den oorlog.
Gememoreerd werd eveneens 't stopzetten van
de training voor de Olympische Spelen voor
1940. Bovendien werden in het jaarverslag de
kampioenschappen voor Nederland besproken.
Voorts bleek, dat de belangstelling voor de
wielersport in 1939 minder groot was dan in
het vorige jaar. Een achteruitgang van het ledental was hiervan het gevolg.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden jhr. A. P. A. Elias van Stabrouck,
graaf van Limburg Stirum, A. S. van Ommeren en B. Swaab de Beer met vrijwel alge_i.

middag

meene stemmen herkozen.
Alvorens tot sluiting van deze vergadering
over te gaan besprak de voorzitter de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening bij onze
gemobiliseerde weermacht.
Tenslotte prees spreker het werk van O. en
O. en spoorde aan dit instituut zooveel mogelijk en op allerlei gebied te steunen.

UITVAART EN BEGRAFENIS
DEKEN VAN MULUKOM
Naar wij vernemen, zal het stoffelijk overschot van den hoogeerw. heer J. L. van Mulukom, in leven deken van Nijmegen, Donderdag
begraven worden op het kerkhof van de St
Antonius-parochie aan de Groenestraat. Z. H
Exc. Mgr. A. Diepen zal de pontificale H. Re-

quiemmis opdragen.

SCHAKEN
COMPETITIE K.N.S.B.
Max Euwe kampioen der
eerste klasse
Zondagmiddag is te Amsterdam de wedstrijd
Max Euwe—Utrecht gespeeld voor de eerste

klasse b-competitie van den KJST.S.B. De Am
sterdammers wonnen met B—2. Hierdoor heeft
Max Euwe, evenals Utrecht, 8 winstpunten, doch
door een betere score heeft de Amsterdamsche
club het kampioenschap van de eerste klasse
B. behaald en zal thans twee wedstrijden spelen met Bussurn om een plaats in de eerste
klasse A.

Om het kampioenschap

schoolschaak
In den strijd om den landstitel voor het
schoolschaak wonnen bij de ontmoeting tusschen het Hervormd Lyceum te Amsterdam en
het St. _Kmifacius-Lyceum uit Utrecht de Amsterdamsche gastheeren Vrijdag met 6—4.

Als het St. Bonifacius-Lyceum de returnmatch, die Zaterdag in Utrecht gespeeld zou
worden, weet te winnen, bepaalt het aantal
bordpunten, welk team kampioen wordt.

BILJARTEN
België—Nederland

In algemeene bekendmaking no. 25 van den
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
welke Maandagavond in de Staatscourant is
opgenomen, worden eenige wijzigingen gebracht

U op een eenvou-

4 29' 5-0.

WATERGEBIED VAN
IJMUIDEN

COURANTEN"

De studiezaal va n het Rijksprertenkabinr.
is van 1 April af dagelijksch tot vijf uur ge
opend zijn. Ingang Jan Luykenstraat.

van p.y.V.

BLADZIJDE 6

HARMONIE-VEREENIGING

Studiezaal Rijksprentenkabinet

Propaganda-tocht van D.V.V.

'

Opleiding

— —

rijwiel

Maandagmiddag kwamen op het Rokin een
motorrijder en een wielrijder in botsing, doordat
laatstgenoemde
onverwacht uitweek. Beiden
kwamen te vallen, waarbij de fietser dusdanige
verwondingen opliep, dat hy naar «3en ziekenhuis moest worden overgebracht. De motorrijder
kreeg geen noemenswaardig letsel. Motor en
fiets werden beschadigd.

l"— ■»'

De debatten in den
Zweedschen Rijksdag

het Rokin

Zondag werd de propaganda-tocht

Fenomenaal Variété

gehouden, welke een groot succes is geworden
Ruim 200 deelnemers (sters) waren aan den
start verschenen. Het weer werkte bij uitstek
mee, hetgeen veel bijdroeg tot het slagen van
dezen marsch. Wij zagen vereenigingen uit Beverwijk zooals S. S. S. en D. E. M., beide met
heeren- en damesploeg. wandelaars uit Hille-

—
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moet thans als volgt worden gelezen:
2. Waar in deze verordening of in een
krachtens deze verordening af te geven vergunning wordt gesproken van „veilige vaargeulen", worden daarmede bedoeld een of meer
der hieronder sub a-e omschreven gedeelten
van het watergebied:
a. een strook, gevormd door twee lijnen
evenwijdig aan de lichtenlijn op een afstand
van een halve mijl daarvan, beginnende bij de
pierhoofden en eindigende bij de grens van het
watergebied;

b. een strook ten Noorden en ten Zuiden

te

Antwerpen

Naar wij vernemen zal nog dit seizoen een
revanchewedstrijd worden gespeeld tusschen

België—Nederland. De eerste ontmoeting vond
eenigen tijd geleden te Amsterdam plaats,
waarbij de afdeeling „K.R.A.S." als organisatrice optrad. De landenwedstrijd leverde toen
een fraaie zege. van Nederland op.
Het is de bedoeling de tweede ontmoeting op
18 en 19 Mei te Antwerpen te spelen.
Wie Nederland zal vertegenwoordigen en op
welke wijze de ontmoeting zal worden georganiseerd zal t.z.t. worden beslist.

—
Tont
■

:

bU de jaarlijksche inzameling
voor de katholieke Universiteit, dat
gvj in liefde voor een der edelste
Cultuurgoederen, de wetenschap, bij niemand wilt ten achter blijven en dat gt)
in geloofsijver allen wilt overtreffen
Het Hoogwaardig Episcopaat by het
eerste lustrum der Kath. Universiteit

NATIONALE PAASCHLOTERIJ 1940
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RHEUMATIEKBESTRIJDING

jaarvergadering der Nederlandsche vertot rheumatiekbestrijding is gehouden
Goedgek. bij Min. Besl. v. 27 Jan. '40, 2e afd. No. 1158
&&j9t eeniging
's-Gravcnhage
te
onder voorzitterschap van dr.
en 18 Maart '40, 2e afd. A. No. 1138
C. van den Berg, directeur-generaal van de
±en baie van he± Katholiek Comiie van
Volksgezondheid.
Als voornaamste punt der agenda werd in
van
de R.K. Genirale
Aciifc „Voor God" en
behandeling
genomen het rapport betreffende
de
organisatie der rheumatiekbestrijding in
„Voor Onze Gemobiliseerden" .V.0.G.)
Nederland.
f 24.000.— gulden aan prijzen
Dit rapport, dat toegelicht werd door dr.
Peters, bevat belangrijke gegevens omtrent de
ïo Hoofdprijzen,
sociale beteekenis van de rheumatiek in Ne3000 andere fraaie prijzen
derland, alsmede omtrent organisatie en financiering der rheumatiekbestrijding en eindigt
met een viertal conclusies, n.1.:
1. De rheumatiek is een ziekte van groote
IO APRIL EN 16 MEI
sociaal-economische beteekenis in Nederland.
2. Het is dringend noodzakelijk, dat met
spoed de bestrijding dezer ziekte in Nederland
ter hand wordt genomen.
3. Bij de bestrijding dient aan de maatschappelijke zijde van het rheumavraagstuk groote
aandacht te worden besteed.
(anders zou hei U laier spijten!)
4. In de bestrijding hebben het Rijk en het
een belangrijke rol te vervullen.
_■■
bedrijfsleven
zijn
Loikaarlen
nog io± een beperkt aanDe vergadering was van meening, dat ten
i-^l gratis en franco verkrijgbaar:
spoedigste stappen bij de regeering dienen te
worden ondernomen, teneinde op korten terPOSTBUS 2
HEEMSTEDE
mijn tot een begin van de organisatie der rheumatiekbestrijding in Nederland te kunnen geraken. Het zou gewenscht zijn, dat de regeegewezen, het beroep op wanprestatie en dwaling ring', na te zijn voorgelicht, ten spoedigste een

De

Wij luisteren naar...
Woensdag 3 April
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TWEE TREKKINGEN:
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geopend

Belangrijke verbetering in postverbinding met Vereenigde Staten
Zonder ceremonieel of formaliteiten ls
hedenmorgen te acht uur voor de eerste
maal een K.L.M.-vliegtuig van Schiphol

vertrokken ter opening van

H

ZENDT SPOEDIG
UW KAART IN

K.L.M.-lijn op Lissabon

den nieuwen

regelmatigen postdienst tusschen Amsterdam en Lissabon.
De oorlogsomstandigheden, die hebben geleid tot een zoo groote inkrimping van het
bestaande luchtnet, kunnen niet verhinderen dat de K. L. M. nieuwe wegen blijft
«ocken en de groote beteekenis van de
thans geopende lijn bestaat niet uitsluitend
in de snelle verbinding, welke men thans
met dit gedeelte van Zuid-Europa heeft
verkregen, maar vooral in de aansluiting,
welke tot stand is gebracht met de Amerikaansche clipperdiensten over den Atlanti-

verwerpend.

Ten aanzien van de politie-maatregelen overwoog de rechtbank, dat de juistheid en doelmatigheid van de maatregelen, die de burgemeester of andere organen voor de openbare
orde en veiligheid op den huwelijksdag hebben
gemeend te moeten treffen, voor den rechter
geen punt van onderzoek kunnen uitmaken en
dat bij het nemen, aanvullen en wijzigen van
die maatregelen, naar door eischeres niet is
betwist, bij de overheid slechts de bedoeling
heeft voorgezeten haar taak in dit opzicht
naar beste weten te vervullen.
Wat de Oranje-tribunes betreft, overwoog de
rechtbank, dat er voor gegadigden voor de
pacht van den gemeentegrond inderdaad een
zekere garantie bestond, dat zij aan de zijde
van de kazernes geen concurrenten tegenover
zich zouden vinden, doch dat dit onderdeel geen
grond tot ontbinding van de overeenkomst oplevert, alleen kan leiden tot vergoeding van de
geleden schade.
De gemeente heeft

evenwel gesteld, dat
eischeres haar rechten heeft verwerkt, door
ter gelegenheid van besprekingen, welke eind
December zijn gevoerd tusschen haar en den
burgemeester op een tijdstip, dat de tribunes
al lang gereed waren, wel over de daarvoor te
vreezen concurrentie te klagen, maar tevens te
schen Oceaan.
verklaren te dezer zake geen pretenties tegenVoorloopig is deze aansluiting nog slechts van over de gemeente te zullen laten doen.
beteekenis vcor het postvervoer, want op het Hierin zou inderdaad een vrijwillig prijsgeven
oogenblik is de nieuwe KLM-lijn nog niet voor van de aanspraken, welke eischeres thans wil
passagiers opengesteld. Maar reeds alleen als geldend maken, worden gezien.
postlijn is het belang buitengewoon groot,
Nu eischeres deze bewering van gedaagde
als
men in .ogenschouw neemt, dat sedert het uit- heeft ontkend, wordt gedaagde tot het door
breken van den oorlog de luchtpost uit Nederhaar aangeboden bewijs toegelaten.
land, die per clipper vervoerd werd, acht dagen
De enquête zal worden gehouden op 17 Mei.
na verzending New Vork bereikte, terwijl deze
tijdsduur thans is teruggebracht tot 2__ dag.
Hoewel de opening van den nieuwen dienst
Spion
zonder eenige plechtigheid
geschiedde, was
met den heer A. Plesman, directeur van
de K.L.M, en den heer D. de Vries, chef van
De Utrechtsche rechtbank
veroordeelde
de afdeeling Handel, op Schiphol aanwezig de
hedenmorgen den sleepbootkapitein v. d. L.
dir.-generaal der PTT, dr. ir. M. H. Damme,
uit Vreeswijk, die zich in de omgeving van
.terwijl tevens blijk van belangstelling gaven de
zijn woonplaats schuldig had gemaakt aan
Portugeesche Consul te Amsterdam, dr. Joaquim
spionnage, tot een gevangenisstraf van drie
de Sousa Cordeiro en de honorair-consul, de
jaar met aftrek van den tijd in preventieve
J.
Voetelink
A.
heer
G
Jzn.
hechtenis doorgebracht.
De eerste vlucht wordt gemaakt met het
De officier had twee weken geleden bij de beDouglas D. C. 3-tocst.l „Kema", bestuurd
handeling van deze zaak, welke met gesloten
door de gezagvoerders Farmentier en van
deuren geschiedde, drie jaar gevangenisstraf
geëischt.
Balkom. Gezien de verboden zones in en
rondom de oorlogvoerende landen, wordt
geheel overzee gevlogen tot Oporto, de eerKAPITALE
ste landingsplaats. Het is een traject van
1850 K.M. langer dan het langste ononderbroken traject op de Indië-route, waarbij
Maandagnamiddag is brand uitgebroken in
men dan nog het voordeel heeft, dat men de kapitale boerderij, bewoond en in eigendom
zoo noodig tusschenlandingsterreinen kan
van J. H. Hietland aan den Toldijk te Steende-

veroordeeld

BOERDERIJ

AFGEBRAND

aandoen.
D.

AVONDBLAD
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DE TIJD

actie-radius van de

D.C. 3 is echter
groot genoeg om
dergelijk
traject zoneen
der tusschenlanding te kunnen vliegen, al
zal men waarschijnlijk op dezen afstand al
te zware belasting willen vermijden om
eenige brandstof-reserve te kunnen mee-

ren.

Niettegenstaande het snel om zich heen grijpende vuur, dat voedsel vond in het rieten dak

bleek het mogelijk de levende have en
klein deel van den inboedel te redden.

eer.

De schade bedraagt ongeveer
20.000. Zij
wordt door verzekering gedekt. Men schrijft de
oorzaak van den brand toe aan kortsluiting.

’

nemen.

De „Kema" had vanmorgen 47 kg. lading
en 153 kg. post aan boord, waarvan 6 kg.
voor Oporto en het overgroote deel van

BATAVIA BESTAAT 35 JAAR
BATAVIA, 2 April (Aneta).

—

Ofschoon het
35-jarig bestaan van de gemeente Batavia niet
Amerika.
officio.l wordt herdacht, is deze gebeurtenis
toch niet geheel onopgemerkt voorbijgegaan. In
De machine zal te 15.40 uui te Oporto aanhet gebouw van de brandweerkazerne werd een
komen, waar men ongeveer één uur blijft, alvo- bijeenkomst
gehouden, waartoe alle leden van
rens de reis wordt voortgezet 'naar Lissabon, den gemeenteraad
en de ambtenaren der gedat men te 17.40 uur zal bereiken.
uitgenoodigd. Op het achterert
meente
waren
Zooals men weet, bevindt zich reeds geruimen
tijd te Lissabon de Douglas D 2„Edelvalk" met werden inlandsche volksspelen gehouden en
werd een wajang vertoond, terwijl voor de Eurogezagvoerder Brinkhuis, die het toestel inderpeesche ambtenaren gelegenheid was tot dantijd heeft overgevlogen en nu afwacht, welke
bestemming men het zal geven, zoodat zich sen.
Bij den aanvang van dit feest sprak de waarvanavond voor de eerste maal twee K. L. M.- nemend burgemeester, de heer A. van Tijn,
daar
vliegtuigen op het vliegveld van Lissabon zulde burgemeester wegens ziekte niet aanweziis
len bevinden. Ook is reeds eenigen tijd een aantal leden van den staf der K.L.M. in Lissabon was, een openingswoord, waarbij hij speciaal
gevestigd onder leiding van den heer H. hulde bracht aan het personeel, dat 2«5 jaar of
langer in dienst van de gemeente is.
Steensma, eveneens in afwachting van de verdere ontwikkelingsmogelijkheden, welke hier
voor de K. L. M. liggen.
De nieuwe dienst wordt geheel in aansluiting
IN DEN
op de clipperdiensten, tweemaal per week in
RAAD
beide richtingen gevlogen, n.l. van Amsterdam
uit op Dinsdag en Zaterdag, van Lissabon uit
De Hooge Raad heeft aan de Tweede Kamer
op Vrijdag en Maandag.
der Staten-Generaal een lijst
aanbeveling
Met de tweede machine vertrekt Zaterdag- ingezonden, teneinde daarop van
te kunnen acht
echtend van Schiphol, van Balkom, die Vrijdag slaan bij het maken der nominatie voor de vamet de „Kema" terugkomt, en die op zijn cature van een raadsheerplaatst
ontstaan door
tweede reis vergezeld zal zijn van Stcinbeck.
het eervol ontslag, verleend aan den raadsheer
dr. F. Kranenburg.
1. Prof., dr. P. A. J. Losecaat Vermeer, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit en
TRIBUNES raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof
BIJ PRINSELIJK HUWELIJK te Amsterdam;
2. Jhr. dr. A. K. C. de Brauw, advocaat en
procureur te 's-Gravenhage;
3. Prof. dr. R. P. Cleveringa, hoogleeraar aan
Vordering tegen gemeente 's Grade Rijksuniversiteit te Leiden, rechter-plaatsgrootendeels
ontzegd
venhage
vervanger in de arrondissements-rechtbank te
Naar men zich zal herinneren, is het bezoek 's-Gravenhage;
4. Dr. H. Haga, raadsheer in het Gerechtsvan belangstellenden bij het prinselijk huwelijk op 7 Januari 1937 bij lange na niet zoo hof te 's-Gravenhage;
5. Dr. P. H. Smits, rechter in de Arrondisgroot geweest, als men zich aanvankelijk had

VACATURE

HOOGEN

SLECHTBEZETTE

sementsrechtbank te Amsterdam;
6. Prof. dr. W. P. J. Pompe, hoogleeraar aan
De tribunes, welke de Comm. Vennootschap
De Ruiter langs den bruidstoet in de residentie de Rijksuniversiteit te Utrecht en rechterheeft laten bouwen, bleven dan ook gedeeltelijk plaatsvervanger in de Arrondissements-rechtleeg, hetgeen voor de vennootschap een finanbank, aldaar.
cieele déblacle beteekende, en zelfs ten gevolge
had, dat de maatschappij surséance van betaling moest aanvragen. Gelukkig is zij daar laPRINS BERNHARD BIJ
ter weer bovenop gekomen. De maatschappij
sprak de gemeente in rechten aan, omdat zü
MINISTER DIJXHOORN
meende, dat de overdreven strenge politieZ. K. H. Prins Bernhard heeft hedenmorgen
maatregelen het publiek heeft afgeschrikt om
gebracht aan den minister van Denaar Den Haag te komen. Bovendien werd er een bezoek
op zijn departement.
fensie
tegenover de tribunes van De Ruiter op het
Alexanderveld een tribune van een concurreerende maatschappij opgericht, de z.g. „OranjePRINSES JULIANA BIJ
tribune'; wat het toch al niet drukke bezoe_
niet ten goede kwam.
BIJZONDERE NOODEN
°e maatschappij De Ruiter vorderde voor de
Haagsche Rechtbank ontbinding van de met
H. K. H. Prinses Juliana heeft heden de wede gemeente gesloten pacht-overeenkomst met kelijksche vergadering van het dagelijksch bestuur van het Nationaal Fonds voor Bijzondere
schadevergoeding.
°% rechtbank heeft tha_is deze yordering af- Nooden bijgewoond.

bijeenkomst belegt van vertegenwoordigers der
Nederlandsche vereeniging tot rheumatiekbestrijding, der kruisvereenigingen, van het bedrijfsleven en van het ziekenfondswezen met de
geneeskundige inspectie der volksgezondheid,
onder leiding van den directeur-generaal der
volksgezondheid, ten einde de suggesties betreffende de organisatie der rheumatiekbestrijding in Nederland nader uit te werken en
tot oprichting van provinciale commissies voor
rheumatiekbestrijding te geraken.
Het rapport werd door de vergadering in zijn
geheel aangenomen en zal binnenkort door het
bestuur aan de'regeering. worden aangeboden.

WEK UW LEVER-GAL OP
en u zult 's morgens uit bed springen,

HILVERSUM 11, 301.5 RL

VARA-Uitzending
8.00 Berichten ANP. 8.10 Orgelspel, 8.45 Gramofoonmuziek,
12.00 VARA-orkest, 12.45 BeANP, gramofoonmuziek, 1.00—1.45
richten
VARA-orkest, 2.30 Cello, piano en gramoGramofoonmuziek,
foonmuziek,
5.30—6.00
6.05 Orgelspel, 6.50 Zang met pianobegeleiding,
8.00 Herhaling SOS-berichten, 8.03 Berichten
ANP,
8.20 Rosian-orkest, 9.30 De Ramblcrs,
10.00 Kwintetconcert,
11.00 Berichten ANP,
11.10 Orgel en zang, 11.45—12.00 Gramofoonmuziek.

ENGELAND, 391 en 419 M.

Na 10.20 n.m. ook S4_ M.
11.20 Orgelspel. 11.50 BBC-Schotsch orkest,
12.20 Berichten, 12.50 Harpkwintet, 1.20 Militair orkest, 2.10 Orgelspel. 2 35 Zang, 2.55 De
Romantic
Rhythmi.ts, 3.50 BBC-Theaterorkest, 4.20 Berichten (Welsh), 5.20 Berichten,
8.20 Berichten. 8.55 Orgelspel, 9.10 Gramofoon.
muziek, 10.20 Jack Paync en zijn Band, 11.20
Berichten.

BADIO-PARIS, 1648 M.
11.10 Harpvoordracht, 11.20 Vocaal concert,
in de pauze Solistenvoordracht, 12.05" Zang,
12.35 Pianovoordracht, 1.05 en 1.30 Cellovoordracht, 2.20 Zang en piano, 3.50 Zang, 4.20
Chansons, 4.35 Parijsch instrumentaal kwintet, 5.35 Kamermuziek met toelichting, 3.05
Zang. 9.05 Nationaal orkest, 11.05 Vioolvoordracht, 11.20—11.50 Kamermuziek.
KEULEN, 456 M.
4.50 Otto Fricke's orkest, 6.40, 8.30—8.50 en
Gramofoonmuziek, 10.20 Concert, 11.20
9.50
Omroeporkest, 12.35 Populatr concert, 1.45 Muzikaal tusschenspcl, 4.10 en 6.05 Gramofoonmuziek, 7.45 Leo Eysoldt's orkest, 8.50—9.20
Zie Dcutschlandsender.

822 en 484 M.
32. M.
11.20, 12.30—1.20 en 4.20 Gramofoonmuziek,
4.55 Zang en accordeon. 5.35 Zang met toelichting, 6.05 en 7.20 Gramofoonmuziek, 7.50
Omroep-.ymphonie-orkest, solist en Omroep-

rederen dag moet uw lever een liter lever-gal inu.
ingewanden doen vloeien. Wanneer deze stroom van
lever-gal onvoldoende is, verteert uw voedsel niet,
het bederft. U voelt u opgeblazen, u raakt verstopt.
Uw lichaam ia vergiftigd, u voelt u beroerd en
ellendig, u ziet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen zijn «lecWs lapmiddelen. U moet CARTERS LEVER-PILLETJES nemen
om deze liter lever-gal vrij te doen vloeien en u
zult u een geheel ander mensch voelen. Onschadelijk plantaardig, zacht, onovertroffen om de lever-

gal te doen vloeien.
Eischt Carters Lever-Pilletjes bij apothekers en
drogisten, f. 0.75.

8.50 Omroepsymphonie-orkest,
10.20 Gramofoonmuziek.

koor,

9.30—

484 M.

11.20 Gramofoonmuziek, 11.50 en 12.30 Radio-orkest, 12.50—1.20 Gramofoonmuziek. 4.55
Vocale duetten met toelichting. 5.20 Het Per

Artem-kwartet,
6.05 Gramofoonmuziek, 8.20
Zie Brussel 322 M. om 7.50, 8.30—8.50 Gramofoonmuziek, 9.35—10.20 Gramofoonmuziek.

DEUTSCIILANDSEMIER, 1571 M.
6.35 Omroeporkest en solist, 8.20 Berichten,
8.50 A. Rmk's orkest, 9.20 Otto Dobrindt's orkest,

Lijn Arnhem-Nijmegen
geëlectrificeerd

zal verkrijgen. De rijtijd Arnhem—Nijmegen v.v.
zal 13 minuten bedragen.
Door de ingebruikneming van de inrichtingen

voor electrisehe tractie op dit baanvak wordt
het reeds geëlectrificeerde net der Nederlandsche
Spoorwegen met ruim 18 kilometer vermeerderd,
waardoor de totale lengte daarvan tot 527 kilometer wordt uitgebreid.
De electrisehe energie voor tractie -doeleinden
noodig
in 1939 werd hiervoor een hoeveelheid
van totaal 154.000.000 kilowattuur verbruikt
wordt geleverd door verschillende provinciale en
gemeentelijke electriciteitsbedrijven; de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij zal
de noodige energie voor het baanvak Arnhem—
Nijmegen leveren In 1939 leverde deze maatschappij uit hare transformatiestations
Tiel,
Arnhem en Ede aan de Nederlandsche Spoorwegen een hoeveelheid van ruim 12.500.000 kwu.;
verwacht wordt, dat de stroomlevering aan het
baanvak Arnhem—Nijmegen jaarlijks een meerder verbruik van 2.500.000 kwu. tengevolge zal
hebben. Deze energie zal eensdeels vanuit het
transformatorenstation te Nijmegen van
de
P.G.E.M. rechtstreeks aan het onderstation der
Nederlandsche Spoorwegen, dat op het emplacement Nijmegen werd gebouwd, worden toegevoerd en anderdeels van het transformatorenstation te Arnhem- worden betrokken.
In de onderstations zijn gelijkrichters geplaatst, met welke toestellen de draaistroomenergie in gelijkstroom wordt omgezet. In dezen
vorm wordt de stroom aan de bovenleiding toegevoerd. Voor reserve beschikken de Nederlandsche Spoorwegen over een rijdbaar onderstation,

—

zijnde

—

een spoorwegwagon, waarop een

volledige

gelijkrichterinstallatie is opgesteld. Dit heeft het
reserve-inrichting aanwezig is,

voordeel, dat een
welke aan elk der onderstations van het middennet kan worden aangesloten. Thans is dit

rijdbaar onderstation op het spoorwegemplacement te Nijmegen geplaatst en met het onderstation aldaar gekoppeld.
Het lig in de bedoeling voor de electrisehe
treinen op het baanvak Arnhem—Nijmegen gebruik te maken van het gestroomlijnde materieel.

Voor deze electrificatie, welke nagenoeg
f 1.000.000 heeft gekost, moest één onderstation
worden gebouwd, hetwelk, als hierboven vermeld, te Nijmegen is geplaatst, terwijl bovendien
2 schakelstations ter hoogte van de. Laarstraat
en te Ressen-Bemmel gebouwd zijn.
Deze onder- en schakelstations werken geheel
automatisch, d.w.z. hierin is geen bedieningspersoneel aanwezig.

AARDBEVING IN INDIË

—

SARMI, 2 April (Aneta).
Gisteren om 18
uur 50 werd hier een aardbeving gevoeld, welke
drie minuten duurde. De richting was Noordwest. In totaal werden zes schokken geconsta-

teerd.

voorgesteld.

Prins Bernhard in den Raad
van State
Z.K.H. Prins Bernhard heeft vanmiddag de
vergadering van den Raad van State bijgewoond.

Afscheid bij het loodswezen
In tegenwoordigheid van een groot aantal
hebben in het gebowu „Varia" te
Maassluis de loodsschipper M. 't Hart te Maassluis en de zceloodsen F. Goos te Rotterdam, C.
Tijmons te Rotterdam, K. Spruijt te Schiedam
en W. van Keulen te Maassluis op eenigszins
plechtige wijze afscheid genomen van den dienst
van het loodswezen, daar zij met ingang van
1 April den dienst hadden verlaten. De heei
Goos was wegens ziekte verhinderd.
genoodigden

Hooge Prijzen

f 30.000.— 16886
f 1.500.— 1888
f 1.000.— 12640
f
400.— 5352 18050 18639
f
200.— 3615 3687 18829 24152
f
100.— 1612 2971 3549 13793 15025 15187

23114

Pryzen

3915

4128
4340
4535
4741
5032
5255
5397
5648

1855

2180
2385
2774

3060
3364
3798
3927

6405

6853
7167
7412

7713
8015

8302
8458

8867
9098
9296

S653

9878
10122
10498

1233

1593
1944
2183
2471
2793
3091
3376

3832

3950

4173 4178

4353
4595
4802
5042
5289
5406
5661

5841 5843
6055
6196

1040

6056
6197
6409
6898
7236
7483
7749
8029
8318
8529
8892
9117
9363
9692
9879
10307
10513
10813
11179
11445
11688

van

1054
1245
1599

1948

2235
2539
2847
3114
3388
3854
3972
4180
4368

4357
4674 4683
4811 4834
5080 5108
5291 5292
5409 5434
5691 5737
5867 5868
6076 6127
6210 6211
6568 6589
6908 6969
7244 7254
7522 7581
7765 7823
8049 8093
8328 8339
8544 8555
8934 9007
9131 9190
9405 9414
9706 9717
9901 9942
10415 10435

10566 10578

’

10818 10826
11201 11207
11375
11482 11491
11686
11794 11859
11923 11937 12021 12044
12296 12297 12359 12398
12662 12689 12760 12808
13026 13033 13055 13067
13279 13295 13296 13303
13343 13397 13452 13479
13682 13696 13735 13762
13884 13954 14025 14172
14370 14399 14445 14452
14548 14622 14628 14637
14704 14717 14721 14727
15021 15041 15056 15061
15251 15253 152*61 15291
15486 15504 15531 15710
15811 15847 15905 15966
16100 16204 16216 16224
16314 16340 16370 16381
16727 16729 16744 16819 16852
16960 16962 16968 17028 17038
17277 17357 17389 17402 17436
17544 17572 17626 17627 17654
17784 17797 17832 17834 17845
17886 17920 17923 17960 17998
18054 18056 18091 18095 18100
18301 18303 18307 18353 18364
18507 18533 18543 18680 18687
18730 18742 18746 18751 18755
18935 18971 18974 18999 19030
19127 19162 19166 19225 19265
'19304 19314 19384 19400 19421
19484 19541 19551 19606 19621
19769 19793 19816 19896 19916
20030 20142 20149 20158 20163
20321 20329 20369 20375 20411
20508 20543 20565 20638 20650
20793 20864 20901 2Q903 20918
21024 21050 21052 21089 21095
21262 21334 21353 21368 21398
21547 21554 21574 21580 21609
21769 21791 21792 21812 21829
21919 21937 21975 21980 21995
22132 22255 22259 22367 22377
22510 22512 22526 22545 22559
22776 22778 22792 22802 22874
22965 23033 23067 23080 23146
23266 23288 23349 23425 23437
23803 23810 23883 23997 24144
24213 24219 24248 24271 24281
243o8 24361 24412 24445 24459
24494 24499 24535 24558 24623

10791
11100

30.—

1067 1077
1262 1332
1657 1753
1979 2015
2236 2254
2623 2696
2851 2854
3141 3181
3518 3614
3864 3906
3976 3985
4217 4292
4374 4465
4717 4729
4845 4883
5132 5185
5301 5309
5532 5551
5796 5814
5882 5935
6165 6166
6284 6290
6626 6700
7012 7073
7268 7304
7614 7627
7843 7925
8162 8259
8343 8346
8620 8671
9009 9017
9200 9244
9435 9510
9736 9813
9993 10017
10439 10441
10612 10633
10856 10869
11216 11221
11497 11553
11893 11901
12073 12131
12436 12445
12829 12882
13072 13145
13305 13309
13530 13534
13808 13822
14254 14275
14460 14486
14670 14671
14847 14916
15082 15088
15339 15413
15719 15732
15975 16017
16232 16255
16419 1642.5

Dagfilm

et.

De American Bemberg boekte in 1939 een
winst van . 1.23 mill. of $ 3.51 per aandeel,
tegen $ 730.000 of $ 1.70 p.a. het vorig jaar.

MARKTEN
AMSTERDAM, 2 April. Visch. Aangevoerd door
consignatiezendingen. Afgeslagen aan de Gem.
Vischhal De Ruyterkade, Amsterdam. Wijting 3.80.
Makreel 4.90 per kist van pl.m. 35 kg. kabeljauw
2.40—3.40 per stuk. Leng 1.70—2.30 per stuk.
Schelvisch 3.20—4 per 10 stuks. Groote Tongen
1.14—1.15, middel Tongen 1.16—1.20, kleine Tongen 1.06—1.08 per kg. Snoekbaars 17—22 cent per
pond. Uit de hand verkocht op het buitenterrein:
verschc Bokking 4—4.50, Harder Bokking 4—4.50
per 100 stuks. Garnalen 1.75—2.25 per kistje van
15 kg. Gestoomde Makreel 20—22 cent per pond.
LEIDEN, 2 April. Veemarkt. Aanvoer 158 vette
varkens, prijs van de zware 60—61—62 et. Handel

sleepend.

97000 kg.
April.
2
NOORDSCHARWOUDE.
Roode kool 7.40—8.30, 52400 kg. Gele kool 5.30—
5.80, 132500 kg. Deensche Witte kool 4.50—4.80.
7200 kg. Uien 2.40—2.50, grove 2.30—2.50, drielir.gen 1.00, 2800 kg. Peen 1.50—2.30.
Coöp. Groenten- en
VINKEVEEN. 1 April
Fruitveiling „Vinkeveen". Witlof: I 9—12.d0, II
5—7.50. Spinazie 19.00 ncr 100 kg. Aanvoer 4000
kg. Witlof.
VENLO. 1 April. Coöp. Veilingsver. Venlo. Aangevoerd 3.025.000 eieren. Kipeieren 3—3.60, eendeieren 2.50—3 per 100 stuks.
PURMEREND, 2 April. Gemeentel. Kaas-

beurs. Verhandeld 22 partijen, wegende 61000
K.G. Kleine Boeren 2 stapels f 20 per 50 kilo
Handel vlug. Gewicht 439 K.G.
Boter 1171 kg. 1.55—1.63 per Kilo.
Runderen totaal 712 stuks. Vette koeien 290,
66—85 per kilo, handel matig. Geld. koeien en
melkkoeien 130—260 per stuk, handel matig
Stieren 30. 55—62 per kilo, handel matig. Paarden 17, 125—325 per stuk, handel matig. Vettt
kalveren en Graskalveren 38, 78—95 per kilo
en 40—85 per stuk. Nuchtere kalveren voor
de slacht en nuchtere kalveren voor de fok
1544, 5—12 per stuk en 13—19 per stuk, handel vlug. Vette varkens voor de slacht 200.
58—61 per kilo, handel matig. Magere varkens
63, 20—37 per stuk. Biggen 304, 15—23 per stuk
Schapen 1416, 16—35 per stuk. Bokken 71, 3—12
per stuk.
Kipeieren 3.00—3.50 per 100 st. Eendeneieren
2.75 per 100 st. Oude kippen en hanen (wit
en rood) 5800, 50—52.5 per kilo, uitzonderingsprijs 54. Konijnen 30—1.70 per stuk. Eenden 400
40—55 per stuk. Duiven 40 per paar. Kievitseieren 200, 15—18 per 100 st.
BROEK OP LANGENDIJK, 2 April. Aangevoerd: 50.000 Kg. roode kool f 7.30—8; 173.000
Kg, gele kool f 4.50—5.60; 48.000 Kg. Deensche
witte kool f 4.60—4.90; 3700 Kg. uien f 160—
2.20, grove uien f 1.60—1.90, drielingen f 1.00;
2800 Kg. peen f 1.50—1.90; 3100 Kg. bieten
f 1.40—2.10.

*

De American Benibera heeft beursnoteering aangevraagd voor 70.000 nieuwe aandeelen, welke door de Aku zijn overgenomen.
De 7nij. bezat op 1 Maart j.l. reeds 55.814
gewone aandeelen en 17.376 gewone aandeelen B.

"

Volgens opgave van de Federal Reserve
Bank of New Vork, boekten 1015 Amerikaansche industrieèle en handelsondernemingen in 1939 een 68 pet. hoogere winst
dan in 1938. De resultaten waren echter 15
pet. minder dan het gemiddelde in het jaar
1937.

*

De Chile Copper, een der grootste dochtermijen van de Anaconda Copper, boekte in
1939 een winst van . 10.53 mill., tegen $ 12.90

mill. in 1938.

*

De loco-rubberprijs te Londen steeg met
1/16 d. tot 11 3/16 d. per lb.

*

De gemiddelde staalproductie in de Ver.
Staten wordt thans op 61.7 pet. der capaciteit geraamd, tegen 60.7 pet. de vorige week.
De uitvoer van staal blijft groot.

*
De automobiel-productie in de Vereen.
Staten bedroeg in het eerste kwartaal
1.309.000 wagens tegen 1.064.000 stuks in hef
eerste kwartaal 1939.
*

De kunstzijde-af levering en aan de verbruikers in de Vereen. Staten bedroegen in
februari 29.7 mill. lb., tegen 31.4 mill. lb. in
Januari. In de eerste twee maanden 61.1
mill. lb. of 16 pet meer dan in de overeen-
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komstige periode van het vorig jaar.

De

1 April. Veilingsver. V. V. O. B. De prijvoorraden bij de producenten bedroegen
zen zijn genoteerd in centen per kg. Gouareinetper einde Februari 8.3 mill. lb., tegen 7 mill.
19.5—32, Zure Bellefleurappelen
8.5—28.
ten
—10.5,
Rabouwen 8
Keulemanappelen lb- per einde Januari.
Spaansche
10—14.5. Koningszuur 14—15, Smeetsappelen 8
-9. Eysdener Klumpkes 8—11.5, Jasappelen 7—9,
De American Gas. and Electric boekte in
Zoete Bellcfleur 5.5—8.5. Kanappelen 9—ll, Rein. het jaar per einde Januari een netto-winst
9—13,
Gerrit
Roe6—8.5,
d'Orange
zoet
Pommes
aanlofs
6.5—7,
Campagnezoet 9—9.5, Ermgaarden van $ 13.49 mill., of $ 2.53 per gewoon
12.26 mill. of . 2.26 p.a. het.
10.5—12, Comtesse de Paris 10—14, Saint Remy deel, tenen
g—B.s. IJsbouten 10—11, Winter jannen 8.5—14, vorig jaar.
De bruto-bedrijfsontvangsten
Brederodes 8.5—14.5.
mill., tegen 72.83 mill.
5
78-52
bedroegen
Groentenveiling. Spinazie 15—16 cent per kg.
*
Sjalotten 7.5—15, Witlof 16—18.5, Selderie per
100 bossen 1.10—1.50. Knolselderie per stuk 3
De Goodrich en Firestone hebben de
per
Radijs
7.5, Raapstelen
100 bossen 1.50—2.80.
kleinhandelsprijzen voor autobanden voor
per 100 bossen 4.10—4.20. Komkommers per stuk
bepaalde zuivere kwaliteiten met 6 pet. ver100
per
—7.5,
C 5.5—6. Zure Kroet
A 8—8.5, B 6
hoogd. De populaire typen blijven echte
kg. 100 cent. Zoete Kroet per 100 kg. 100 cent.
BODEGRAVEN,
April. Kaasmarkt. Aange2
prijs onveranderd.
voerd
67 nartijen Goudsche kaas, totaal 3015
*
stuks, wegende 27135 kg. le soort met R.M. 25
De uitvoer van chemische producten door
27.50, 2e soort 21 00—23. Handel flauw.
bedroeg in Februari
GRONINGEN. 2 April. Veemarkt. Kalf- en de Vereen. Staten
melkkoeien: I 240—260. II 210—225. 111 125—150, $ 19.43 mill., tegen s 20.43 mill. in Januari
kalfvaarzen: I 190—215. II 135—160. varekoeien: i.l. en $ 11.95 mill. in Februari 1939.
I 140—160, II 110—130, vaarzen 110—140 gulden
*
per stuk. Stieren I 69—60. .II 50—56 cent, vette
De Aluminium Co. of America boekte in
kalveren en pinken 55.00—110 per stuk. Slachtvee I 72—74. II 61—63, 111 42—46 cent, vette 1939 een netto-winst van S 36.63 mill. of
kalveren I 96—100. II 80—88 cent per kg. Wei$ 19.77 per aandeel, tegen $ 15.56 mill. of
deschapen 14.00—19, vette lammeren 16.00—20, $
5.13 p.a. het vorig jaar.
vette schapen I 24.00—32. II 19.00—23. Biggen
*
13.00—18 per stuk, 2.20—2.70 per week. Vette
varkens I 54—56, II 49—50 cent. Zouters 50—51
De Alleahany Corp. boekte in 1939 een
1968
361
runderen,
kalveren,
et. Aanvoer 1341
van . 1.01 mill, tegen een
schanen, 13 lammeren, 451 varkens. 174 biggen, 1 netto-verlies
vorig jaar.
ELST,

*

—

Trekking van Dinsdag 2 April 1940

1035
1198
1547

- TwaaU stuks 50

.

(Niet officieel)
2e Klasse, 2e Lijst

1014
1149
1489
1803
2172
2334
2768
2957
3325
3743

FINANCIEN

_

483e STAATSLOTERIJ

Eenige technische bijzonderheden
Zooals gemeld is Zaterdag j.l. de electrisehe
lijn Arnhem—Nijmegen in gebruik genomen. Met
ingang van heden zal om de twee uur een electrisehe trein in beide richtingen rijden, terwijl
het de bedoeling is. met ingang van den zomerdienst op 19 Mei den halfuurdienst van 't middennet door te trekken tot Nijmegen, zoodat niet
alleen voor het locale verkeer het aantal treinen
belangrijk vermeerderd wordt, doch Nijmegen
tevens een groot aantal doorgaande treinverbindingen met de steden in het Westen des lands

10.20 Berichten. Hierna tot 11.20 Nacht-

concert.

BLADZIJDE 7

o__.

Twee stuks 1 0 et.

HILVERSUM I, 18.5 en 414.4 M.
NCRV-Uitzending
6.30—7.00 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart
8.00 Berichten ANP, 8.20 Gramofoonmuziek,
11.00 Gramofoonmuziek, 11.15 Pianovooraïacht
en gramofoonmuziek 12.15 Gramofoonmuziek,
om 12.30 Berichten ANP. 1.00 Amsterdamsch
Salonorkest en gramofoonmuziek, 2.30 Voor
postzegelverzamelaars, 3.00 Zang, piano, cello
en gramofoonmuziek. 4.15 Gramofoonmuziek.
5.45—5.55 en 6.00 Gramofoonmuziek, 6.30
Taalles en technisch onderricht, 7.45 Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten ANP, internationaal overzicht, herhaling SOS-berichten, 10.0 C
Berichten ANP, 10 30 Gramofoonmuziek.

BRUSSEL.

gereed om bergen te verzetten.

HOOFDPIJH?
Mijnhardtje

—

1119
1359

1141
1442

1765
2050

2067

2260
2757
2909
3220
3625
3909

1795
2278

—

2760
2910
3290
3626 pa_—!.
Overzicht. Voor het kalf- en melkvee en het
3912 slachtvee
bestond voor de eerste soorten goede
4048 4052 kooplust met iets hoogere prijzen. De stieren en
kalveren,
welke in geringe mate waren aan4306 4339 vette
4484 4507 gevoerd, werden tegen onv-eranderde prijzen verhandeld. Voor de nuchtere kalveren waren de prij4739 4740 zen ruim zoo hoog. Ze werden verhandeld
van 3
4888 4950 tot 6 gulden. Zware soorten noteerden hooger. In
5221 5228 wolvee verliep de handel over het geheel iets
minder vlug, z«x>dat de prijzen van de vorige
5354 5371 week
met moeite waren te bedingen. Vette var5608 5627 kens en zouters minder goed te plaatsen met iets
5819 5839 teruggaande prijzen. Biggen handel zeer traag en
5962 6025 met moeite te plaatsen.
ROTTERDAM, 2 April. Veemarkt.
Totaal
6169 6192
5444 stuks, t.w. 165 paarden, 4 veulens,
aanvoer
6339 6402
6715 6811 1526 magere runderen, 965 vette runderen, 50
7144 7152 vette kalveren, 55 graskalveren, 2332 nuchtere
7313 7353 kalveren, 280 schapen en lammeren. 1 varken,
7652 7695 66 bokken en geiten. Prijzen per kg.: Vette
7958 7962 koeien le kw. 74—86, 2e kw. 58—72, 3e kw.
46—56, vette ossen le Jw. 74—82, 2e kw. 60—72,
8261 8279
stieren le kw. 70—76, 2e kw. 60—
8441 8444 3e kw. 48—58,
54—58, vette kalveren le kw. 130—
68,
3e
kw.
8703 8783
145, 2e kw. 105—120, 3e kw. 90—100, schapen
9023 9075 le
kw. 64, 2e kw. 57, 3e kw. 43, lammeren le
9248 9255
67, 2e kw. 60, 3e kw. 52, graskalveren 2e
kw.
9567 9647
kw. 60, 3e kw. 50, nuchtere kalveren le kw. 38,
9865 9871
2e kw. 33, 3e kw. 28, slachtpaarden le kw. 69,
10074 10113 2e kw. 59, 3e kw. 51. Prijzen per stuk: Schapen
10456 10480 le kw. 40, 2e kw. 30, 3e
kw. 21, lammeren le
10768 10778 kw. 30, 2e kw. 22, 3e
15, nuchtere slachtkw.
11032 11060 kalveren le kw. 9, 2e
7, 3e kw. 5, slachtkw.
11237 11251 paarden le kw. 305, 2e
kw. 220, 3e kw. 155,
11586 11630 werkpaarden le kw. 390,
2e kw. 265, 3e kw. 165,
11915 11922 hitten le kw. 285, 2e kw. 230,
3e kw. 150, kalf12194 12198 koeien le kw. 290. 2e kw. 200, 3e
kw. 140, melk12546 12562 koeien le kw. 285, 2e kw. 200,
3e kw. 140, vare12947 13008 koeien le kw. 210,
2e kw. 155, 3e kw. 130, vaar13212 13217 zen le kw. 160, 2e kw. 125, 3e
kw. 95, pinken
13312 13341 le kw. 105,
2e kw. 85, 3e kw. 65, graskalveren
13557 13574 le kw. 60, 2e kw. 40, 3 e kw. 30, bokken en gei13832 13849 ten le kw. 17, 2e
kw. 12, 3e kw. 6.
14278 14310
OBDAM, 1 April.
De Tuinbouw"
450 kg.
14501 14535 Roode kool 7.30. 700 kg. Gele kool 5.40. 2575 kg
14681 14701 Witte kool 4.40—4.50, 3900 kg. Roode Bieten
1.60—1.80. 25500 kg. Wortelen 2—2.30, 40 kc
14926 14966 Witlof
13.60.
15137 15155
PURMEREND, 2 April.
Cöop. Centr. Eier15428 15462 veiling G. A. Aanvoer 110.000 eendeneieren 2.85
15751 35764 tot 2.90, 100.000 kipeieren 3.10—3.70.
16034 16071

—

—

—

16282 16300

16514 16569

16860 16870 16939
17046 17133 17198
17475 17484 17485

17709 17716 17758
17856 17873 17874
18014 18026 18041
18129 18264 18267
18395 18432 18498
18699 18721 18727
18802 18811 18915
19038 1,9105 19110
19270 19281 19289
19435 19447 19474
19624 19703 19705
1994S 19959 20001
20173 20193 20272
20422 20475 2048S
20676 20729 20792
20954 20974 21004
21134 21150 21153
21399 21439 21531
21665 21699 21768
21834 21852 21890
22057 22083 22124
22392 22477 22481
22644 22686 22734
22881 22941 2.357
23211 23231 23247
23446 23505 235 .0
24151 24170 24212
24298 24308 24314
24470 24481 24493

POSTVLUCHTEN
HEEN
Driemaal
per week
luchtpost

naar Indië

■&
_>

S

TERUG

_.

2

3fO
ca

NAPELS

ATHENE

*
De Atchison Topeka boekte in 1939 een
netto-winst van $ 8.49 mill, of $ 0.94 per
aandeel, tegen $ 8.21 mill of $ 0.83 p.a. het
vorig jaar.

_

De American Waterworks boekte in 1939
2.227 000 of $ 0.95
een netto-winst van
per aandeel, tegen $ 895.000 of $ 0.38 p.a.
het vorig jaar.
De betalingen der Brazïliaansche regeering, uit hoofde van de tot stand gekomen
vierjarige buitenlandsche schuldenregeling,
moeten thans beginnen. Binnenkort zullen
de betalingsagenten bekend maken, wanneer de coupons ter betaling kunnen worden aangeboden.

Waterstanden
DINSDAG, 2 April

é

o

S

26 29

BASRAH

27 30 J

DJASK

28

Mrt./April

2

8
12
2
1

1

3f

SINGAPORE
24859 24872 24884 24898 24934 24724 24771 24777 ,BANDOENG

30

29

|

_

aan de

peilschaaJ te Grave
0.10 M hooger te zijn brj

AMSTERDAM
Amstelwater
u
AP
8
0.22
AP
12 u 0.36
u
AP
0.32
AP
2 u 0.32
Stadswater
IJsselm water
u 0.02
AP
t.22
AP
8
u
u
0.36
AP
12
0.04 -4- AP
AP
2 u O.CB -f- AP
u 0.32

——-

Kanaalwater
8 u 0.22
AP
AP
12 u 0.36

29

?ENANG
MEDAN

|

0.2 1
39*56 40.14 o.—
13.44 o.—
0.07
13.10
lO.fe
o.— 0.15
Nijmegen
10.75
0.11
St. Andr W
536
5.54 o.—
10.52 K.66 o.—
0.14
Arnhem
Vreeswijk i.w
o.— 0.C5
3.0 C 2.21
0. 4
Westervoort
11.1 l ''*2- o.—
o,—
5. 4
0.11
5.16
Deventer
0.06
0.55 o.—
Kampen
0.00
o.—
o.—
o.—
Mastr Hs.
0.53
0.08
Mastr 1) Borgh
43.10 43.67 o.—
o.— .0.03
14.23
,2.81
.elfeld»
0.05
13.7 C 12.34 o.—
Venlo
3rave*
0.00
o.— o.— o.—
7.6)
irave 2) Sluis
5.73 0.15
o.—
4t_t*
0.82
1.98 0.C3
o.—
D De waterstand aan de hoofdsiuis wordt geacnt 0.40 M nooger te zijn Dij geheel geopende

geopende stuw

CALCUTTA

RANGOOK
BANGKOK

>

Keulen 6 uur
Lobith

_)

KARACHI

JODHPUR
ALLAHABAI

3

sa f-

2) De waterstand
.stad) wordt geacht

£

gisteren

_fl

§■?

B

Sedert

.

S_'

_,

26 2.

ALEXANDRIË

§

sl

RHODES
LYDDA
BAGDAD

g

S

stuw

u

Mrt.'/April

verlies van $ 1.99 mill. het

——
—
——

—

_

—

WATERSTAND OP DEN RIJN

2 April 1 April
Rheinf
o.— o.—
Breisach
0.
o.—
Kehl
o.— o.—

—

Maxau

i

28

Mannh
Lohr
Mainz

31

28

Caub

Bingen
'

o.— 5.20
5.32 5.i2
o.— o.—
o.— 4.59
3.13 3.54
3.60 4.16

2 April

1 April

Coblenz

3.74 4-20
1.6-1 \.t-?
4.20
Dusseld.
o.— O 75
Ruhrort
3.02 3 7
Duisburg
2.77 3* 45
Schweinf 230 2' Q4
Würzburg 2.38 i
_'—■ u_
Strassb.
Itier
Keulen

—.

■

FAMILIEBERICHTEN

«w.

_-

Na een kortstondige ziekte overleed heden, gesterkt door
de H.H. Sacramenten der Stervenden onze dierbare Herder,
de Zeereerwaarde Pater

AUGUSTINUS VAN DELDEN O.E.S.A.
Pastoor van de St. Augustinuskerk
Definitor van de Ned. Aug. Provincie
tn den leeftijd van 52 jaar.
p. L. H. BORST PAUWELS O.E.S.A.
p. VV. TH. RISWICK O.E.S.A.
De Kerkmeesters:
J. DIJKMAN
J. VAN BAARSEN
J. KOK
S. LANGEVELD
Nieuwendam, 1 April 1940.
De Metten worden gezongen Woensdagavond te 7 uur; de
Lauden Donderdagmorgen te 8.30. De H.H. Missen om 6.30,
7 uur, 8 uur en om 9 uur de Plechtige Uitvaart, waarna de
begrafenis op het Kloosterkerkhof te Eindhoven.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van de
H.H. Sacramenten der Stervenden, onze lieve Dochter, Zuster, Schoonzuster en Tante

op den leeftijd van 43 jaren.

A. H. G. W. BERENTZEN
A. J. CHR. BERENTZEN—Schiermann
Kinderen en Kleinkinderen
ARNHEM, 31 Maart 1940
Velperweg 17
De Uitvaart zal Donderdag 4 April a.s. geschieden. De gelezen H.H. Missen zijn te 7 en 8% uur, terwijl de plechtige
en H. Requiemmis zal worden opgedragen te 10 _. uur in
de Parochiekerk van den H. Joannes den Dooper, Hoflaan,
Arnhem; daarna de begrafenis op de R.K. Begraafplaats
„Moscowa" te 11% uur.
Liever geen bezoek of bloemen

\*. H-P

;'

A'dam-C

§je

i
rCargadoors

*

r

Expediteurs
Assurantie

-

Opslag

lEEN
OMROEPERS

is

doen bij de adverteerders in deze courant.

en

week

f^fe, J

Gevraagd nette aankomende

Uï^

7

f

VERSCHIJNT
IN

10 DAGBLADEN
Prijs 50 cent per regel

H.H. BANKETBAKKERS

Flinke Winkeljuffröuw gevr.

—

gevr. in Brood- en Banketbakkerijp. w. Aaam. van
Zuid. Loon f 8.
Mierlo. N. Amsteïlaan 234.

\ M

1 il

Gevraagd voor direct een

zich^£
. T MEISJE

i

Jaar.

Aanm-. Prinsengracht 671, A'dam'-C'.

WINKELJUFFRÖUW

'

—————————————————

VROOM & DREESMANN

KEURIG NET MEISJE

d. d., in R.K. gezin met eenig huiselijk verkeer, liefst in
Amsterdam-Z. Brieven onder letter 1-A 62842, bur. van dit blad.

voor

gevraagd, kunnende koken en werken.
Mevrouw SCHÜÜRMANS, Groest
8.30—5.30. zondags vrij, :oon f 7
7—B,
93, Hilversum.
WeteringAanm. 's avonds
I—B 62879
schans 85.
FLINK MEISJE GEVRAAGD
v. d. en n. In jong gezin. Z.lfst.
kunn. werken en koken.
Huiselijk
per w. Klein verkeer. Hoog loon. Aanmelden na 8
van 8.30—5 uur. f 5.
Sanders,
uur, Mevr.
le v. d. Helstgezin. Aanm. van 7—B uur Deurloostraat 36, belétage.
I—B 62820 straat 68 I. Amsterdam.

—

BETREKKINGEN^

JONGEN
voor licht fiets- en magazijmwerk,
leeftijd 15—18 Jaar. Aanmelden KeiI—B 62889
zersgracht 739.

BANKETBAKKERSBEDIENDE

Terstond gevraagd een

Gevraagd nette

Mevrouw VAN ENGELEN. Diependaalsche Drift 21, Hilversum, vraagt
per 1 Mei a.s. of eerder

R.K. 2e MEISJE

(extern) (8 —5 of B—B uur). Bij persoonlijke aanmelding 's avonds na 8
I—B 62883 uur.
I—B C2875

gevraagd. Ooievaarsweg
dam.

12, Amster-

FLINKE JONGEN

Slagersleerling of Halfwas

15 jaar. voor tuinwerk. Adres Wed.
C. J. HOLLA, Sloterweg 126 AmsterI—B 62865
dam (W.).

loon f 10 k f 12 per week. Gebr. Stut,
Vleeschhouwerij, Amstellaan 90.

Voor fiets, en bakkerijwerk
FL. LEERLING
gevr., pl.m. 17 j„ loon 7 a 8 gld. p.w.
Aanm. Pa. Blom, Raadhuisstraat 45.
I—B 62881
Amsterdam.

lste BANKETBAKKERSBEDIENDE
in groot bedrijf. Voor prima kracht,
hoog loon. Brieven met opgave van
verlangd Icon onder ïett. 7—B 62812.
bureau van dit blad.

AANKOMEND

17—19 jaar. Zij. die reeds eenige ervaring
verkoop van technische artikelen o.a. Radio, Stofzuigers, Waschmach.,
Rijwielen erjz., genieten -de voorkeur. Voor een nette, pientere jongeman
met veel werkiust een prachtige kans voor eem behoorlijke positie in de
Leeftijd

Gevraagd te Arnhem-

naaste toekomst. Brieven letter L 184, Adv. Bur. G.

schegracht 23, Amsterdam.

-

GEVRAAGD

______

18 jaar, 10 gld. per week. BroodEanketbakkerij. Fredervfc Hendnk19, Amsterdam.

I—B 62887

Letd-

I—B 68701

Gezocht: Een Jongmensch

!

. .

’

2.50

I

en bam tó

reclame tusschen de
Omroepers. Eiken avond hebben deze
de belangstelling van duizenden geKinnen die dit blad lezen

’

KLEEDING
KLEDING NAAR MAAT

|

- NIEUWE PLEIN
f42.50 p._r_.

Amstelveenschew. 77 II f42.—
f3B.—
Jennerstraat 28 boy.
f35.
PI. Kerkïaan 65 hs.
f 6.25 p.w.
Egclantiersgr. 167 hs.
f 6.25
Egelantiersgr. 167 111

„
„
„

—
m
;;
5
SSËSS. *L n
—
NV UITI7FNA__M RANK
Nwe. Looiersstr. 50 II

5.f 4-

"V. nUlttnaum.

-

-

Frederikspl.

PENSIONS

47. Telef.

»

i___i..__.

32415—34413.
-I—M 62868

-

ARNHEM

j

IE HUUR
Solied BURGERHUIS met tuin

(8
Are), rustig gelegen in centrum van
Wanssum (N. Limb.). Te bevragen o.
l. I—M 62866 bureau van dit blad.

geen sprake
Een

_

van

,

i

advertentie behoeft geen
kapitalen" te kosten. Plaats maar
,ens
een Omroeper Rijbrlceering en

relijkvormige zetwijze.
lelstarief

R.K. COöP. WONINGVER. Dr. SCHAEPMAN

Blliyk han-

- AMSTERDAM

TE HUUR VOOR DE LEDEN:
MÜSSCHENSXRAAT 1 huis. huurprijs per week f 7.70,
bev.: 1 huiskamer, 3 slaapkamers en keuken.
Te bez.: op vertoon van bewijs lidmaatschap Woensdag, Donderdag en
I—M 62827
Vrijdag van 2 tot 4 uur.

|

~~

DIVERSEN
KAMPEERTENTEN

halve prijzen, iets smoezelig,
(demonstratie), courante maten,
voile garantie. „The linliaiia Works",
Leger,
Padvinderij
Leveranciers

voor

Kampeerterrein-exploitanten enz. enz

\

31

Haarlem, Zijlweg 111. Rotterdam,
Coolsingel 85. Utrecht, Oude Gracht
I—V 61997
225-233.
"

„„„_.-re _.nri..i iv uen"
MUGbLIJKHtDEN
GROOTE

worden ü geboden door advertentiereclame in de rubriek „Omroepers".
Laat die U niet ontglippen. De prijs
kan geen bezwaar zijn, want voor
slechts 50 cent per regel komt Uw
Zaken-Omroeper onder de aandacht
van 90.000 gezinnen.

VOOR UW BLOEMENTUIN NU PLANTTIJD

100 Ranonkels,
Recl. coll. 100 Gladiolen, 50 Montbretia's, 100 Anemonen, Lelies,
5 Amer.
Planten, 10 Begonia's 10 Jap. Lelies, 10 Zilver
2«5
Vaste
wordt steeds duurder. Koopt nu,
NFT
iw/oinuij
1:50. Zending
l.ti KOSTHUIS
Dahlia's en 3 Alpenrozen, plus plantwijze, voor slechts f Mt_.rla-.ui
wij leveren U costuums naar maat,
164
298610, CORN. SIJSENAAR, Kwcekerij
betere genre, op abonnement v.a. geen beroeps. Omgeving Adm. de rembours of Giro
3—V 62843
f 7.50 p. m. Vraagt coupeursbezoek Ruyterweg of Centraal Station. BT. HUlegom.
geheele land. „Weco", Hartenstr. 8, letter I—N1—N 62872, bur. van dit blad.
GRATIS!!
15 April 40-jarig Jubileum van ons Bedrijf
HEERENMODE
GRATIS
Adam. Tel. 40169.
I—W 62368
Ter gelegenheid hiervan geven wij gratis al onze bestellers EEN JUBILEUMGEVRAAGD: ENKELE
PAKKET bij bestelling van 5 Struikrozen. 50 Gladiolen. 10 Vogczcnrozen,
zeld-zame bloemtakken 25 Montbretia's, 15 Snijplanten in 5 srt.. 50 Aneter opleiding in het vak. Schriftelijke aanbiedingen worden
monen, 50 Ranonkels, 5 Elite Dahlia's in 5 kl.. 15 Begonia's, 100 Oxalis
ingewacht onder lett. I—B 62876 aan het bur. van dit blad.
voor randen 5 Koningslelies en 10 Zomerhyacintcn voor slechts f 1.50. Dit
jubileumpakket bestaat uit 5 bekende kamerplanten, n.l. 1 Ster van
Rltmüller Piano f 275, fraai instruFLINKE JONGE WERKSTER
zeldzaam mooi, 1 blauwe
ment. Huurkoop. Fa. C. de Jong, R. K. Club A'dam—Haarlem vr. geoef. Bethlehem 1 Aronskelk, 1 Zuid-Afr. Vingerpalm.Verzending
rembours 10 et.
voll. behandeling.
voor kleine confectiefabrick gevraagd. Aaum. 's avonds na 8 uur, DE 2e Jan v. d. Heydenstraat 103 b.d. en ongeoefen leden. Br. onder lett. Cllvia en 1 Hangbegonia plusBlpemisterij,
1-V 61998
HILLEGOM.
Nzn.,
P.
J.
KEIJZERS
68781
bur.
dit
blad.
meer.
3—R.S.
van
Aaißteïdijk,
GROOT, va£ Baerlestraat 97.
I—B 62819
Amsterdam.

AANKOMENDE BEDIENDEN

Leeft. 25—30 jaar, met klein kap
Prima chauffeur, goed bespraakt
Harde werker, om samen bestaanc
bedrijf te Amstelveen N.A. uit t<
breiden. Brieven! onder Vetter I—l i
52846, bureau van dit blad.

Overtoom 464 bel

20.- p. m. Br. met opg. van leeftijd, enz. aan
Mevrouw Lindner, J. Steenlaan 14, Naarden-Bussum.

salaris

|

HUIS RUILEN

TE HUUR AANGEBODEN

de vrouw d. h. alle voork. werkz. te verrichten. Kennis
van koken niet vereischt. Liefst v. sp. indiensttr. Aanv.-

HEERENKLEEDINGFABRIEK GEBR. LEVIE
ROZENGRACHT 207—213 vraagt:
AANK. KLEERMAKERS TER OPLEIDING.

Gevraagd
2de BROOD- EN BANKETBAKKERSBEDIENDE en 'n 3e BANKETBAKKEH
Br. met volledige inlicht, en verl
bekend met plakwerk. Hoogeweg 116. sal. aan Maison Tenholter, Steen7—B 6281E
Amsterdam Oost.
I—B1—B 62884 straat 79, Arnhem.

GEVRAAGD

KOTHMANN.

1

GEVRAAGD: KANTOORJUFFROUW

A. S. S. 0.

FLINK MEISJE GEVRAAGD
v. d. en n., in R.K. gezin met 3 schoolg. kind., om met

WINKELBEDIENDE
hebben in den winkel-

omtr. v. Woustraat Adam, wegens
ouderdom aangeb. Huur flB per wk.,
met woning. Br. onder letter I—Z
62891, bureau van dit blad.

AUTO-MONTEUR OF AUTO-DIESELMONTEUR

FLINKE MACHINESTIKSTERS
voor haar afd. Japonnen en Blouses. Aanm.: Keizersgracht 472

VLEESCHHOUWER,
ELZENLAAN 18, HILVERSUM.

bestaande

KRUIDENIERSZAAK

Voor hen, die de lagere school bezochten en voor gevorderden. Cursussen
onder leiding van bevoegde en ervaren technici. Boeken gratis. Hulp bij
sollicitatie. Vraag zonder verplichting inlichtingen bij

CONTRICO vraagt voor direct:

NET MEISJE

25 jaren

Flinke personen Kunnen hun vooruitzichten verbeteren door het volgen van
onze degelijke en goedkope, schriftelijke opleiding tot

Aanmelden Personeelbureau

binnen
wij,
"Gevorderde leerlingen garandeeren
eenige maanden, een flink weekloon. Aanmelden:
O. IJSELSTRAAT 13. AMSTERDAM ZUID.

v. d. en n. of van 8.30—4 en bereid
af era toe 's avonds op te passen.

V.a.

I—O 62824

JAPONNEN NAAISTER.

Gevraagd, liefst voor direct:

EEN AANK. BEHANGER

EEN LOOPKNECHT

Gevraagd in kïein gezin

v. d. bl.

————————^————^——^—■

Mantel-Atelier vraagt:
MACHINESTIKSTERS EN HANDWERKSTERS.
Aanm. M. J. Elswijk, Fanius Scholtenstr. 50-52

FLINK MEISJE GEVRAAGD

reeds 8 jaar als zoodanig bij een groote firma werkzaam geweest.
Brieven onder letter I—A1—A 62859, aan het bureau van dit bla<J.

DUITSCHE LES

J A. BRONKHORST, Rijnstraat 45.

opleiding tot

DAGMEISJE GEVRAAGD

Biedt zich aan voor direct: WINKELJUFFRÖUW
alleen voor Amsterdam, in Comestibles of iets dergelijks;

AANGEBODEN

"

f 1350. Br. o. 1. I—Z1—Z 62780 b.

Lessen Gevraagd en Aangeboden

ADAM

PRIMA VAKOPLEIDING
Bij de N.V. de Ned. Conf. Ind. v. L. Troeder
kunnen nette Meisjes geplaatst worden ter

v. d. en n.. zelfstandig kunnende
werken era koken. Brieven ond. lett.
I—B1—B 62822, bureau van dit blad.

FLINK MEISJE

jaar.

Koopsom zaak en inventaris slechts

Sollde ge2Cll geï huls te oven_<m.
dicht b. kerk, station en bushalte,
Haarlem,
te
zaken
zonder wijk, flink bijz. geschikt voor eigen bew., in ruil
pand, f 10. p. w., verd. f 55.— p. w. aangeb. v. huis met bovenhuizen te
Koopsom' slechts f 2550.—. BT. onder Adam. Br. letter I—Z1—Z 62867, bureau
lett. I—Z 62779 bur. van dit blad.
van dit blad.

bekend met eenvoudige administratie, leeftijd 17—23 jaar.
Brieven onder letter I—B 62877, aan het bureau van dit blad.

NET MEISJE

Biedt zich aan voor direct:

-

SIGARENZAAK

ter directe overname wegens dubbele
zaken, Adam (West), winst f45 p. w.

—

Kalverstrat, dagelijks; 9 —ll uur.

NETTE DIENSTBODE

NET MEISJE
gevr. om op een kindje van 2 .). te
pussen van 9—6 uur. 1. f4.— per wk.
Aanm-. 's avonds na 7 uur, le v. d.
Helststraat 62 A 111, Adam..

VEILIG WONEN.
Te koop: Hoorn eerste stand, heerenhuis of renteniershuis m. vruchten.tuin, pl.m. 13 are, f 6800.—. Br. onder letter 3—Z 62794 bur. V. d. blad.

LEERLING-V E R K 0 0 P E R S

Gevraagd: Keuken-Werkmeisje

Brieven onder letter I—A1—A 62518, aan liet bureau van dit blad.

dal U een groote vangst verzekert,
omdat hei als een net het geheele vischwater bestrijkt: Cour ante nreclame.

STRENGMAN'S ZAKENBEURS

leetijd 18 jaar.

R.K. MEISJE

R.K. HUISHOUDSTER b.z.a.
leeftijd 34 jaar, 1 of 15 Mei, bij Heer of in klein gezin.

....

reclamemiddel

één

Wilhelmlnastraat 105 Adam. f 12.600
met
Autogarage, 23 stal wagens,
werkplaats. Moderne gere<Kisc_iappen.
enz.,
Draaibank
groote benzine-omzet
en 2 nieuwe wagens en
moderne
kantoormeubelen inbegrepen. Wegens vertrek.
i-Z- 62702

BESCHAAFD LIFTMEISJE

gevraagd voor d- en n., ook genegen
in den winkel te helpen. Br. cm. .Sr voor dag en nacht, v.g.g.v. Spoedig
letter I—B1—B 62843, bur. van dit blad. in dienst kunnende treden. Mevrouw
H. J. L. HAKS, 2e Hoogeweg 107.
goed kunnende werken en eenigszins ca. 16 jaar, voor halve dag, v.g.g.v.,
6—B 62826
bekend met koken.
Javastraat
Zeist.
Tegen 1 Mei. liefst in omtrek Oost,
Brieven: Waddenweg 35, Bührs.
179 I, Amsterdam.
I—A 62860
voor dag en- nacht. Loon f35.— p.m'. Mevrouw Alberdingk Thijm, 2de MoAanmelden 's avonds na 8 uur, J. J. lenweg 35, Blaricum, N.H., vraag, 'n
Viottastraat 48.
I—B 62886

B.z.a. NET R.K. MEISJE

Er is

Vraag en Aanbod van Huizen en Zaken

vraagt voor spoedige indiensttreding:

Gevraagd

NET R.K. MEISJE

!mi!miimni_____________WKii.M«""^^

,
: en fruitzaak
—7Groentenc
v. WOENSEL'S Schoenmag., Kalverstr. 57-63 ter directe
overname wegens dubbele

leeftijd 16-20

BOEKHANDEL

voorbeelden etc. van courantenreclame t>t) de
erkende advertentiebureaus pf het „Cebuco", Dam Sta. Amsterdam

voor beter genre japonnen', h. loon, ïoorloopend werk. Tevens leerlingen
ter opleiding, knipster en handwerkster. Fa. ERNST HERZ, Keizersgr. 140,
I—B 62817
Amsterdam.

Gevraagd: NET DAGMEISJE

DEN

Vraagt Inlichtingen,

Voor direct gevraagd

—

IN

VERKRIJGBAAR

NETTE JONGEN, 16-18 jr,
voor winkel- en mag.werk.

Aanmelden na 8 uur, Bakkerij Stoïp,
Waalstraat 103.
I—B G2904 Gevraagd te Amsterdam- een
R.K. MEISJE
voor d. en n., zelfst. kunn. werken
en koken. Zondags vrij. Brieven
met opgaaf van leeftijd onder letter
9—3 uur. Mevr. B'RONKHORST, Rijnstraat 45, Amsterdam.
I—B 62829, bureau van dit blad.

,_..,,

-

LEERLING-VERKOOPSTER

v. d. en n., in gez-ht? van 2 pers. Gced
kunnende werken en koken. Loon
f3O.
a f35. p. m. 2c meisje aanw.
Veel vrij. Aanm. Keizersgr. 278, AmI—B1—B 62911
sterdam.

—

(Prukkexij „*± Kasteel van Aemsiel")
N.Z. Voorburgwal 65-73 Amsterdam
Postrekening 22884

PRIMA PEDICURISTE
EERSTE VERKOOPSTER

FLINK MEISJE

1

N.V. DRUKKERIJ DE TIJD

Voor direct gevraagd:
JONG SCHOEN-ETALEUR

Gevraagd per 1 Mei

Gevraagd voor direct

VREDE

KANTOORBEDIENDE GEVRAAGD
leeftijd 15—18 jaar. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk.
N.V. Melkinrichting 0.V.V., Lijnbaansgracht 231, Adam

Aanm. 9-12, 7-8:

B

UITGAVE

FLINKE MACHINESTIKSTERS

klnderhoeden gevraagd, J. Edg.
Heidemann, Adm. de Ruyterweg 109.

v. d. en iï., v.g.g.v. Aanb. Mariottenplein 23 Watergraafsmeer Adam.

winkelwerk, ,_ ,
„
Toor worstmakerij en
intern, liefst A dam. Br. ond.
goed met publiek kunnende omgsan.
letter
"»—A
burdlt
blad62864.
vari
Liefst Amsterdam. Brieven onder
letter I—A1—A 62873, bur. van dit blad.
Biedt zich aan

"J-

van B—s uur, leeftijd pl.m. 20

BEKWAME NAAISTERS

MEISJE

-_—__—--—___—————__—

R.K. SLAGERSBEDIENDE

FLINK R.K. MEISJE

MEISJE
v. d. en n. Veel vrij en v.g.g.v. Sluizer, Parnassusweg 36, Telefoon 21322. voor

Gevraagd per 1 Mei net degelijk.

IDEN

Gevraagd

I

_

Dagbladreclame: Onmisbaar

FLINKE INKRULSfËF"

BESCH. R.K. MEISJE

Biecit

MmW S"

KINDER.JUITROUW
Tevens gen.
intern, v. 2 baby's.
109,
huish.'werk te verr. V.g.g.v. BT. ond. gevraagd. Fr. Hendrikstraat 62841
I—B1—B
letter I—B1—B 62890, bur. van dit blad. Amsterdam.
Mevr. de Mooij, Timorlaan 8, Den Mevr. DAMEN, Prinsengracht 1019a,
Helder, vraagt een
vraagt t. 1 Mei een
FLINKE DIENSTBODE
FLINKE DIENSTBODE
v. d. en n., v.g.g.v., liefst zwart en g. k. koken en werken, huïp van
katoen dragend.
s—B5—B 62810 werkm. aanw. Loon f3O p. m. Aanm.
na 7 uur.
I—B 62839

B.z.a. nette Banketbakkersbed., met z. z. g. g.. voor enkele uren en daalle voork. werkzaamh. bekend. Br. gen p. w. Brieven onder letter I—A
letter 9—B 62845, bur. van dit blad. 62869, bureau van dit biad.

Biedt zich aan

ROTTERDAM

111
I

DOOR MR. J. P. A. MULDER
ADVOCAAT TE AMSTERDAM
Een studie speciaal voor hel bouwbedrijf ter oplossing van een aantal
puzzles, ontstaan in verband mei de
jongste wetswijziging op het gebied
der omzetbelasting.
32 PAGINA'S
AFGEHAALD f 0.50, ER. P. POST 0.55

erflating, enz.

't-GRAVENHAGE

R.K., niet beneden 18 jaar. Banketbakkerij „De Koren-aar", Laren (N.H.) Loon 20 gld. p. week. Banketbakkerij
Telef. 2123.
9—B 62836 Lan'sdaal, Westzijde 142, Zaandam.
I—B 62821
Gevr. te Adam besch.
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GEVRAAGDE BETREKKINGEN

M
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Gevraagd:
'N BEKWAAM 2e BEDIENDE

2e BANKETBAKKER

WTJ
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DEZE RUBRIEK

/rIKKERShvA

l

avonci

croquant!

DE KATHOLIEKE VREDESBOND doet dit
op de basis van het PAUSELIJK VREDES
PROGRAM, dat luidt:
„In plaats van bloedig wapengeweld de
zedelijke rechtspraak."
Helpt ons de Christelijke beschaving bevorderen. Geeft U nog heden op bij de plaatsel.
vertegenwoordiging of bij: KO DE HAAN,
Vredesbond,
Actie-Secretaris Katholieke
Nieuwe Binnenweg no. 256 a " Rotterdam.
Steunt ons ook door Uw giften, donatie,

Moderne modellen.
Lekt niet!
Geen klachten!
Gewilde prijzen.
Schriftel. garantie.

I

OMZETBELASTING

VREDE DOOR RECHT

schrijft prettiger!

KWIEK EN VIEF
Eiken

.
. -

.

.

EN

(„Wij offeren ons leven voor den Vrede der
Wereld, Z.H. Benedictus XV op zijn sterfbed).
ZEKER is het, dat wij handelen naar
Christus' H. Evangelie, als wij ijveren voor:

Offlua

ugdtijdschriften

„Omroeper".

is uiterst

VOOR

regel.

t» klein* advertenHes (ï)(^

5N

onze

me(.

BOUWBEDRIJF

licht verteerbaar, voedzaam

jaar "

weer opnieuw spreekt hij ln 90.000
gezinnen, waar hij steeds een trouw
gehoor vindt. Zaken-Omroeper 60
et. per regel. Particuliere Omroepers,
20 et. per regel. Betrekkingen (gevraagd en aangeboden* 10 et per

Onzen abonné's wordt verzocht hun inkoopen

te

\L HILLE's beschuit

I
hL

Katholieke Jeugdlectuur

VERZOEK—==

DER GRAF ÏON
LUXEMBURG

VERSCHENEN*

i _l i- i
voor onze katholieke
jongens en meisjes.
Zij verschijnen met
goedkeuring van de
Keurraad voor

- - Tel. 41970
..

af

HIEDE HARMAT
HIRSCH - HARDEN KARTER
TÜCHLER
RILLO
METH
MAY
TRIEBEL
REICHER
Extra geëngageerd
ALMA ROSl';
(]o beroemde Weensche Violiste
jgg Matinee verminderde prijzen _■

VKI
ÏWIMI
*____ W'JUU
0.!)0
tot 0.15 u.r.i.
Prijzen van

bekende en meest verspreide

/\/M__rl
V T«|IN/

FRITZ HIRSCH
OPERETTE

SPEL VAN LIEFDE

24 blz.
Reeds 25 jaar zijn dit de meest

L^m, v\ £ar£ado©rs_kaiito©r

Populaire voorslell.

N.V. Het Nederl. Tooneel
Dir. Cor v d. Eugt Melsert
DONDERDAG 4 Al-RIE, 8.15
Officieele Volksvoorstelling
ROMAIN ROLLAND'S

Roomse Jeugd
5 et. p.

.

VriidaÖ.ÏAprïlJÏ.ls
«
■

slechts één week
lederen avond S.lo uur
Zondag ook 2.— uur

.STADSSCHOUWBURG»

12 blz. 3IA et. p. week

Vereenigd

_

SCHOUWBURG
_.__..
Van Vrijdag 5 April

j^^^^

Kleuterblaadje
Voor kinderen van 10 tot 14

BLADZIJDE 8

| HOLLANDSCHE |

De Vroolijke Vrouwtjes
van Windsor

Ceef hun dan een
abonnement op
een van de bekende
Jeugdbladen.
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

Bernardine Elisabeth Berentzen

■■

**

Lezen Uw
kinderen graag?

Eenige en algemeene kennisgeving.

Tel. 32932

WEGENS UITVERKOCHTE
ZAAL HERHALING

__

-

Stadsschouwburg
N.V. Het Nederl. Tooneel
Dir. cor v. d. Lu_t Mcisi-n

Heden overleed, na voorzien te zijn van de laatste
H.H. Sacramenten, tot onze
diepe droefheid, na een
langdurig, geduldig gedragen lijden, onze geliefde
Moeder, Grootmoeder, Zuster en Behuwdzuster
JOANNA DRUBBEL
Weduwe van
Johannes van 't Hof
in den ouderdom van bijna
65 jaar.
Uit aller naam:
P. L. VAN 'T HOF
Amsterdam, 1 April 1940.
Bilderdijkstraat 13 hs.
De Profundis Donderdag
a.s. van 2-4 u. en 's avonds
9.30 Rozenkransgebed in
de Parochiekerk.
De Uitvaartdiensten zullen
gehouden worden Vrijdag
5 April a.s. in de Parochiekerk van de H.H. Nicolaas
en Barbara (de Liefde) te
7Vs, SM en 9 uur, waarvan
te 9 uur de gezongen Requiem; waarna de teraardebestelling zal plaats hebben te 10 uur op het R.K.
kerkhof „St. Barbara". Vertrek van de kerk 9% uur.
Verzoeke geen bloemen,
gaarne H.H. Missen.

-
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DE TIJD
FINANCIEN EN ECONOMIE

De Fransche productie stijgt
De moeilijkheden van den
oorlog worden goeddeels
overwonnen

ven, zelfs als verdere prijsverhooglngen worden
toegestaan. De exportprijzen zijn niet onderworpen aan de staatscontrole; prijsverhoogingen

op de binnenlandsche markt verbeteren aldus de
kansen voor den export.
De industrie voert momenteel een strijd om
bedrijfskapitaal. Zij wil, dat voldoende bedrijfskapitaal te harer beschikking blijft om zich opnieuw grondstoffen en machines zelfs bij oploopende prijzen aan te schaffen. De terugkeer van
het kapitaal kort na het uitbreken van den oorlog heeft dit probleem verschoven, maar nu is
Parijs, April 1940 het weer aan de orde. De oplossing van dit probleem wordt alleszins verlicht doordat de grond(Van onzen econom. correspondent)
stoffenprijzen op de wereldmarkt weer in een
phase van betrekkelijke rust zijn vervallen.
Na zeven maanden oorlog ls de omschaMen heeft den factor „persoonlijk belang" te
keling der Fransche industrie in feite volveel verwaarloosd," verklaarde senator De Wentrokken. De productie-index, welke in Sepdel in een veelbesproken redevoering. „De wintember tot 50 gedaald was. is in Februari
sten zijn te sterk ingekrompen." Hij wees daarbij
tot 83 gestegen en deze stijging houdt nog
op het feit, dat in dezen oorlog in tegenstelling
steeds aan. Dat de verhooging van den index
met
den oorlog van 1914—1918 geen kleine onde
verwachtingen
gebleven
bü
ls achter
is
dernemers voor de nationale verdediging werken.
voornamelijk te wijten aan den onmogelijk
Een fout van gelijke strekking ziet hij in den
strengen winter, waardoor de aanvoer van
aftrek van 40 pet. van het loon voor overwerkgrondstoffen en
stookmateriaal vertraagd
uren
der arbeiders, die vroeger voor overwerk
werd.
minstens het volle uurloon kregen uitbetaald.
Als wij hierboven spreken van een volledige Men mag het meerdere werk niet bestraffen, zegt
omschakeling, dan bedoelen wij hiermede, dat de De 'Wendel. „Dit is een elementaire waarheid,
voorziening in de oorlogsbehoeften verzekeid en die zeer oud is en daaraan juist haar waarde
veilig gesteld is. Het nieuwe kabinet heeft nu ontleent."
Vanzelfsprekend heeft hij gelijk. Maar de rede taak om de industrie die mogelijkheden te
geering heeft ook gelijk, wanneer zij door vastverschaffen waardoor ook de belangen van de stelling
binnenlandsche markt en van den export kun- goede der prijzen inflatie wil verhinderen. De
politiek kan slechts die van het „juste
nen behartigd worden. Want de verzorging van
milieu" zijn.
deze

EXPORTMOGELIJKHEDEN

twee instanties was tot nu toe onvoldoende,
en een zeer vrijmoedige uitspraak in den Senaat
heeft op deze leemte gewezen.
Op de eerste plaats moet de regeering er voor
zorgen dat het bureaucratisme wat beperkt
wordt. Er is op dit gebied reeds veel gedaan,
maar er kan nog veel meer gepresteerd worden.
De oprichting van een onderstaatssecretariaat,
waar alle problemen betreffende den buitenlandschen handel samen gebracht worden, is een
zichtbaar bewijs voor het feit dat de verbetering
van de organisatie ernstig wordt nagestreefd.
Men tracht het verdeelingsprobleem in liberalen
zin te verwezenlijker en men acht zich daartoe
gerechtigd, omdat het verloop van den oorlog
anders is geweest dan men het oorspronkelijk gedacht had. Het is een reusachtige strijd om
goederen geworden, een afmattingsoorlog,
waarin de export het „vijfde wapen" zal zijn. Inkrimping van de consumptie in het binnenland en inzameling van oud materiaal zijn belangrijke factoren om den oorlog te
winnen.
Hoe is nu de situatie in de afzonderlijke takken van nijverheid? Deze vraag is moeilijk uitvoerig en gedocumenteerd te beantwoorden, want
alleen over de textielindustrie kan men zich
slechts een duidelijk aan de openbaarheid prijs
gegeven beeld vormen.
Katoen- en wolindustrie, spinnerijen en weverijen kunnen op het oogenblik
aan
de behoeften van het leger volledig
voldoen en
zün met opdrachten tot Juni en gedeeltelijk
zelfs
tot Augustus bezet.
Geen enkele fabriek is in
staat op voorraad te werken of
spoedbestellingen
uit te voeren. De belangrijkste soorten
van katoenen garens zijn sedert eind Februari
uitvoor
voer verboden. Op 9 Maart werden prijsverhoogingen toegestaan: 70 pet. voor garens
en 47 01
Sels- Deze laatste verhooging wordt
V_°
.-_"_.
door de fabrikanten als onvoldoende beschouwd.
Na de belemmering van de transportmogelijkhedenin den winter is de toestand momenteel wezenlijk verbeterd, want de grondstoffen voor katoen en wol zijn ruimschoots
aanwezig. Ook de
kolenvoorziening wordt beter, zoodat men met
een verhoogde productie mag rekening houden.
In kamgaren is het aanbod zoo overdadig,
dat de prijs zich niet kon handhaven; daarentegen loopt de vraag
naar kardanwol vanwege
de hooge prijzen terug. Maar overal, in
Roubaix
en Rijssel, in Rouaan en Elboeuf wenschen
de
labrikanten toestemming om de particuliere
klanten m binnen- en buitenland beter en uitgebreider te mogen
bedienen.
De activiteit in de kunstzij
de-Industrie
is weer stijgende,
maar men bereikt nog steeds
met eens de helft van de productie in
vredestijd.
*.en deel van de
fabrieken ligt in den Elzas
en kan daarom niet werken. De verkrijging
van cellulose, waarvan
de prijzen enorm gestegen
zijn, is zeer moeilyk geworden.
De vraag is echter in het algemeen
zoowel in binnen- als buitenland groot.

rA ee.

Ook

de
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papierindustrie

heeft met
grondstoffenschaarschte te kampen. Men rekent
er echter op dat een verbetering in de situatie
zal intreden, wanneer Finland
weer in de markt
komt. Het stokken van den aanvoer uit de Noordelijke landen
was voor de militaire overheid
aanleiding om de Fransche naaldwouden belangrijk uit te dunnen.
Leer- en schoenfabrieken dekken de
behoeften van het leger volkomen, maar kunnen
door gebrek aan grondstoffen niet op volle capaciteit werken. De productie van looizuur uit
kastanjehout is achteruitgegaan, omdat er meer
hout als brandstof is gebruikt. Daarom moest de
invoer van quebracho-looizuur verhoogd worden.
Het aanbod van huiden ging dezen winter achteruit omdat er minder geslacht werd en meer
bevroren vleesch werd ingevoerd. Men kan er
echter van op aan, dat de Fransche koloniën nu
in grooter omvang huiden zullen gaan leveren.
De handschoenenindustrie lijdt gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en kan daarom
slechts
op beperkte schaal exporteeren. Het
ontbreekt
in de leerindustrie niet aan particuliere opdrachten en men mag aannemen dat zij tenminste
gedeeltelijk binnen afzienbaren tijd zullen worden uitgevoerd.
Ten aanzien van de metaalindustrie
ontbreken op het oogenblik de gegevens. Het is
echter bekend, dat de siderürgische industrie
technisch goed uitgerust den oorlog is ingegaan.
Zij heeft haar productie in de laatste vooroorlogsjaren aanzienlijk verhoogd en verbeterd en
zij breidt zich momenteel verder uit. In 1937
waren er van de 209 hoogovens in het land 104
in werking; de jaaropbrengst per oven was ten
opzichte van 1934 van 71.000 tot 75.500 ton, dus
met 6.3 pet. gestegen.
Met betrekking tot de Fransche auto-industrie
weten wij uit het jaarverslag van Citroen, dat
zij bijna uitsluitend voor het leger heeft gewerkt,
maar dat ook de vraag van particuliere zijde
buitengewoon groot is. Gemiddeld werden de
vorige maand 300 wagens per dag besteld. De
auto is geen luxe meer, maar een noodzakelijk
gebruiksgoed en daarom probeeren de particulieren voor hun wagens, die door het leger in
beslag zijn genomen, zoo spoedig mogelijk andere
te krijgen. De Citroen doet daarom alle mogelijke
moeiten om haar afnemers in binnen- en buitenland te behouden; of haar dat zal lukken
hangt natuurlijk heelemaal af van de grootte
der legerbehoeften in de naaste toekomst.

*

_

*

De heele particuliere binnenlandsche markt
wordt te weinig verzorgd; in het buitenland, 't
zü in Zuid-Amerika, of op den Balkan of zelfs
in Engeland liggen goede
kansen om de plaatsen
van de lngebreke blijvende Duitsche exporteurs
in te nemen. Maar dat Frankrijk in oorlogstijd
al deze mogelijkheden zou kunnen uitbuiten is
ten eenenmale uitgesloten. Maar wel is het in
staat, nu het transport en de organisatie zich

voortdurend ontwikkelen,

zijn export aanmerkelijk uit te
breiden. Ondanks alle moeilijkheden
liggen de Fransche productiekosten nog altijd

onder den wereldmarktprijs, en dat zal zoo blü-

Javasche Bank
Blijkens heden ontvangen telegrafische mededeeiing bedroegen volgens den weekstaat van de

Javasche Bank per 30 Maart 1940, op de gebruikelijke wijze afgerond:

30 Maart 23 Maart
(in duizenden)

De metaalvoorraad
Het totaal der uitzettingen

bedroeg in 1939 9.57 (v. j. 9.26) et., gemiddelde
opbrengst in ets. per h. kg. rubber franco Batavia 22.36 (v. j. 19.04) et., gemiddelde opbrengst
in ets. per h. kg. gelicentieerde rubber idem 29.53
(v. j. 27.19).
De winst- en verliesrekening sluit, na afschrijving van
20.998 (20.916) op de bezittingen
der vennootschap, met een netto winst van
’38.649 (25.972), die aanleiding geeft voor te
Uit gezaghebbende Noorsche bron is een verstellen 7 (v. j. 5) pet. dividend uit te keeren en klaring uitgegeven, waarin gezegd wordt:
het saldo ad 2236 over te brengen naar nieuwe
De uitvoer van Zweedsch ijzererts via Narvik
rekening.
van den

naar Duitsehland, sedert het uitbreken
oorlog, is slechts een fractie geweest van wat hij
was in vredestijd. Sluiting van de haven van
voor den doorvoer van Zweedsch ijzerN.I.V.A.S.-VERKOOPEN Narvik
erts zou niet noodzakelijk een essentieele verDe prijzen van de N.I.V.A.S. waren ongewij- mindering met zich mede brengen van den totazigd.
len export van deze grondstof naar Duitsehland,
consumptie
N.I.V.A.S.
1254
De
verkocht voor
aangezien het grootste deel verscheept zou wortons superieur.
den uit Lulea en andere Zweedsche havens, zonTweedehands-export superieur April
7.65 der dat het noodig zou zijn de capaciteit dier
nominaal. De markt was verlaten.
havens op eenigerlei wijze te vergrooten. Geraamd wordt, dat waarschijnlijk meer dan negen
tienden van den totalen ijzerertsexport uit Zweden naar Duitsehland uit die havens zou kunnen
Amsterdam-Tapanoeli
worden verscheept.
Men moet er rekening mede houden, dat de
Mij.
Cultuur
doorvoer van Zweedsch ijzererts via Narvik niet
Aan het jaarverslag over 1939 der Amsterdam- alleen ten gunste komt van Duitsehland, want
Tapanoeli Rubber Cultuur Maatschappij ontlee- een aanzienlijke hoeveelheid van het over Narvik
nen wij het volgende:
uitgevoerde erts gaat naar Engeland en de verDe productie heeft totaal bedragen 248.935 schepingen van Zweedsch ijzererts via Narvik
(228.490) kg. De oogst werd verantwoord tegen naar Engeland hebben een duidelijke neiging tot
160.783. inclusief de meerdere opbrengst van een aanzienlijke stijging sedert December j.1.,
oogst 1938.
vergeleken met dezelfde periode van het vorige

’

Rubber

’

De exploitatiekosten hebben bedragen met inbegrip van uitvoerrechten, koersverschil, onkosten in Nederland en winstprocenten
85.434
(84.711), latende een overschot van ’75.043
(29.457).
Voor afschrijving is benoodigd
35.043 (28.500),
waarna een saldo winst overblijft van 40.000,
waarvan de uitkeering van een dividend van
4 pet. (v. j. nihil) wordt voorgesteld.

’
’ ’

De balans vermeldt als
Activa: ondernemingen ’932.535 (913.201), belegd reservefonds ’5474 (6800), prolongatiën
’55.000 (15.000), kas op de onderneming ’92
(454), kassier ’754 (2033), debiteuren ’20.282
(14.672), materialen ’BO5 (1677). rijst ’1067
(822), rubberrekening ’42.145 (19.261), en als
Passiva: kapitaal ’900.000 (onv.), reservefonds

(6833), res. voor afschrijvingen ’93.001
(57.957), dividend aandeelen ’468 (1638), dividend winstaandeelcn ’294 (402), crediteuren
’17.561 (7091), saldo winst ’40.000 (—).

’6833

jaar.
Volgens de officieele Noorsche
de cijfers als volgt:

97.210

„

88.150

CULTUUR MIJ.
KARET”

Rubber

„PASIR

Cultuur Mij. „Hambalang"
waarvan:
Wissels buiten Ned.-Indië
Aan het jaarverslag der Rubber Cultuur Maatbetaalbaar „ 21.500 „ 19.870 schappij „Hambalang" over 1939 ontleenen wij
Disconto's en voorschotten
het volgende:
gewone en preferente
mcl. Gouvernement „ 65.230 „ 57.850
Aan de rubberondernemingen in Nederl.-Indië
„308.000 „304.560 werden in 1939 licenties verstrekt voor den uitHet totaal der obligo's
pet. (v. j. resp. en 6)
De bankbiljetten in omloop „ 198.920 „ 194.560 voer van 55.481 pet. van haar standaardproduc„ 72.570 „ 78.050 ties. Onze vennootschap ontving derhalve licenDiverse rekeningen debet
Aan het verslag van de directie der Cult. Mij.
„ 30.720 „ 32.046 ties voor 558.882 h. kg. Zonder licenties konden Pasir
Beschikbaar metaalsaldo
Karet te Amsterdam over 1939 ontleenen
worden verkocht 103.666 h. kg., zoodat in de wij het volgende:
winst- en verliesrekening 662.548 h. kg. rubber , Verkocht zijn 284.480 h. kg. standaard sheets
verantwoord zijn. De standaardproductie voor (80 tons levering Januari/Maart en 60 tons leve1939 bedroeg 1.007.340 h. kg. en wordt voor 1940, ring April/Juni) tot gemiddeld 31.9/16 ets. per
Cultuur Mij. „Goenoeng Anaga” aan
de hand van de ter zake bestaande wette- h. kg. franco Batavia; 121.920 h. kg. standaard
lijke
bepalingen, becijferd op ruim 1.060.000 h. sheets (60 tons levering Juli/December) tot geAan het jaarverslag van de directie der Culmiddeld 29 15/16 ets. per h. kg. franco Batavia.
tuur Mij. „Goenoeng Anaga" ontleenen wij het kg.
oogst-1940
Uit
den
werden
De oogst van de onderneming Pasir Karet
voorverkocht:
volgende:
De regelmatige functionneering van de tweede 406.400 h. kg. standaard sheets tot gemiddeld leverde 397.200 fa. kg. droge thee op, tegen 413.200
h. kg. in 1938. De kostprijs franco pakhuis Java,
ruim 31 et. per h. kg. franco Batavia.
vijf-jarige internationale rubberrestrictie-overGeproduceerd werden 575.178 (541.726) h. kg. excl. afschrijvingen, vennootschapsbelasting en
eenkomst werd gelukkig niet verstoord door den
in September 1939 uitgebroken oorlog in Europa. droge rubber, waarvan 1.376 (3.970) h. kg. niet tantièmes personeel per h. kg. bedroeg 24.04 (v. j.
Voor het eerste semester 1940 werd de inter- voor verkoop in aanmerking komend inferieur 25.40), de gemiddelde netto-opbrengst per h. kg.
nationale export bepaald op 80 pet. van de basis- werden vernietigd. Als gevolg van de drastische thee 35.23 (v. ]. 35.58), de gemiddelde netto-opcijfers, welk laatste percentage voorshands be- beperking van den oogst gedurende een deel van brengst gelicentieerde thee 36.65 (v. j. 37.58). De
door een uitvoerrecht ad
teekent ca. 74 pet. interne llcentietoewijzing voor het jaar was de totale productie in 1939 slechts opbrengst werd gedrukt
0.405 et. in 1939 (0.42 et. in 1938).
Nederl.-Indisciie ondernemingsrubber. Voor ge- weinig meer dan die van 1938.
De verlies- en winstrekening' wijst een brutoDe oogst van de onderneming Pasir Maoeng
heel 1939 bedroeg deze toewijzing gem. 55.48.1
pet., zoodat in dat jaar aan onze onderneming winstsaldo aan van ’170.806 (v. j. ’137.134), dat leverde in verslagjaar 543.202 h. kg. droge rubber
393.678 h. kg. rubber-exportlicenties werden toe- evenals vorig jaar geheel voor afschrijving en op. In 1938 werd 564.631 h. kg. geproduceerd. De
uitlevering van den oogst was als volgt: stangewezen; van derden werden 8000 h. kg. licenties reserveering wordt aangewend.
daard sheets 89.7 (V. j. 82.7) pet.; sheets II 7.1
gekocht, terwijl daarnevens 156.612 h. kg. rubber
(v. j. 14.5) pet.; mindere soorten 3.2 (v. j. 2.8)
zonder licentie konden worden verkocht. Te verpet.
De kostprijs franco pakhuis Java, exclusief
zijn
kg.
antwoorden
mitsdien 558.290 h.
rubber.
Uitlotingen
afschrijvingen, vennootschapsbelasting en proDe rubberprijzen bewogen zich in 1939, vooral in
de laatste maanden, op een loonend niveau.
De directie der N.V. Rotterdamsche Hypo- centen personeel, per h. kg. rubber bedroeg 9.29
(v. j. 13); de gemiddelde netto-opbrengst franco
De vorige oogst leverde 539.921 h. kg. droge theekbank voor Nederland, gevestigd te Rotterrubber op. Ofschoon 1939 voor Goenoeng Anaga dam,, brengt ter kennis, dat zijn uitgeloot pakhuis Java per h. kg. rubber 26.81 (v. j. 28.81)
tot de droge jaren kan worden gerekend, was ’316.000 pandbrieven, verdeeld als volgt: 3'/a pet. en de gemiddelde netto-opbrengst franco pakhuis
Java per h. kg. gelicentieerde rubber 29.04 (v. J.
toch het aantal verregende tapdagen hooger pandbrieven ’33.000; 4 pet. pandbr. ’283.000.
jaar
dan ln het natte
1938.
Deze pandbrieven zullen van 1 Mei a.s. af a 29.81). De opbrengst werd gedrukt door uitvoerrechten ad 2.16 en 3.30 ets. per h. kg. resp. ln
De kostprijs in ets. per h. kg. franco Batavia pari worden afgelost.
1939 en 1938.
Blijkens de balans en winst- en verliesrekening per 31 December 1939 bedraagt het saldo
winst ’68.036 (v. j. 54.360) na afschrijving van
’42.702 (40.000) op de bezittingen der vennootschap en na reserveering van 33.370 voor belastingen en verlofskosten. TJit het saldo is beschikbaar voor: 6 pet. dividend op de preferente
aandeelen ’750; statutair reservefonds ’6728,
alinea genoemde bedragen zijn ruim vol- 6 pet. dividend op de gewone aandeelen ’57.900;
(’ 1.254.000), vorige
doende ter waarborging van de aanspraken op de tantièmes directie en commissarissen 2657.
loopende weduwen- en ouderdomspensioethans
De balans per 31 December vermeldt o.a. onder
een
van
nen.
Activa: Ondern. ’878.746 (863.018), midd.
De balans per 31 December 1939 vermeldt als ’213.062 (195.294), eff.
(v.j. 12) pCt. en oprichters’26.583 (24.084), prod.
Activa: ongeplaatste aandeelen ’4.500.000
(13.256), debiteuren ’5141 (5211), totaal
’20.449
(onv.), kas en kassiers ’2.046.999 (2.791.820), ef(’600)
1.196.686 (1.132.987) en als
fecten ’3.161.410 (3.959.465), deelnemingen in
Passiva: kap. ’977.500 (onv.), bijz. res. ’43.936
Blijkens de jaarstukken over 1939 der Rotterandere ondernemingen en vorderingen op onder- (43.937), res.
’14.414 (9054), schulden ’84.673
damsche Droogdok Mij. laat de verlies- en winst- nemingen, waarin is deelgenomen
3.133.218 (47.881), saldo winst ’68.036 (54.360).
rekening een voordeelig saldo van
3.209.015 (1.112.500), interest ’71.430 (64.583), debiteuren
(v. j. ’3.954.789) zien. Na vermindering met ’1.432.495 (2.336.126), bouwmaatschappij Hey’2.214.015 (v. j. ’2.209.789) blijft als winst ter plaat ’l, terreinen 400.000 (onv.), gebouwen
verdeeling over 995.000 (v. j.
1.254.000, na en vaste gereedschappen 1.303.610, Prins HenCREDIETVEREEN.
bovendien een reserveering van 500.000 toege- drikdokken ’l, losse gereedschappen ’l, vaarvoegd aan de Buitengewone Reserve).
en voertuigen 1, kantoorameublement 1, maVoorgesteld wordt, zooals gemeld in ons avondgazijnvoorr. en steenkolen
1,641.297 (1.525.620),
op
pet. vastgesteld
blad van gisteren, daarvan aan aandeelhouders werken onder handen ’12.742.720 (9.652.299),
Crediet-Vereeniging
te
10 pet. (vorig jaar 12 pet.) dividend en aan vooruitbetaalde assurantiën enz. ’27.696 (13.451),
De N.V. Nationale
's Gravenhage hield heden haar jaarlijksche alhouders van oprichtersbewijzen^ 400 (600) per erfpacht ’20.333 (13.645) en als:
bewijs uit te keeren en het ter beschikking van
Passiva: Kapitaal ’10.000.000 (onv.), statu- gemeene vergadering van aandeelhouders.
De resultaten over het afgeloopen jaar waren
aandeelhouders komende bedrag ad
165.000 taire reserve ’lOO.OOO (onv.), buitengewone rewederom zeer bevredigend. Ingeschreven was op
(onv.), aan de buitengewone reserve toe te voeserve ’1.222.500 (1.057.500), credit,

Dividend
aandeelen 6

ROTTERDAMSCHE DROOGDOK
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Winst 995.000
waaruit
dividend

bewijzen
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’
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’

’

het jaarverslag ontleenen wij nog het volgende:
In verband met den oorlogstoestand viel een
sterke vermindering van de vaart op onze havens
te constateeren, zoodat ons reparatiebedrijf,
hetwelk gedurende de eerste drie kwartalen van
het jaar goed bezet was, sedert September 1939
een aanmerkelijken achteruitgang ondervond.

’ ’

’

’

NAT.

’

’

Dividend

25

’2.490.118

31 December 1939 ’10.958.300 (v. j. ’10.195.200).
Het spaartegoed was belegd in leeningen aan
provinciën en gemeenten
2.321.863, in eerste
hypotheek ’972.752, in effecten ’349.803, voorschotten aan spaarbriefhouders 195.628, deposito 276.961 en andere beleggingen 28.039.
Het winstsaldo bedraagt 90.732, te verdeelen
als volgt: dividend ’46.170, tantièmes ’6.430,
11.000, dotatie aan
reserve „Alg. belangen"
spaarkas 1924 18.038, belasting 9.094.
De gezamenlijke reserves bedragen hierdoor
betrekkingen van werknemers ’281.970 (296.370),
381.000.
fonds ouderdomspensioenen ’479.765 (500.000).
De verlies- en winstrekening staat
Debet voor: voordeelig saldo ’3.209.015
(3.954.789), te bestemmen als volg.: afschrijving

(2.121.743), Scheepsbouw Mij. „Nieuwe Waterweg" ’311.474 (231.193), voorschotten op werken
onder handen ’15.034.425 (11.420.641), dividend
aandeelhouders (vorige jaren) ’4.720 (5.825),
dividend oprichters vorige jaren ’6.000 (4.000),
dividend aandeelhouders 1939 (1938) ’550.000
(687.500), divid. oprichters 1939 (1938) ’lOO.OOO
(150.000), onverdeeld dividend aandeelhouders
’97 (onv.), onverdeeld dividend oprichters ’146
(147), fonds ter behartiging belangen nagelaten

Onze scheepsbouwafdeeling te Rotterdam bleef
voldoende van werk voorzien, te Schiedam was
dit in veel mindere mate het geval. Voor de
beide machinefabrieken was er ruim voldoende
werk.
Dank zij niet onbelangrijke voorraadvorming
van ruwe materialen, waarmede wij reeds in op bouwmaatschappij Heyplaat 108.534 (34.111),
September 1938 begonnen zijn, kunnen wij nog terreinen
’31.432 (—), gebouwen en vaste gegeruimen tijd ongestoord doorwerken.
reedschappen^ 1.950.300 (2.035.898), losse gereedIn den loop van het jaar hebben wij gebruik schappen ’108.862 (111.306), afschrijving op
gemaakt van de gelegenheid tot het verkrijgen vaar- en voertuigen
’12.375 (18.248), idem kanvan een gedeelte van het aandeelenkapitaal van toorameublement ’2.510
(7.671), winst ’995.000
twee Nederlandsche ondernemingen op het ge- (245.000), en
bied van scheepsbouw, machinebouw en reparaCredit voor: orders enz. ’3.209.015 (3.954.789).
tie. Onderhandelingen met de gemeente Rotterdam over den aankoop van pl.m. 23 H.A. terrein,
gelegen ten Westen van onze werf, zijn in
een
vergevorderd stadium van verwezenlijking gekomen.
Talrijke verbeteringen en uitbreidingen kwamen in den loop van het jaar tot stand.
De balans per 31 December 1939 van de
Gerepareerd werden 627 (906) schepen, waarScheepsbouw Mij. „Nieuwe Waterweg" per 31
van gedokt in onze eigen dokken 394 (528) sche- December 1939 vermeldt als:
pen met 1.901.105 (2.463.011) bruto registerton
Activa: vastgelegde bezittingen ’3.154.153
gedurende 1496 (1836) dokdagen.
(2.168.806), afschrijvingen, mcl. 1939 ’1.065.627
De buitengewone reserve, welke per 31 Decem- Rotterdamsche Droogdok Mij. ’311.474 (230.193)
ber 1938 1.057.500 bedroeg, is, ingevolge de en als
hierna te noemen voorstellen, vermeerderd met
Passiva: kapitaal ’2.400.000 (onv.).
165.000 uit de winst over 1939, zoodat de buiDe verlies- en winstrekening staat
tengewone reserve thans met een saldo van
Debet voor: saldo, te bestemmen voor afschrij1.222.500 op de balans voorkomt. Het fonds ter vingen op vastgelegde bezittingen ’60.934 (v. j.
behartiging van de belangen der nagelaten bena afschrijving ’9.002), en
trekkingen van werknemers stond op 31 DecemCredit voor: huren ’lO.OOO (onv.), interest
ber ’.l. voor ’281.970 te goed en het fonds voor ’9.407 (8.433), verkoop vastgelegde bezittingen
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Priester jubilea

(Opgave Centr uureau v & Stat.)
100)
Januari 1937
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Aandeelen
Koersen

September

1936 (1 t/m 26).

..

Goederen

Rector Hanraets

pr.zeD
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1938
90.6
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Januari 1940:
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Dinsdag 26 Maart:
73.3
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73.2
Vrijdag 29 Maart:
73.3
Zaterdag 30 Maart:
74.6
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67.8
70.1
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73 7
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—.-

88.2
86.1
94.1
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96.2

96.8

96.6
96.4
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—.—.-

WISSELMARKT

zijn

1939 Duitsehland Januari 487.890 ton. Februari
475.482 ton. Engeland Januari 67.730 ton, Februari 70.234 ton.
1940 Duitsehland Januari 281.740 ton, Februari
99.391 ton, Engeland Januari 148.210 ton, Februari 131.855 ton.
Wanneer beweerd wordt dat het ijzerertstransport naar Duitsehland geschiedt onder bescherming van de Noorsche territoriale wateren, dan
is het slechts billijk, wanneer er aan herinnerd
wordt, dat dit eveneens van toepassing is op de
verscheping van Zweedsch ijzererts via Narvik
naar Groot-Brittannië. Door dit transitovervoer
toe te staan, zonder aanzien van de bestemming
der afzonderlijke ijzerertslading, houdt Noorwegen zich strikt aan zijn rechten en plichten als
niet-oorlogvoerende mogendheid.

’153.920 ’153.870

„
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Kwesties rond den uitvoer naar
Duitschland
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Kerkelijk leven

HET ZWEEDSCHE IJZERERTS
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Ponden iets vaster

Zondag heeft de parochie Roggel (L.) het 40van den zeereerw. heer I_ P.
s Avonds te voren hebben
de parochianen hun feestgeschenk, een mcoi
nieuw kerkorgel, bij monae van hun Kapelaan,
den weleerw. heer J. Adams, aangeboden. Deze

-jarig priesterfeest
rianraets gevierd,

heeft den

jubileerenden pastoor in

een

uitvije-

nge toespraak gedankt voor alles, wat deze voor
de parochianen gedaan heeft sinds hij in 1334
tot pastoor te Roggijl werd benoemd. Het Kostbare geschenk is een bewijs van hun hoogachting en liefde voor hun herder, dien ze tere-ht
als een der hunnen beschouwen. Want hoewel
geboortig van Grubbenvorst heeft de jubilaris
vroeger ook te Roggel gewoond. Hij deed m de
kerk van St. Petrus aldate zijn eerste H. Communie en droeg er zijif^eerste plechtige H.
Mis op.
Tijdens het feest van Zondag droeg pastooi
Hanraets een plechtige H. Mis van dankzegging op, daarbij geassisteerd door den zeereerw
heer Van Riet, regent der Bisschoppelijke
Kweekschool te Venlo als presbyter-assistens
en kapelaan Adams en pater Vaes als diaken en
subdiaken. Na de H. Mis heeft burgemeester
Mertens namens de gemeentenaren den jubilaris gecomplimenteerd met zijn 40-jarig feest
en hem geroemd als een eenvoudig, offervaardig, arbeidzaam priester naar Gods hart
Het nieuwe orgel, dat de parochie van St.
Petrus den pastoor aanbood is door de firma
Verschuren te Heiithuijsen gebouwd volgens het
electro-pneumatisch kegelladen-systeem
Het
telt 27 sprekende registers. Bij de ïnspcma
door den organist Chris 'Pijpers werden werken
van César Franck, Th. Dubois. A. Guilmant en
Nicland uitgevoerd. Ze bewezen de feillooze
functionneering, de keurige intonatie en het
mooie timbre van het orgel. Het strekt zoowel
de firma Verschueren als den adviseur, den
zeereerw. heer Petrus de Bree uit Oerle (NB.)
tot eere.

Op de valutamarkt was het vandaag kalmer
dan voorheen. Het aanbod in Ponden scheen te
zijn opgehouden, en een bijzondere vraag ontwikkelde zich cok niet. omdat men geen berekening kon maken over de verdere ontwikkeling
van het „vrije" pond in het buitenland en het
feit, dat de Britsche instanties geen moeite doen,
om aan het betaalmiddel meer stabiliteit te
schenken, de onzekerheid niet doet verdwijnen.
Het achterwege laten van verder aanbod had
tot gevolg, dat het Pond een verder licht technisch herstel boekte op 6.70>/ 2 tot 6.71—6.73. De
Frank toonde op 3.79—8.81% (3.80; ook weinig
Pastoor Hogeland
verandering. De Belga handhaafde zich op 32.15
—32.20 (32.17) en de Zwitsersche Frank op 42.22
Zondag heeft de bouwpastoor der nieuwe St.
—42.27 (42.25). De Dollar bleef op 1.88 _, —I.BB \'2
te Kelpen-Olen, de zeereerw.
Lidwina-parochie
overeenstemming
hiermede
weer stabiel en in
Hogeland,
heer
groote belangstelling zijn
onder
gold Kopenhagen 36.35—36.45 (36.40), Stockholm
40-jarig priesterfeest gevierd. In 1936 voltooi-_e
4_._7_s —44.87 _. (44.921/,) _n Oslo 42.771/2
hij de mooie nieuwe kerk en eenige weken -re42.87% (__.B3__>.
Op de goudmarkt gold goud in baren 2.060— leden werd het rectoraat tot parochie verheven.
Zijn parochianen hebben den jubilaris een
2.070 (2.055—2.075), gouden tientjes 13.45—13.55
(15.95—16.05)
feest bereid en ten teeken hunner dankSovereigris
groot
en
15.90—16.05
lenv.),
baarheid pastoor Hogeland een kostbaren in
Eagles 3.36—3.39 (3.35—3.38).
steen gebeitelden Calvariegroep voor het kerkhof aangeboden.
De plechtige H, Mis van dankzegging dr-oeg
jubilaris op met assistentie van den zeerde
Amsterdam, 2 April
eerw. pater Bordes, oud-provinciaal overste eer
"paters van * Steyl-Uden, en pater rector van
Koersen van 10.30 uur tot 11.25 uur
Kon. Olie 231—231M., AKU 42<4—42_>, Java- Huize ESiaeten van de Franciscanen te Baexeni.
China-Japan _Jn 122, Koninkl. Ned. Stoomboot
Deken Van Ormelingen
Mij. 118, Holland-Amerika Lijn 94, Beth. Steel
Republic
43!/,—43'/.,
56:!.—56 15/16, U. S. Steel
Zondag vierde de zeereerw. heer W. van OrSteel 16—16%.
melingen, pastoor-deken van Kerkrade, zijn 40-jarig priesterfeest. De jubilaris droeg een stille
H. Mis op en om half elf heeft kapelaan Hennekens een plechtige Hoogmis van dankzegging opgedragen met assistentie. Na de H. Mis,
die door den deken werd bijgewoond, werd het
Te Deum gezongen.
De receptie was buitengewoon druk bezocht.
Vele en kostbare bloemstukken werden aangeboden, o.a. van het gemeentebestuur en de
In de gistermiddag gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders werden directie der Staatsmijnen in Limburg. Het aande balans en de verlies- en winstrekening over tal telegrafische gelukwenschen was legio. De
Z. H. Exc. mgr. dr. J.
1939 goedgekeurd. Besloten werd het winstsaldo Roermondsche bisschop,
H. G. Lemmens, en mgr. dr. Poels deden schriiad ’112.181 als volgt te verdeelen: aan de reserve voor diverse doeleinden wordt toegevoegd tel.k hun gelukwenschen toekomen.
Des middags defileerden een 40-tal parochiale
45.534,
10.000, aan de buitengewone reserve
afgeschreven woidt op ingekochte onderpanden vereenigingen voor den jubilaris.
In warme bewoordingen werd de deken toe9.577 en op debiteuren 11.257. Aan aandeelgesproken door kapelaan Hennekens, voorzithouders wordt een dividend van 5 pet. uitge10 op dividendbewijs no. 58 'van ter van het huldigingscomité, die het geschenk
keerd, zijnde
der parochianen, de verlichting der kerk, aanvolgestorte
niet
aandeelen en ’42 op de volde
bood.
gestorte aandeelen, terwijl op de oprichters101.81 zal worden
Deken van Ormelingen sprak een diep geaandeelen een bedrag van
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OCHTENDBEURS

VERGADERINGEN

N.V. Amsterdamsche
Hypotheekbank

’
’

’

uitgekeerd.

’

’

’

De heeren jhr. mr. J. C. de Beaufort en O. J.
M. Tilman werden bij hun periodieke aftreding
als commissaris herkozen. In de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer F. C. W.
Noorduyn Jr., werd gekozen de heer H. Kolff Jr.,
lid van de firma A. Milders en Co. te Rotterdam.

N.V. Petroleum Mij.

„Moesi-Ilir”

In de gisteren te Den Haag gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Petroleum Mij. „Moesi-Ilir"
de balans en verlies- en winstrekening

werden

pc- 31 December 1939 goedgekeurd.
De aan de beurt van aftreding zijnde commissarissen, de heeren J. M. de Booy en A. S. Oppenheim, werden als zoodanig herkozen.

„Boerhaave

van

1907”

voeld dankwoord.

Oud-pastoor J. Schrijnemakers
In Huize Marienwaard te Meerssen is op
69-jarigen leeftijd overleden de Z.E. heer J.
Schrijnemakers, rustend-pastoor

rade.

Emeritaat

van Amirten-

pastoor J. Peters

Aan den Z.E. heer J. Peters, pastoor van
Waubach, is op diens verzoek eervol ontslag
verleend. Hij is 65 jaren oud. Sinds 1926 is hij
pastoor van Waubach. Eenige maanden geleden heeft hij een beroerte gehad. Hij wordt
thans verpleegd in het klooster der eerw. zus-

ters te Waubach.

In de gisteren gehouden algemeene jaarverPater Keulers
gadering van deelnemers in de Verzekeringmaatschappij „Boerhaave" te Den Haag werden de
De zeereerw. pater Keulers, Carmeliet-geb.
balans en de winst- en verliesrekening goedgete Geleen, rustend pastoor van Groenendijk, ia
in Waspik overleden.
keurd.
De aftredende commissaris, de heer dr. H. W.
Leeksma, werd herkozen.
De winst bedraagt ’21.237, welke ls besteed
voor versterking van de reserve.

Carton- en Papierfabriek v/h.
W.A. Scholten
In de gisteren gehouden algemeene vergadering werden de overgelegde jaarrekeningen goed-

gekeurd.
De vergadering vereenigde zich met de voorgestelde bestemming der winst voor afschrijving
en reserveering. Daarmede is derhalve vastgesteld, om over het per 31 Augustus j.l. afgeloopen
boekjaar geen dividend uit te keeren. De heer
A. S. de Muinck Keizer, als commissaris aan de
beurt van aftreding, werd als zoodanig herbenoemd.

Arnold Gilissens Bank

Millioenenproject voor

Eindhoven
Rijksrondweg om de stad
De gemeenteraad van Eindhoven heeft
Maandagavond zijn goedkeuring gehecht
aan een overeenkomst met het Rijk voor
den aanleg van den Rijksrondweg door de
peripherie dezer wijdgebouwde gemeente,
een plan waarvan de kostenberekening
f2.280.900.— beloopt, waarin Eindhoven
inbrengt en een subvoorloopig f 735.600.
sidie ontvangt van f 1.380.000.—.
In het uitbreidingsplan was vroeger reeds re*
kening gehouden met een zgn. binnenringbaar»
en een middenringbaan om de stadskern. Na
met den Rijkswaterstaat
"nderhandelingen
heeft gemeentewerken weten te bereiken, datJ
het wegenplan samen valt met de binnenringbaan, tengevolge waarvan de gemeente tal van
terreinen in verschillende stadsdeelen kan ont-«
sluiten. Zou binnen vijftien jaren blijken, daö
toch de middenringbaan het verkeer zal moe*
ten opvangen, dan betaalt het Rijk zes en cc»
halve ton in de méér-kosten ten laste der ge*
meente bij. Binnen vier jaar moet met den aanleg begonnen zijn; voor spoedige uitvoering}
staat 6.2 K.M. op het programma.
Wethouder Verhagen, die bovenstaande uiteenzetting gaf, voegde er aan toe, dat het hier
bereikte resultaat gunstiger is dan dat in Breda
en Tilburg. De raad, met name de fractie-voorzitter der R.K.StJ?., de heer Staal en mr. dr. L.
Janssens (R.K.) wenschten toch over énkele
punten meer zekerheid. Zij namen tenslotte gonoegen met nadere verklaringen van den wethouder, die daarop zijn voordracht z. h. st. aanvaard zag.

—

In de hedeiir gehouden algemeene vergadering
van aandeelhouders der Arnold Gilissen's Bank
N.V. werden de jaarstukken met algemeene
stemmen goedgekeurd en het dividend over 1939
en
bepaald op 5 pet. (onv.).
De heer A. B. C. D. Chabot, die als commisaan de beurt van aftreden was, werd als
saris
131.893 (v. j. zoodanig herkozen.
De winst over 1939 bedroeg
.242.204), welke teruggang hoofdzakelijk het
gevolg is van den grooten brand van 25 Februari
1939, die de z.g. sloffabriek, waar de voorbereidende verwerking van het stroo plaats vindt,
In de heden gehouden jaarlijksche algemeene
totaal verwoestte. De stroocartonfabriek kwam
daardoor geheel stil te liggen. De opbouw van vergadering van aandeelhouders der Landbouw
het afgebrande fabriekscomplex zal ook nog een Mij. Temoeloes N.V. werden het verslag, de
groot gedeelte van het loopende jaar in beslag balans en winst- en verliesrekening over 1939
goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 11
nemen.
De van verzekeringsmaatschappijen genoten (14) pet. of 110 per aandeel.
De heer mr. A. W. Gerritzen, aan de beurt
uitkeeringen zijn bij lange na niet voldoende om
onze bedrijfskosten en kosten van totalen her- van aftreden als commissaris, werd als zoodanig
bouw te dekken, aldus de directie in het jaar- herkozen.
verslag.
Wij hebben na rijp beraad gemeend tot 'n belangrijke investeering te moeten besluiten, daar
alleen op deze wijze naast een moderne stofvoorIn de heden gehouden jaarlijksche algemeene
bereiding, ook een verlaging der productie- vergadering van aandeelhouders der Landbouwkosten, waarnaar wij in de laatste jaren steeds Mij. „Pangerango" N.V. werden het verslag, de
hebben gestreefd, kan worden verkregen.
balans en winst- en verliesrekening over 1939
De winstverdeeling luidt als volgt: afschrijvingoedgekeurd en het dividend vastgesteld op 20
gen ’106.680 (207.128), aan het extra reservepet. of ’2OO per aandeel.
fonds 10.000 (34.000), bijzondere reserve voor
De heer mr. dr. C. Sleeswijk, aan de beurt van Registermarkeu
ziekte en pensioen 15.000 (—"), onverdeeld winst- aftreden als commissaris, werd als zoodanig her- Handelsmarken

Papierfabriek v/h.
CartonW.A. Scholten

’

N.V. Landbouw Mij.
„Temoeloes”

’

N.V. Landbouw Mij.
„Pangerango”

Duitsche Marken

’

, saldo ’34.091

’

(33.878).
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Departement van Econ. Zaken
>»Ben ik dan zo onaantrekkelijk?",
vroeg zij zich af. Zij vroeg een
vriendin om raad en deze zeil
»Het komt door je vermoeide
huid; je moet Lux Toilet Zeep

RUNDVEEVOEDER

De Minister van Economische Zaken
maakt bekend, dat over de periode
van 1 t/m 28 April wederom in beperkte mate een extra-toewijzing van
rundveevoeder zal worden verstrekt.
De volgende producten kunnen op
de bonnen voor een extra-toewijzing
worden verkregen: gedroogde pulp,
suikerpulp, melassepulp, gedroogde
suikerbieten gerstevoermeel, haver-

____»^*^

Elke dag kwamen er knappe jongelui
sigaretten kopen bij Elsje, maar zij
maakten .nooit eens een praatje.

T^
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en witte

Z" weken ,ater verloofde zij
zich met een kna PPen i<-"-8eman
de k,anten
en vo1 trots lict
haar nnfl zien-

J
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boonen,

moutkiemen,

Kunstgebit
Uw
geheelen
dag
den
Als U wilt, dat Uw kunstgebit den geheelen dag door, gemakkelijk, stevig
en zeker zit, neem dan DENTOFIX een
nieuw, beproefd, antiseptisch poeder *
en strooi een weinig op de gebitsplaat
U zult meer dan tevreden zijn en alle
ongemakken van Uw kunstgebit vergeten, want U kunt lachen, spreken en
eten, zooals U wiltl DENTOFIX is
daarbij verfrisschend, voorkomt onaangenamen reuk uit den mond en is
een weldaad voor Uw gehemelte. Wij
garandeeren, dat U tevreden zult zijn.
Koopt nog heden in Uw apotheek of
drogisterij een strooibus DENTOFIX,
prijs slechts F. 0.75.
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proflteeren. hi) plaatst Zaken-Omroepers, die onze rubriek Juist zoo
veelzijdig doen zijn en die Uwe regelmatige belangstelling Inderdaad' mo-
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„Vermoeide Huid"

TEDER meisje kan een aantrekkeli-ke teint hebben- als zij het
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Jacoba Maria Wortelboer
op water, wijn, cognac,
jenever of brandewijn.
't Is een goed medicijn.
U eet veel beter.
Het eten smaakt beter.
Spüsverteering werkt beter.
Uw maag werkt beter.
Uw ontlasting wordt beter.
Gal en lever werken beter.
Bloedsomloop wordt beter.
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U gevoelt zich
prettiger.
Zestig cent per pakje.
Overal verkrijgbaar.

Jacoba Marl* Wortolboar.
Cham. Pharm. Industrie.
OudaP.kata (Gron).

Adverteert in dit blad

HOE MOET DE LIJDER AAN

voorbeeld volgt van de Hollywoodfilmsterren en Lux Toilet Zeep
gebruikt, want de zuivere toiletzeep voorkomt een,.vermoeide huid".
Overtuig U hiervan door Lux Toilet
Zeep te gaan gebruiken.
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_letwaar, D bent 'n trouw lezer van
onze rubriek „Omroepers", ü moogt
er graag eens in grasduinen. De
zakenman weet van Uw speurlust te
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*N TROUWE KUNT

.veeren
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droogde bostel, gedroogde spoeling,
gedroogde aardaardappelafvallen
appelvezels, bctafarin, 2e soort kana_
oeetwortelpersrieza-adcreening,
gedenatureerde
koek, gerstzemelen
lichte haver, kapokpittenkoekmeel,
voerboekweitblauwmaanzaadkoek,
griesmeel gedenatureerd graanafval.
De bestelbonnen voor de extratoegewezen producten zullen, op dezelfde wijze als In de vorige dlstributieperióde. ter beschikking van de
veehouders worden gesteld. De uitgegeven bonnen zijn niet inwissel.
baar voor grondstoffen voor de mengvoed.rfabricage of voor mengvoeders. De handelaar kan op den bestelbon van het. toewijzingsbll :et,
van den veehouder direct afleveren.
Voor de producten, welke de handelaar niet voorradig heeft kan hij een
bestelbon krijgen bij den provincialen voed-elcommissaris. In die gevallen waarin de handel geen voldoende
voorraad heeft, kan de provinciale
voedselcommissaris voorschotbonnen
verstrekken.
's-Gravenhage, 1 April 1940.
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Zo kwam het. dat Elsje een
sc_o____ids__ar begon met Lux
Toilet Zeep, de zeep van de filmsterren. Haar klanten bemerkten
aldra de verandering.

boekweit-

erwtenschillen,
tarwegrint/-zemelen, roggegrint/-zemelen
tarwemoutafval, piksel van bruine-

\0

f_l>l /

haverdopmeel,

voermeel,
voermeel,

_^__^

BLADZIJDE 10

onwrikbaar op zijn plaats I

EXTRA TOEWIJZING
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DE TIJD

RHEUMATIEK
LEVEN?

ln dit huls gaat de zon nooit onder /
brengt een lichte, levensblijde sfeer h. Uw
woning: Een sfeer om gelukkig In te zijn!
ledere deskundige behanger en decorateur kan
U de frappante staalboeken met het G.H. -merk
laten zien en zal U gaarne voorrekenen hoe
weinig het kost. Laat hem eens komen.

GOUDSMIT-HOFF wijst Ueen weg om ook in Uw
Interieurs de zon nooit onder te laten gaan.
In oneindige keuze uit nieuwe, opwekkende dessins. fraaie kleuren en nuances, biedt de prachtige
G.H.-collectie U reeds voor een luttel bedrag
per rol een nieuw fleurig behang. G.H.-behang

HEEN

VERBLUFFEND

NIEUWTJE
1

LEVERING VIA
BEHANGERS EN
DECORATEURS.

Is het gepatenteerde MAANLICHTbehang, dal In het donker een diffuus licht
uitstraalt, zoo mooi als helder maanlicht.

van C.H.

/

voor particulieren, architecten, bedrijven en Inrichtingen. Vraagt prospectus en monster!
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Dr J.VAN BREEMEN
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Genecjheer-du-ectcur van het

Amalerdamxh Consultatiebureau voor
Rbeumatucbe ziekten
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beroemde filmster, gebruikt
Lux Toilet Zeep; 9 van de 10
filmsterren in Hollyu-ood kunnen
er niet meer buiten.
een

MMf&--

Er zijn geen lijders aan rheumatiek, die dezen specialist
niet kennen. Dit boek, waarin hij alles beschrijft, wat
zij moeten weten, is reeds voor duizenden onontbeerlijk
geworden. Nog tienduizenden zullen het willen bezitten.
Verzekert U zich daarom bijtijds van een exemplaar van
deze uitgave.

EEN TOEPASSING VAN MAANLICHTBEHANG IS TE BEZICHTIGEN IN De u.H. TOONZAAL
N.Z. VOORBURGWAL 4-8 AMSTERDAM en in de Toonzalen van de meeste G.H.-Filialen.
Filialen en toonzalen te ALKMAAR, APELDOORN. ARNHEM, EINDHOVEN, ENSCHEDE, DEN HAAG, HAARLEM
's BOSCH, LEEUWARDEN, LEIDEN, MAASTRICHT, MIDDELBURG, NIJMEGEN, ROTTERDAM, UTRECHT.
ZWOLLE. GRONINGEN (N.V. lAN D. VAN HOUTEN)
FABRIEK TE AMSTERDAM

In iederen boekhandel verkrijgbaar

e(aat cCz

In stevig omslag
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Van Holkema & Warendorf N.V.

- Amsterdam-C.

CONCENTREER
op het

krachtigste

reclame-middel

COURANTENRECLAME
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Katholieke
Illustratie
Een abonnement op het
leidende geïllustreerde Katholieke weekblad ligt binnen ieder 3 bereik. Weke*
lijks een schat van prachtige illustraties en boeiende lectuur van blijvende
waarde voor

bewe^voor"

fraai
iaarsmodel. In ceder
me» donkerbruin.

Wa et. p. w.
of

1.62 Vi p. kw.
De administratie verstrekt
op aanvrage gaarne gratis
proefnummers. Reeds geabonneerden worden vriendelijk verzocht vrienden
en bekenden tot inzending
van onderstaand formulier
aan te sporen.
KATH. lI___.TJSTKA.TIE
Nassaulaan 81,
Haarlem

INTEEKENBILJET
Dndergeteekende abonneert
zich op de Kath. Illustratie
cent per week.
* aa 12_,
1.62% per kwartaal.
*
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KONINKLIJKE

MARINE"

In 1940 kunnen tot het Koninklijk Instituut voor de Marine
worden toegelaten 60 jongelieden tot de 3-jarige opleiding
voor zee-officier, 6 tot de 3-jarige opleiding voor officier
der mariniers en 18 tot de 3-jarige opleiding voor officier
van den marine-stoomvaartdienst (technische dienst).
Vereischt: einddiploma gymnasium, B-af deeling of H.8.5.,
5-jarige cursus, wis- en natuurkundige afdeeling; leeftijd
op 1 September 1940 nog geen 21 jaar.
Verder 7 jongelieden tot de 2-jarige opleiding voor officier
van administratie. Vereischt: einddiploma gymnasium of
H.B.S. 5-j. c; leeftijd op 1 September 1940 nog geen 20 Jaar.
Inlichtingen bij het Departement van Defensie, me Afdeeling A., te 's-Gravenhage, en bij het Koninklijk Instituut
voor de Marine te Willemsoord (Den Helder).
Aanmelden vóór 2 Juni 1940.
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Naam
Adres

AMSTERDAM: 3 NIEUWENDUK 6 FERD. BOLSTRAAT
■_.
._«
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VANWOUSTRAAT
1 KALVERSTR.
4 KINKERSTR. 139
7 iiiiiuiniirTioiT
KINKERSTR.
316 8 le v.SWINDENSTR.
2 DAMSTRAAT 5
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molière
met uitstekende pasv
In zwart en oxblood

*»
ta**^
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1 Origineele MmtyO
jpP*sportschoen
van IWLAm
Wt^-Sê^^ met
JH|
grainleder.
Oersterk rubber onderwerk. In bruin en zwart

I
■

Woonplaats

„...

* doorhalen wat niet wordt
verlangd.
Inzending geschiedt met
1% cent postzegel.

Deskundig opgebouwde reclame-campagnes voor een goed artikel, of een
goede zaak, systematisch in couranten
gevoerd, moeten slagen

OFFICIEELE PRIJSCOURANT
Amsterdam, Dinsdag 2 April 1940
Obligatiën. Pandbrieven en Premieleeningen
NEDERI.AND VK 1.30-2.3C ) 3e leen. 1937 3. 864
Soerabaial936 4 96
Ned 1940 100 4 99
9854
ZUID-HOLLAND.
Ned. 1940 500 4 99
98 H
Ned.-011/_OO 4 93
934
Ie leen. 1938 3 80. »
Ned.
fSOO 4 93
93.4
Buitenland.
Ned.(mbelf.)loo4 984
98% BELG I E.
Ned.(nibel_.)soo4 98%
98%
1/1-1/7) 1930 4 884
OOST-INDIE.
DENEMARKEN.
1935 . 500 13 89
894
1937 ' 100 3 834 »3% Kop. £ 100 1901 4 50
i* 500 3
1937
844 844 X. £ 100 11 1908 4 334
1937 A' 100 3 h2_r 824
FRANKRIJK.
1937 A' 500 3 _3-;_- 83.4
Parus 32 .m, k. 674
BELGIË.
Parijs 32 4m. k. '224
NOORWEGEN.
1936 4 314 32
1937 3t 62% b'2__ Chris'2o-100'14 4i 78
BULGARIJE.
Stab.l."2B£_oo 7i 94
£500-1000 1928 7_ 94
Hypleen. 1892
64

.4i

Bel.v.G-01907

9

5%

94
6%
5%

_

35 .
3?

DENEMARKEN.

8L.t.k»1000"25 5i 374

T' 24 35
Kr.500-100094 3 16
DUITSCHLAND.
t lOOau.lvver.. «
b%
Konv.Kassm.k. 4 314
HO £20-100

16

_

6%

34

FRANKRIJK.

Frankr. H.L "39 4 624
Fraukryk 1939 3J 98

624

97>»

HONGARIJE.

Schatkistbili.

1004

100

OOSTENRIJK.
Int.

u__,

_t...

2%.

2%

o

LUXEMBURG.
Luxemburg "30 5

4

34

i

VOORMALIG

v.l

Hong£l-4U)2v.4
Oostr.Ud'7b-9_ 4
ROEMENIö.

-_.

ft i
_-. i

#

-.

-_r

Moulu. mivUO «-J 114 114
Fr.s-100U'03mk o 44

2500-öOüO'o3mko 44
1913 m.Kverk. 4_ 4_V
iiV
i2>_
Fuud-l.'cl4imk, 4«_ \.\L>-t
b-i«JOO'9oi'lumk 4.._
a>B
ióoo-.-n-)o-

34

3.4

3! 384

38%

ur.Kv. 4

URUGUAY.
Uruguay 1937
SERVIË

Oblig. Fr. 500 4
Oblig. Fr.26UO 4

b%
3%

34
34

'i o-.KUE.

A lcTran. 1933 7i 214
ZWEDEN.

20

ZwKr_-10i_j'31 4

484

484

AZIË.

134
164

Spoorw.l. 1904 o 134
20-100 1912 5 16 .

*JAPAN.

Oblig 1899 4 224 '224
Oblig 1910 4 184
184
NOORD-AMERIKA.

REPUBLIEK CUBA.
1904 572
1909 4. 75

75
,H 744

ZUID-AMERIKA.
ARGENT. REPUBLIE7K.
1937 4 674
«54
BOLIVIA.
1927 7 34
3%
1928 7 34
3%
BRAZILIË.
Oblig

134
84
1927 61 7%
54
1895 55..
FIB9B £ 20-100 5 16-fc 17
Obl. £luo ltuja
8%
84
Obl.£'2o-100'13 5 54
54
F 1911 £20-100 5 14 \\ 15
Oblig 1883 4i- 5
54
Oblig 1888 4. 54
54
Oblig 1889 4 54. 54
Un.St.£2o-100 4 4.»
5
Para üt 1901 5 14
iv
Para SU 1907 5 1^
1^Par.St.FLlbló ö 1%
iy t
Riod.Jau U905 5 17%
17-i
RdeJ£2O-10012 41 44
__J
Sao Paulo 1921 ö 13%
ut%
1926 61 I*__

.

öaoP.atg. 1921 8 134
Paulo 1925 8 9
öaoPaio ivo.v '(
7«_J
Sao Paulo 19286 4-,
b.PXAJ-100 '04 5 74
Sao

baoPop.l. Oo 5
CHILL

bS»

__-.
bv,

BJ_

4%
<%
dJi

Atgesu 192. o
Atgest. 1928 b
$

104 11
104 11
£ 100 1896 5 94
"_=*■
20-UA. _ül_: o 104
lOVa

COLUMBIA.

1927 6

PANAMA.
Readj.

Peru
Peru

mm o

1927 7
1927 6
2e Serie 1928 6

254

254

524 624
74.
74
74
7%
7%
74

PROV. EN GEM. LEENING.

AMSTERDAM.
L-Jóti o,
3e eu 4e iq 1937 aj

5e leen. 1937
öe leen. 1937
7e leen. 1937
8e leen. 1947

3i
31
3t
3.

1938 3
BATAVIA
1937 A 4
1937 831
Buitenzorg '37 4

_

84
Ba.
t_3%
834 s
e_4iS
83Ji

S3-.

t>3%

83. s

834
»34

88

9ö%
904
954

87%
96%
904
95H

DORDRECHT.

2e leen. 193? 3j 8.4
-i

©2%

EINDHOVEN.
Ie leen. 1937 31 874

87
02%

Mi

81

TELEF 46878

139)4
Smit&C.Transt.A139
Buitenl_nd.
SoerabaiaDrgd. A119
120
Stok.H.M./r2-400A 87)_§ 8854 5 Int Merc. M. 2A» 6*
75b
Stokv./500-1000A SfiH 86Ü4§
TABAKS-ONDERN.

.

=

88*

' Stokv.Restbew.'A 96)4
48 50 -18 50J
_Stork &Co
100.

44

34

CANADA.
Cau P -Oi.i_i/k.__ b4J_
Cau P.mi 4 52
BRAZILIë.
Rw.___-UX*H 4. _H
Soroeab Rw 4* 3>_

t>7%

224

~ Tab.PhilipBPWA 12^

125_
107
108

Twünst'raOliePAlOS

Uniev UsIabr.A 107
Ver. Bliktabr A192J4
Ver Ch. Fabr. A 69
Ver. Ch.Fbar. PA 82
Ver. GUasfabr. A112H
Ver.Glast. N.Bz_All2

tiih
hiH
'---.

3_
78
AlKIENT. REPUBLIEK.
TRAMWEG-ONDKRN.
B Ayres 1935 4$ 434
44
Br.-Z.-HoH. Tr. 4i 39
38M
27
83J_
UA.afe-£2O-100 8i 27
Oost-Java 0.5. 33
KERK. EN LIEFD. INST. Oost-Java Sttr. 5 30J-. 30
Pa ssoerocan O. 4 13H Vi%
Buitenland.
0.4J 22_> 22M
Deens.RklL'37 4 434 454 Sam.-Joana
0.4 22}_ 2*2*4
Deens.Rk'2L'37 4 434 454 Sara.-Joana
Sem.Cher 15 0.5 40H lOf .
BANK- EN CREDIETIN-il''. Sem.Cher. 180. 5 40h
4Qf§
Sem Cher. O26 5 40!_ 4Uf§
Alg.Mijv.Gdcr öi 33
334 Sem.Cher._60.4i
38J.
Kriesl. Hbk.S. 4 774
784 Sem.Cher. 260.4 38H
36}.
36M
G.-20-i. 1/1-1/ 7 3 87.4
87>i

Besoeki T.M CvA 47

45*

Deli-Mij/lOOCert.185
Ngoepit Landb. A160%

125
18161

19154

TemoeloesLdh A1B7

112H

Th Cult. A 66% ■ b7%
26fi'.. ,
Balapoelang C A_36
175,
Banioew Th.R. A Ï?X
Banioewan PWA 61% 61
395
Goalpara Cu|t A380
234%
MalabarAssam A233
110
Pasir Kananca Al 10

IK.'.,

THEE-ONDERN.

Amat.

100§
112§

V Pap.Gelder PA110
Ver N. Rubber A153H

Areudsburg Cert.212%§ 218'.

Deli Batavia Cert.122

70
71§
113

Ver.Pap-Gelder A 98*.

.

153

Verschure PWA 95)4 95X
Victoria Biscuit A 82_J8 S2'_
Vollenh. Bierbr A 6H
öM
'.)\l RonggaLaudb A189% 188
Vollenh. Bier.PA 9Js
VVerkspoors A A10514 g 107.
170
Sambawa Cult A169
Wilt.-FüenoordA_20§ I24J. Sedep Cult. MU A337% 330
.7)4 §i TelagaPateng Alll% 109
Wilton-Füen PA 95).
176%,
Wilt.-Füen.Am.b. 1854* WH §) TiimontehCult A177
WyersIndHnd A103. 104H TjiranggonClt A 94% 94%
24
G. 40-j. 1/1-1/7 3 744 744
TiitamboerTh A 25
PREMlEIiEBNINGES.
Buitenland.
West-Ja va Th. A 6754 H7-H
60
K.cr.l/4-1/7 S.5 999
Acieries R.deB. A237
244
NEDERLAND.
aitenland.
Allegh. L.- Steel 18
1754*
Amsterdam
Am. Bemb CV5-10 13J«§ 13J.*
Nor_es K.Bk 0.57 56% 57% Olymp.l. f 100 3 101_V 102§
DIVERSEN.
Am. Berab Cv5-10 lSJ.g 13%*
Cone.geb. 100 3 98
ij
99
Ballast
A 885i
HYPOTHEEKBANKEN.
Amst.'
89f>
86)4
865_
Am. Cau Cy CvA
'
(Werkzaam in Ncderlai»it).
Am.A C&FCvP.» 32.»§ 32% Amst-RijtuigMijA 17% 17%
BELGIË.34%
Am. Cr. Sugar CA 95_
9%§ : Blauwh.v V v A 33
Amsterd.Hypb.3i 774 77 H
7%
Afti. H. & L. CvA* 3 _i*
34} Brakke Grond A 7
Aruhemsch EF3. 854 85!. Antwerpen «7 2i 80M 85
101
Bataaf. NN-PP 4 844 824 Antwerpen 250 4 104
Am.H.&L. CvPA* 26^ _65_ Büenkorl Mag A159% 160§
383
19)4* Bflenkorl W.bw.^385*
Betuw Hyp.b. 3J 78
78
AFRIKA.
Am.MetalCvCvA 19
Dordrechtsche 3_- 77.«
Am. S. & R. C10A» 87 5.
37 H DomusOnrGoedA 24% 24%
77% Cougo Loten/ _8 7.60
7.60
Fr. Gr. s.DAVASi 84K
84K
Am. Steel F. CvA$ 22-_i- 22% Gem. Eigd. PWA 73% 73%
Gem. Eig.Amort. 22.00 23.00
Haarl.Hpb AC 4 894
87
884
VOÜRL. GEN. FONDSEN. BayukCvWlePA 87
' BoeingAirpl.lOA* 1654
Gerzon'sM. Pr. A10054 101%
Holl__pb.ser_L4 84 U
84
16H
4i 66
66*
Holl.Hpb.ser.K3| 79
BriggsMan CvlOA 18
18-,V Geveke & Co. A 86% § 87§ .
774 Amst.Grondbr.
Asp.Gaas.
£1.4 12>üi 12H Chrysler CvlOA$ 64H§
Hpb.v.N. ser. Q3_ 814
56%
GoudaKaashMüA 67
814 BacPot.iVHiCO
2§
3. 90
90H Colg.-P. C v A « VÓH 64>é
Holl.DakotaLb A 2_V
Insulaire S Sa 3i 74
74
14
20__
$
Braz.
5
Fff 1931
20J. Cont. Can CvA» 35% 36* Hotel des Indes A 40
40%
Insulaire T,Ta3| 75
75
17
Houth. Alberts A 65% 65%
Curtiss-Wr CvA 8&* 8*
Mijv.H.(2%v.u.)3J 755» 755; Brazilië _0-j. £ 5 16. .
Brazilië 40-i. £ 5 14?.
14i_
85%
lith. Jongeneel A 86
Nat-Hpb. ser.B 3i 784 784
DouglasAircr.CA
63
62?» Houth. v/h. KeyA 52% 52%
CubaEx.Debt. 4' 43 . 4IJ.
Ned.Veend.s.K3_ 834 § 834 Dom.
10;.-§ l0-;}§ Houth. Key Pr.A 88% 88%
Rep. 1922
56J. 56« FiskRubberCvA*
Resid. H. v. N. 3J 714
71. i. Frankr/lOOCvO5. 64
FordMt C.Cy m.v. U:J-4 g 11). Houth. W. Pont A 65§
64
65% §
4
Rotterdamsche
85
85
Gen.Cig.Cy. CvA» 18J_* 13. s* Ned.AannemingA
Frankr/250CvO 6
64
§ *7
80%
Rotterdamsche 3i 744 744 Int.Power Sec. 6i 29
30
Gener.El.Cvl-5A» 29)4§ __8Ü Nederl. Veem A 21% 2l%§
Stedelijke s.KL3_ 74
73
GilletteS. CvlOA» 5%
Jo.dDeo(l/8'40)7 22J.
_i
5%8 Nrd.Eur.Houth A 87% 87
22
Tilburgsche H. 3i 80
80
IGoodyeat CvA» 18 .
.27 6i 33
34
Mil.Jö-lOOO
I8S
A104*
104
Utrechtsche H. 4 884 884 Mis. Pac. G.Bs. 6 16
16H HudsonM.CvlOA» 4%§ 4%* Reeuwiik.Won
Sp.stad 500-1000 A 1.74
172%
ser.E
80
3.
Utrechts.
80* Montreal 39 mk 4 51K 52
Int. Hos. M. CvlOA 10-_V 10% Sp.st. 500-1000 PA 118
117
Utrechtiv.uitU3Ï 80
80^- Rio de Janeiro di V/i
74} Keesp Tin C10A 85i
8% TabakEnthovenA 80§
77
EEFF23.vu3_
Wl
80
L_>rillard(P)CvA« 184} 18H
804 San Paulo 10-i. 7 23
23
80
Wl. TV23.vwu 3i
804 Ver.Chil.Sted.1.7 10>. 12
| Martin CyM CvA» 32, j 32K
784
Zeeuwsche Hb. 3j 78
11%
DIV.
CULTUUR-ONDERN.
:Nat. C. R.CvAt 11H
Buitenland.
ZuidH.b.ser.KL3_ 79
79
NatDairyCvA» 13%* 134}
A149_
55
Bageleul'li.Kiu
Z.H m.v.uitl. 3* 79
79
147 _* Nat Distill. CvA» 20% 20%* Ass.Dr.G. CvlPA 55
63
Urt-yh.C. CvlOA» 12% 12%
Bandar Oiiep CA 63§
Nat.Steel C. CvA» 52H 53
(Werkz. in het Buitenland). ■ lusul.Clt Synd A 64
__. CvA* 954
10%
H5
NorthAm.CvPrA 37). 37%§ Marshall
Montg. W. CvA* 395i
394J
Holland Bank 5 154 16*
Jav.Bosch Kxpl A 9X
9M Nov. Agene CvA» 26
26§
2,V
45 _, IOugree Marih. A/ 47.50 48-9 Per. C. m.vCvPA 2
Holland Bank 4i 154 16* Kali-Bendo Clt A 45
64%
63
22
Holl. Can. Hb. 6 23
Kali-Tello Clt. Alb8 _" 169}» PontN.»20CvlOAl46
Sears
Roeb.
CvA»
145H
I6^}§
N.-W.a.P..2de; 4* 62
634 KoerintjiC.MijA 78?. 80§ Proct.&G. Cv.lOA b2H 52J_ Svrii't 10a52 CvA* 17
B2%
«2%
A
42
CvA*
Woolworth
Myv.Ond.N.-1.
42?.
Mijen.
-.cheei-sverband .
Rev. Cop. Ct.vA 9J4§ 954
A140
145
Michiels
Arnold
SPOORWEGEN
Br.
Scheepsv.
5jV§
5%§
Nat.
4i 644 644 Peugadiaran C. A 58*4 57
jStand. CvlOA»
4% NEDERLAND
Tenn.Cor. CvlOA* 44}
BUITENL. HVPOTHEBKB. Poudok-G/300 A105
104
Un. Air C v 10 A » 35% 35,V Deli S.pw Mi) A 80§
Pond.-G.
1500
A105
81%
f
101
Cedula A 1933 5 414 41
Un. Air L.C.10A» 16 .
16* Ned.-Ind Spw A 51§
f_§
Preanger Reg. A 126._ 127
40
Cedula 81933 5 40
Uu.StRub CvlOA» 2654 26-,V Ned.-Ind Sp. CvA 88
Agoeng A 40*
40§
54
Cedula C 1933 5 4034 404 Saemb
\V. P. St.5-1A» 1254
12%
71
Tjilangkap
71>_
Clt.A
5
Cedula F 1933
394 394 Tiilongkr. K C. A225
4}
W.
C.
v.Pr.
C
33
33%
P.
225
HÏI'(.TH.B_ÏK, TEVE..S
W. P. C. v. Pr. 44 8 25% 26
AMERIKA.
" Zweedsche Luc. A 27% § 27%
BANK- en OREDIETINST.
CvA 18%
Atch.Topeka
18%
Winstbewijzen
enz. ELECTR., «AS, TEL,., . Baltim. Oh CvPA
a54 Aandeelen,
Hp.BelDepKas 5 83
5%S 5%*
TELiEGR, WATEHL. MIJJEN1
Chea.O_10-25CvA 31%* 315-_*
BANK- EN CREDIETINST.
liVJJL'STIt- ONDERNEMxNG
219;. Kansas City S. A 5-_j5%
V.K. 1.30-2.30 Alg. N.1. El. NBA218
215;NedJ_id..G-i. MÜA214
Ec&,
101%
5%
Alg.Kuust-..U.5i102
Kaus
S
CvA.
City
Amsterd. Bank Al 87J6 89 § N.I.GasMi)NBvA2i4
215* Kansas Ci tyS: PA 14S
Ber„b & Jur_. 3* 844 85
14%
Amst
A
67
67
Liq.kas
§
100
N.1 Gas'lOOGvA-aiO
221'
DrieHoe-1j_..8r.4i100
Kana.CityS CvPA 14.V§ 14%
79J_ Tilb. Waterl. A_i98% 29854
80
öO% Bkk.Mend.GansA
Erabfabr.Hout.sii 60
Louisv.&N. CvA 46% 45%
Holl.
Bk
8öi_
Unie
A
*
86K
Waterl. in Ned. AI85
170*
*
Embf'abr.Hout.4i 474§ 48
Miss Kans. CvPA 2%
J-ft
Incasso
Bank
A
79
79J.
GustoNV^erf4| 97
98
Miss.Pac.R CvPA -_.*
Buitenland.
-ft*
Javasche
Bank
__-J_i
A223J4
Holland Stmeel 4 954 95%
Norfolk
&W.
CvA
163
165
227
Am.Tel.Tr.K.CvAI34% 134% St.L.-San.F. CvA %
Jat'faMacbfabr.6 644 644§ Jav.BankC/lU0A226>_
%
224
Am.Tel.HopeCvA134% 134% St. L.-S. F.
Kon.N.G_o-'sm. 4 904 90>s Jav.Bank C 500A224
CvPA-ft*-%*
■&
A. W Works CA* *4J§
7% South Rw Or.PA 2154
K.N.Hoogovens 4 924 924 KasvereenigingA 80 § »2
21%
Bank
Kolon.
CvA164
73
74
1665.
Am.
Wat.
W.1PA
Kon.N.Papierf.4 91.4
914
Union Pac." CvA 76% 76%
130
Ark Gas CvlOA* 1%§ 1-& WabashRCvPA 1% 1%*
Koreusehoof 4 964 964 § MahlersBankB.A130
,
Ned.-Ind.Esc.M.A
70
§
§
4V§
_.§
70*4 A.Gas&ElectCA»
Levers Zeep 4iloo* 1004
Nee.-i_d.Hb.CvAL07 * 107
i C. Service PA* 44%
44fr
Vollenh.Bier(3)6
37*_ 37*
25%^
TRAMWEG-ONDERN,
Werkspoor
tit}% Nederl Bank Al_8;_ 128;. i Comm.Edison A» 25%
4 96.4
25%
Con. Edison GA» 24 .
VVilton.Machl.4_ 994 994 Ned. Bk Z* 100CvA 132 .133
12.9_ rut. Hydro El. A* 3)4 a_V§-%**Geld. Tramw. A149% 14934
Z.-Holl.Bier.-26 5 42
424 Nd.Bk.aOOOCvA129H
6% HaagscheBspw.A 62*
N.BvZdAfr./oOOA »3H 86>_ fe_" Middle West A* 6
62
Z.-Holl. Bierbr. 4 93
93
Rotterd.Baukv.A 90.i § 91 § PacPubl. Serv.A 4%
1_V
A 1_V
4%
Madoera
Strntr.
Buitenland.
Slavenb. Bank A 88>_ 88i_ Uu. Corp CvA 1%* l%* MadoeraSt.tr. PA &&
95.
d Augleui-Ath. 4 524
524 Twentsche Bk A 88}. 8 90 §
ModiokertoSt.PA 1054 10%
HANDELSONDERN.
Bras».d.l.C_.R.6i 40
414* 1'went.Bank CvA 89 Q 90K § Borneo Sum CvA 155
O.-Java St. bev.A 6%
8
158
Br_t.Be_nb.m.k.6i 29_i§ 29■_§ Utrechts Bkv
27
27 ' jCuracaosche II. A 62
5
robolingo St A 5%
Ö3*j
Cockenll Johu 4 64x_- 63
Sam.-Joana St. A 6%
6%
Buitenland.
85
88
DeliAtiehHn.dA
K.m.k. £20-100 7 184
184 Reichsbank (D.JA 21
Seraioedal St.tr. A 10
'10*
22
H
109
Europa-Azie
A108%
X. m.k.£2o-100 6i 214 214
Hnd. M Guntzel A 89% 90_ ■ J!
CLAIMS.
NorskHydroEl.4 564§ 5y
_. H.v.Holl.Bomb.A
DEPOTFHACTIEBE W.
22J_ 22H
Soc.Met.d.Sam. 4 53% 54
VERWANTE FONDSEN.
Petr.Warr54.50
Kon.N
58.50
Heybroek & Co A 53
53%
ELECTR. GAS, TEIL,.,
A. JDepótl'r. bew.
170%§
A170
Int.Cr.H.R'dam
TEI_EGR. WATERL. MIJEAV Bank-e.Fin.ln.C/ 9»
97 B Int.H.R'damCvA173
17454
GELDKOERS.

_

_

''
'

1938
8-jar. lel. 1938

3i 844
21 96
Gouda 1e1.1937 31 90%
■«-GRAVENHAGE.
1938 3 82_„
193. .31. 3 83. 9
Helmond 1937 31 86
HENGELO.
3e leen. 1937 31 84
4e leen. 1937 3* 84

's-HERTOGENBOSCH.
3J 874
HILVERSUM.
5-jarige 1938 21 98*
10-j ar. 1938 2. 9014
Leeuwarden"2l4.100.;
Maastrichtlß963 83 4
NOORD-HOLLAND.
1938 <_ 80%
3e leen. 1938 3 804
8-jar. 2e 1. 1938 21 95
15-j.3el. "38(3 24 90% §
ROTTERDAM.
1936-1937 4 924
le en 3e 1.1937 31 83
4e en 5e 1. 1937 31 82%
6e leen. 1937 31 82. »
le leen. 1938 31 83
1894-1897 3 891§
1938 (31) 3 824

.
\

’

_

Buitenland.

Ass. Gas El. C. 5J lljV
CereHyd.E.mv.6 3ö._
Cv. öer. p.195. o 514
Cit. Sei.p.iy6y 6 51%
Int.Hy.dro El. b 494

Kopeuh.Telet. 4

484

Nat. Bel. depot .265 8 267

NthAmCn 10-25 « 2>é
114 RubberMüD.vA__31
354
B. Verwante
01-$

olj.-

Mh

424

MIJNBOTÜW-ONDERN.
Luub. óteeuk. 4 Hi}f «14*

NedMUO.v.Stk 61004

99

Buitenland.
21
244
V M-ONEDRN.
Bat. Petr. Mij 0.4| lm>ü 100 |;
Bat Petr Mij 3* »B>ë
HB.a

RUBBER-M.PIJEN.
berb. RO. UO.b LUI% 101%
SCHEEP VAART-M.PIJ EN.
Rd. Vd.Schuyt 4 80.
7y
atv.Nederlaud 41101^
101
Stoomv.Zeeland A 72
73

SUIKER-ONDERN.

Moormaun CO oy
_o§
DIV CD_TIIVR-O_.DI.R_.
V.Jav.Houth.M'öi 524 53>é§
DIVERSEN.

874

GELDERLAND.

1.937

VAN AEMSTEL

*o"»
96

834 CarLAles-Uewöi
PETROLE

ARNHEM.

lüóó ü_

.

1

CHINA

(£ 100)

'T KASTEEL,

SCHEEPVAART-M.I'WEN

Furness Schpv AI37§
13554
Holl.S__*-..1000A108
104
95%
Houtvaart
A 95
124
Jav.-Ch.-Jap CvA 126
My, Zeevaart A102 ' 101%
Middell. Zeev BA12«% 129%
Ned.Sch.v U.CvA117
12154
_iC§
Nievelt Goudri. A260
117
Stv.Mii Maas CvA U7§
75
Stv MiiNoordz A 75
Stv Mii Oostzee A149
148*
Oostzee
A137
137*
98
Stv.Mii Wijklijn A 98
Stv Zeeland -t 28
29

84
96

89%
84

«3%
8b

Amstlt.tuig'lb

81. _

1014
Bl___uwh.Vries.3_- 844

1014

's-Gr. Passage
Landbank

HO

G.EigW&Wnk4
4
4

eb
94

614

Ned.Urondbr.b.4 7b
_chev.E.M.leH 4J101%
Tab.-Unie CvO 7 2 _„

86

614
784
101%
2^

Buitenlanu

834
834

Comp.WagLits4 27% 274
Havv. T.m./k. 7 684 68
Peruv C. m. k. 6 14% 144
SPOORWEGEN.

«574

NEDERLAND.,
Deli-Mü ïyöi ói 884
Ned.-lud. 1902 3_- 82

974 N.-1.2,3en41.'37 3i 80%
904 Nd-1n.C0nv..7 3i 804
100 H
Buitenland.
83%
FRAI»
804
804
954
904

Spoorw.ElzLmk4 134

AFRIKA
Marok Sp. m.k.5 (_K_%
AMERIKA.

Atch lop.A.U.

»9

81%
80
80

132
foudsen.
Rott. Bel Cons. A 90)4 _0>_
HYPOTHEEKBANKEN
H-ïexas Hypb. A 24H§ 24.

INUUSTR. ONP__E____U__
Alg.Kunstz. CvA 42
415.
319. 4
Alg. Norit Mi). A319
55M§
Allan&C.Meub.A 653
A'dam Lett.Tet.A135>_ ldö
Amsterd. Drgd AUO _■ 107
Batava Marg.i. A 75 _,§ 75H§
165
B.Jurg. 250-1000A 165
Bergh/ 200 6 %PA 101H 103

_
BerghBlOOOPWAlOO _

BerghAlOOOPVVAlOOKl _102_
BerghB/_JOP WA 101)

Bergh'sJur.Pr.A. 92
Berkei's Pat. CvA 22
BredaMaehinet_A 72

Carp's Gareni. A170

Cart.Pi.Sct.olteA 98M
Centr.SuikerCvAl24
ElectroZuurWf^.165

Emballage!. U. A 13).
A 87H
Enkes N.V

Excelsior Met.t. A220
Fokker VU. CvA286
Gouda Stearine A555

Gouda St.BPWA 181
A 59;.
Heemai
Heeinal
PA 82H
Hem Bierbr. A126§
Hein. Bierbr. CvA132

103

102%.
92 .
21

72

177

_

97).

124
162

Vóh
87H

220

287

556

183
60

82..

129

131

HeroConservenA 61 >« 62).
395
Hoeks M.ZuurstA392
54).
Holland Sch.vv. A 53>_
Holland öUVll.t. A108
Hollandia Melk A136
Holl. Beton Mi). A240

107)4

136

244_j

148§
Holl.KunstzjjdeA 44?i_i 44
Intern. G. Beton A 51)_ 49§
Intern. Viscose A 14)4
14%
lloll.Dr.KabBl(. AL41§

KleneFabr.Ch. A 71)_ 71.a
Koudoi Aann A270
v.74
K-Fabr.v.Kijt. A 61>.
61ii
K ,Fabr.v.Ri)t.PA 88H 88)^
Kon. N. Papierl. A106)-.

144 Kon.N.Zoutind A433
K.Ph.StheemCvA169
7%
a Kou.Pli.StheemA164H
Kou.Zw. KetienAlOv*)..;

4
17 H «7%
Chic.MilwM.B. 5 54
54
924 CubaKaili.leHn zB%
e34 111. Centr. 1952 4 35!. «>j
82% [11. Centi. 1y53 ■* 334 ii\i
82% Kans. C. South
514 >14
83% K_u-B.C_S. le H. "i' 50
504
90
Miss-K&TIeH. 4 21% il%
824 Miss.Pacß.Cy 4 24
2-_V
Nort.&W.leH. 4 92
te
Sout_.P_C.l9Bl 4è 334
i'ó\l
South.Pacleß 454 464
SthJtev.&Gen. 4 42% i2J4

2H

Kwatta Cacaui A 80
Lev. B Unil CvA 95

iu7g

430 ■
165H§
169
MX>H§

w!-i

95

L.BI.U.C ' 10Ü A108H 108
UBr.U.C'1000 AIOBJ-. 107

L.ÜI 100ö^CPAl00-!_S 102H§

UB./ 1000 6%P.A 96s
Meeli.N.Bak.CvA203
N.-l.Portl.Cem AlOb
N.Fbr.Bronsw. A153
N tabr.HoogBtr. A 39
N. Gist SpiritJ. A322S
N, Gist Sp.t. CvA326
Ned. Kabelfabr. A400S

«6)4 §

206)4 8
103§
153

38

32__H§

326
410§

Linde &Tev<j_ ..169
Linde &Tev. CvA 172
MolukscheHnd A 66
Ned Wol Mij. A 55

.

.v.Afr.Ha_dv.A

11%

Ruhaak & Co. A 658
Tels & Co. Hnd. A 76
/.eeland'sEl.B A ifl%

:68

171

67%
57

ll)s

VOORL. GEN. AANDEELEN.

66

Am. Cyana. CvA*
Am. Rad. CvlOA»
Am. Roll. M. CvA
AngloAm. CvPA
Amour& C. CvA»
Bayuk C. CvlOA»
Bendix Avi. CvA
Br. A.O.Cym.k. »

78g

21%
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men er nota van, dat de automobielproductie,
ondanks de conjunctuur-achteruitgang, in
het afgeloopen kwartaal nog bevredigend is
geweest en 1.309.000 wagens bedroeg, tegen
1.064.000 stuks in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. De vliegtuig- en gereedschaps-machine-industrie werken than»
op volle capaciteit en onder den invloed van
de oorlogsorders gaat men tot verdere uitbreiding over. De goederénuitvoer is eveneens vooruitgaande. In Februari bedroeg
deze export $ 347 mill., hetgeen een stijging
te zien geeft van 59 % ten opzichte van
Februari 1939. Op basis van de cijfers der
laatste drie maanden zal de jaar-export
$ 4500 mill. bedragen, hetgeen een stijging
beteekent van $ 1300 mill. ten opzichte van
1939.
Niet minder de aandacht trekt het feit,
dat de openbaar nutsbedrijven in het afgeloopen jaar aanzienlijke resultaten hebben
opgeleverd. In het vierde kwartaal waren de
winsten van sommige bedrijven de grootste
sedert het hoogconjunctuurjaar 1929. De
American Waterworks boekten o.a. een winst
van $ 2.227.000 of $ 0.95 per aandeel tegen
$ 895.000 of ? 0.38 p.a. het vorig jaar.
Wegens winstaanbod sloot Wallstreet gisteren op verschillende punten iets lager dan
eergisteren en bijgevolg was hedenochtend
ten onzent de stemming voor Amerikaansche shares ietwat zwakker. Toonaangevende locale aandeelen waren licht verdeeld.
De beroepshandel had daarom op geen bijzondere belangstelling van het publiek te rekenen, hetgeen zelfs gisteren het geval was.
toen de stemming algemeen vast was en de
hoogere koersen aan buitenstaanders misschien den indruk gaven, dat er heel wat
werd omgezet.
Geenszins, het ligt voor de hand, dat onder
de huidige omstandigheden, welke groot ge-

Beursoverzicht
AMSTERDAM, 2 April
VERDEELDE EN KALME MARKT.

Er waren gisteren weer tal van gegevens
aanwezig, welke de New-Yorksche beurs ten
gunste konden beïnvloeden. Aanvankelijk is
dit inderdaad het geval geweest, toen de
markt in een vaste stemming opende. De
speculatie gaf er echter spoedig de voorkeur aan, vooral omdat de markt drie achtereenvolgende dagen zich in opgaande richting bewoog, door winstaanbod van de hoogere koersen te profiteeren, dan een hausse
op touw te zetten. Deze politiek is wel de
meest aanbevelenswaardige, omdat de toestand in de Vereen. Staten evenals in
andere landen, aan plotselinge verrassingen
van onaangenamen aard kan blootstaan en
een geforceerde koopbeweging onder de huidige omstandigheden veel risico kan beloopen. Allereerst maakte het een zeer goeden
indruk,
dat de staalproductie in Amerika
thans gemiddeld 61.7 % 'der capaciteit bedraagt tegen 60.7 % de vorige week, hetgeen de eerste verbetering is sedert drie
maanden na Januari j.l. toen de productie
tot 86.1 % was gestegen. De voorraden bij
de verbruikers nemen af en zullen deze
weer moeten aanvullen, terwijl tevens de uitbreiding van den uitvoer tot grootere productie zal aanleiding geven. Voorts nam
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Philipslampen openden vast, maar sloten
luier. Ünilever kon traag verbeteren en Aku
handhaafde de vorige prijzen.
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üchte verbetering intrad.
Amerikaansche oilshares waren vrijwel
prijshoudend.
In den Suikerhoek verliep de handel eveneens kalm. H. V. A. kon nochtans 4—5 monteeren.
De Rubbermarkt had ook weer een zeer
kalm aanzien. Nochtans was de ondertoon
aan den vasten kant omdat men zich van
aanbod onthield. Adam Rubber boekte een
avans van circa 2 %. Tabakken waren voor
Oude Dcli licht gevraagd waardoor een verbetering intrad van 2 1.—3 \'2 Deli-Batavia
monteerde circa 2 %. Senembah echter eerder luier.
Scheepvaartaandeelen openden nauwelijks
prijshoudend om voor Kon. Boot en Scheepv.
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Op de Amerikaansche afdeeling boekten
Steels een reactie van % dollar, Bethl. Steel
moest circa »"»i prijsgeven, Renublic Steel
verloor 5/16. Anaconda Copper .4 en Kenr.ecott bleef vrijwel onveranderd.
Spoorwegshares boekten fractioneel lager

Zeer
naar
huisbrandoliën

3.82
32.18

42.24H
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Kopenhaflen
Stockholm

meerendeels met weinig koersverandering.

de hiervoren genoemde aanwending van
schatkistpapier voor de herfinanciering der
obligatieschuld.
De maatschappij inde en betaalde aan fedegroote vraag
rale, staats- en plaatselijke belastingen een
totaalbedrag van $80.002.863.
De aandacht wordt gevestigd op den onevenVolgens het jaarverslag der Shell Union Oil wichtigen
toestand waarin de petroleumindustrie
Corporation en dochterondernemingen over 1939 verkeert als gevolg
van de onevenredig groote
heeft haar netto .bedrijfswinst
$ 11.805.713 be- stijging der vraag naar huisbrandoliën in verdragen.
gelijking met de toeneming van het benzineverDeze netto-winst is berekend na aftrek van bruik. Dit vraagstuk moet worden opgelost
aleer
afschrijvingen, niet terug te winnen ontginnings- van het bereiken van
meer
stabiele
verhoudingen
kosten, amortisatie, interest en inkomstenbelas- sprake zal kunnen zijn.
In het verslag wordt aantingen. De maatschappij handhaaft haar politiek bevolen
dat, als eerste schrede in die richting,
van volledige afschrijving der boorkosten, welke de raffinadeurs algemeen krachtige pogingen
in
niet kunnen worden teruggewonnen. Het in 1939 het werk stellen tot vergrooting
van
het
uit
een
uit dien hoofde ten laste van de winst gebrachte barrel
ru.fe olie winbare deel huisbrandoliën en
bedrag is $ 11.361.229.
voorts, dat de raffinadeurs een verwerkingsplan
Na, aftrek van de bedragen vereischt voor de volgen, dat
voorziet in een gedurende de zomeruitkeering van het preferente dividend over het maanden verhoogde productie
van huisbrandverslagjaar was de geconsolideerde netto winst oliën uit
een bepaalde hoeveelheid ruwe olie, ten
gelijk aan 76 dollarcent per aandeel van de
einde in die maanden de voorraden van deze
13.070.625 uitstaande gewone aandeelen, tegen 72 producten op te voeren
met het oog op de groote
dollarcent per aandeel over 1938.
vraag in het winterseizoen. Dit zou gedurende
De door de maatschappij gedurende 1939 ge- het geheele jaar meer uniforme
verwerkingsprodeclareerde dividenden bedroegen in totaal gramma's vereischen,
welke er op zijn gericht,
$8.411.377, inclusief uitkeering van $6.535.362 op dat de aanwas der
voorraden van benzine en
de gewone aandeelen of 50 dollarcent per aan- huisbrandoliën gedurende de
zes maanden waardeel.
in de vraag naar deze producten betrekkelijk
Het geconsolideerde surplus beliep op 31 De- gering is, wordt opgenomen
door de vraag in de
cember 1939 $16.827.684. Op de geconsolideerde seizoenen van groot verbruik.
balans per dien datum verschijnt een totaal van
De ontginning van de
der maat$ 117.736.637 aan vlottende activa, welk bedrag schappij werd voortgezet terreinen
exploratie leidde
en
de
zich tot de gezamenlijke vlottende passiva ad tot verwerving
van nieuwe terreinen.
$ 29.947.548 verhoudt als 3,9 : 1.
De totale ruwe olie-productie der maatschappij
In Juli gaf de maatschappij nom. $ 35.000.000 beliep gedurende
1939:
barrel, tegen
2/2 pet. obligaties uit, vervallende na 15 jaren. 46.213.842 barrel in 1938,47.825.985
terwijl in 1939 34.137.439
Het provenu dezer leening werd, gezamenlijk met barrel
ruwe olie werd gekocht, tegen 84.627.946
een bedrag ad ongeveer $ 3.500.000, zijnde de op- barrel in het voorafgaande
jaar.
brengst van den verkoop van schatkistpapier,
De succesrijke voltooiing in net verslagjaar
door de maatschappij gebruikt voor aflossing van van het
nieuwe alkylatie-proces voor de winning
haar 3!_ pet. en 3% pet. obligaties.
van producten met een hoog octaangetal ten
De kasmiddelen, met inbegrip van schatkist- behoeve
van de vervaardiging van vliegtuigbenpapier der Vereenigde Staten, bedroegen op 31 zine,
moet grootendeels aan den arbeid van de
December 1939 $ 49.904.773 tegen $ 46.080.659 per research-organisatie der maatschappij
worden
ultimo 1938. Deze vermeerdering is berekend na toegeschreven. Installaties
voor de toepassing
besteding van 'n bedrag van ongeveer $
41.780.000 van dit proces werden in de voornaamste raffivoor kapitaalsinvesteeringen (in 1938 $ 36.800.000) naderijen der Shell
Union-groep opgericht.

1 April
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vaar opleveren, het publiek zich niet zal laten
bewegen in de markt te gaan.
Op de officieele markt nam het publiek en
de beroepshandel heden weer hun gewooe
terughoudendheid in acht. De affaire was
weer niet groot en de stemming was verdeeld

en na
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In de wachtkamer 1ste klasse van het station H.S. te Den Haag worden
een waschgelegenheid en een badcel gebouwd ten behoeve van spoorwegarbeiders, die bij eventueele gasaanvallen ontsmet zouden moeten

De leerlingen van den Gemeentelijken

Vakcursus in den Haag

| Plaats dan een „Omroeper" |
| voor 90.000 gezinnen |

ontvangen een

De nieuwe uniform van de
Royal Air Force is voor het
expeditieleger in Frankrijk
ingevoerd

worden

—

Een kijkje in de
electro technische afdeeling, waar zoo-

wel de theoretische- als de practische
lessen met toewijding gevolgd worden

Tijdens de luchtgevechten aan de
Duitsche Noordzeekust werd een
Engelsche Vickers-Wellington bommenwerper neergehaald. Het vliegtuigwrak
onder bewaking

Met groot ceremonieel heeft de begrafenis plaats gehad van prof. Edouart Branly, den grondlegger
der radiotelegrafie. Het défilé der troepen te Parijs langs het stoffelijk overschot

—

De buitengewoon dienstplichtigen van de lichtingen 1938 en 1939 zijn Maandag voor den
militairen dienst ingelijfd. In gelid op weg door den Haag naar de kazernes

e8en ontpenning van het zwarte paard. Prachtige paraden door het ontpende paard:
1
Pxa3 (zelfpenning) 2. Tb 7mat
Pc3, (interferentie) 2. Das mat
In de overige varianten wordt het paard geAlle correspondentie betreffende deze rubriek slagen. 1. Td4 strandt op Rh 3! De koningin
gelieve men te zenden aan Jos. Duvergé, Binis nu aan de diagonaal h3—d7 gebonden.
Meesterlijk gecomponeerd!
nen Brouwersstraat 40, Amsterdam C.
problemen zijn goed opgelost door de
Beide
DRIEMAANDELIJTKSCHE WEDSTRIJD IN heeren: P. G. Boxelaar, Westervoort; G. Smit,
HET OPLOSSEN VAN SOHAAKPROBLEMEN Badhoevedorp;
H. J. de Boer, Wormerveer; J.
J. van Hoek, A M. Pendavingh Jr., J. F. van
Probleem No. .413
der Putten, C. van 't Schip, A. J. Niester, W.
A. H. Overdam en J. P. Wever, Haarlem
van Thienen, M. W. Zuurveld, W. G. Harmse
en C. M. Ibelings, Amsterdam; Rector NinteEerste publicatie
man, Harreveld, Geld.; W. de Koning, Utrecht;
J. P. Rietbergen, J. G. Moolhuijzen en A. Th.
Egging, Arnhem; G. Kistemaker, Wijhe; Classicus, Venray; P. Gevers, Schijndel; J. J. M.
van Egmond, Alkmaar; L. J. M. Povel, Overveen; D. Janse, Bloemendaal; L. Mans, Heerlerbaan; P. van der Straat, Amersfoort; P.
Henneveld, Delft; D. de Jong, Soestdijk; C.
Ruëdisuëli en J. J. Kesters, Santpoort; B. Keizer en Th. Karhof, Volendam; C. Keijzer, Den
Burg, Texel; A. H. Overdam, Th. J. Schoor],
Th. J. L. Schroote en A. Hopman, Haarlem;
J. L. M. Alders en C. L. van Swaay Jr., Bilthoven; H. A. H. Spaan, Lichten voorde; H. A.H.
van Zanten, Zwanenburg; C. J. Schoot, Bussurn; A. van der List, Noordwijk; G. M. Bouwhuis, Wijhe; C. W. Kooy, Hoorn; P. de Ron,
Ambachtsschool, Heythuysen; D. Pronk, Heemstede; A. A. van Schaik, Hilversum.
Nr. 407: G. Morren, Seminarie, Apeldoorn.
Nr. 408: A. Kluijskens, Amsterdam.
Buiten mededinging. Beide problemen: J. B.
Wit geeft mat ln twee zetten.
Renckens en A. L. van Item. Amsterdam; J.
C Nobels, Baarn; C. Kalthof, Zutphen.
Probleem No. 414
Nr. 408: Dr. Mr. R. Bromberg, Roermond.
OPLOSSING EINDSPEL
Van korporaal J. Terhaard, Bussurn. Eerste
publicatie. Buiten den wedstriid. 1. Rd6, Pcs;
2. RfB, Pe6; 3. Ra3, Pe—d4 (Pc—d4); 4. Rb2,
b5; 5. Rc3! (op Ral volgt
b4; 6. Rb2. b3:
7. Ral, b 2; 8. Rxb2 en dan Pds (Pg7) remise).
5
b4; 6. Ral b 3; 7. Rb2 en wint.
Opgelost door de heeren: C. Ruëdisuëli,
Santpoort; J. P. Rietbergen, Arnhem; W. v. d.
Lee, Amsterdam; G. A. van Wees. Nigtevecht
en B. Keizer. Volendam.
De volgende heeren verwisselden enkele zetten, maar kwamen toch tot winst voor wit.
Wij danken den componist voor de aardige
studie!
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verkrijgen, aangezien deze pion
onmiddellijk dreigt op te rukken. Na den tekstzet verkrijgt wit tenslotte weliswaar twee verbonden vrijpionnen op den koninginnevleugel,
maar deze kunnen moeilijk oprukken, omdat
zwart in het centrum en op den koningsvleugel
een gevaarlijk initiatief verkrijgt.
19. Ra6—e2.
Wit kan het openbreken van zijn koningsstelling moeilijk vermijden, zooals blijkt uit de

kend spel zou

Zwart: P. Keres
partij, gespeeld op 2 Januari 1940 te
Den Haag)
1. e2—e4, e7—es; 2. Pgl—f3, PbB—c6; 3. Rfl
—b5, a7—a6; 4. Rbs—a4. PgB—f6; 5. o—o, RfB
—e7; 6: Tfl—el, b7—bs; 7.RcB—g4;
Ra4—b3. d7—d6: 8.
c2—c3, 0—0; 9. d2—d4,
10. d4—ds,
Pc6—as: 11. Rb3—c2.
Dezelfde stelling werd ook in de eerste partij
bereikt. Hier echter kiest Keres een andere

Wit geeft mat in twee zetten.
Oplossingen gelieve meri binnen 14 dagen in
te zenden.
Nr. 413 met zijn mooien sleutelzet en fijne
parades., zal wèl de aandacht van' de oplossers
boeien. Het tweede probleem is gebouwd op een

voortzetting.
11
c7—c6.
De meest gebruikelijke zet, ajthans voor zooOPLOSSINGEN
ver hier van „gebruikelijk" sprake kan ztfn.
Van nr. 407, G. Jordan, Haarlem. Eerste pu- Deze variant is al sinds jaren niet meer
voordreigt
Op
blicatie. 1. De 2
2. Dd3 mat.
den aar?ekomen in een internationalen wedstrijd.
digen sleutelzet kan o.a. volgen: 1
fxe2;
dsxc6,
12.
Pasxc6; 13. Pbl—d2, bs—l>4.
2. f 3mat; welke manoeuvre van de pion-raadsOm zich door het openen van nieuwe lijnen
heer-batterij zeer bekend, maar wel aantrekkede kans op tegenspel te verschaffen. Echter
lijk is. Twee blokkeeringen, de eerste met cross ls' hier,
waar wit 4achterwege heeft gelaten,
check: 1
Tdst; 2. Rbs mat
de opmarsch b4minder sterk dan in de eerste
4; 2. Db 2mat
partij.

hyper-modern

thema.

.

a

e

14.

Rc2—a4.
1. Dbl faalt op Rxc4; 1. gxf3 op Pxf3. AnLeidt tot groote complicaties. Wit kon ook
dere verkeerde sleutelzetten hebben
evenmin rustig
14. cb4:, Pb 4: 15. Rbl spelen, met kleine
perspectief, wat de betreffende inzenders zelf
kans op openingsvoordeel.
gemakkelijk kunnen controleeren.

,14
b4xc3: 15. Ra4xc6. c3xd2; 16. Rclx
Van nr. 408, C. Mansfield. Eerste prijs. Sports d2. TaB—eB; 17. Rc6—b7. TcB—bB; 18. Rb7xa6.
Referee, Brlsbane 1930. 1. Td7! dreigt 2. Dc 2 d6—ds!
mat. De brillante sleutelzet opent en sluit een
Dit is veel sterker dan 18
Tb 2: 19. Rc3. l
lijn af, met interferentie van den raadsheer waarna wit
dank zij zijn vrijen a-pion uitste- 1
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goede stelling.
3) 19. Rd3, Rf3: 20. Df3:?, de4: met verovering van de kwaliteit, daar 21. Re4: wegens 21.

4____l mgjtfjj^m0M**mM^^,^^m~^^^^mM**MtÊ^i^mmÊamhdmèÈÊm^m.
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/
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Dd2: niet gaat.

Rg4xf3 20. g_xf3.
19
Na 20. Rf3: kan zwart als volgt remise forceeren: 20
, de4: 21. Re4:, Pe4: 22. Te4:,
Tb 2: 23. Rc3 (23. Te2, Dd3 is gevaarlijk voor
wit) 23.
Ddl:t 24. Tdl:, Ta 2: 25. Res: '

sÊÊt

.....

Re7—cs.
Na 20
de4: of Tb 2: zou wit met 27.
Rc3 duidelijk voordeel verkrijgen.
21. Tal—bl, dsxe4; 22. Rd2—e3.
Niet 22. fe4:? wegens 22
Rf2t! 23.
Kf2:, Pe4:t 24. Ke3? (24. Kg 2, Pd2: en 25.
Tb2: is trouwens ook slecht voor wit) 24
Dd4t 25. Kf3, Pd2:t en zwart wint.
22
Rcs—d4.
Het best was hier 22
Re3: 23. fe3:,
Db6!
23. Re3xd4, esxd4; 24. Re2—fl, DdB—ds; 25.
f3xe4, Pf6xe4; 26. Ddl—f3, f7—fs; 27. b2—b3.
Stelling na 27. b2—b3:
20

.....

HAND-TAPIJTKNOOPERU
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h 3, Rgs 21. g4, ef3r enz.
met uitstekende aanvalskansen voor zwart.
2) 19. h 3, Rf3: 20. Df3:, de4: 21. Ddl, Db 622.
Rc4, Db 2: en zwart heeft een pion meer bij

,<wi

1

Bï^^aS

_________hi-____

BOUWTERREIN

Makelaarskantoor beschikt over

GUNSTIG GELEGEN BOUWTERREINEN
IN GROOTE STAD
en wenscht deze op voordeeüge voorwaarden
ie ruilen voor woningen. Brieven onder No. C55144, aan het bureau van dit blad.

OVERHEERSCHEI-JDE ROL~~
VAN DAGBLADRECLAME
"^________ ____.____________-____m____________—__—

___«_—__—_____«

De verkoopsleider van de Chevrolet Divislon
van de General Motors Corp. heeft onlangs
o.a. het volgende gezegd over dagbladreclame:

Spaansch

(7e

KONINKLIJKE

volgende varianten:
1) 19. eds:, e 4 20.

MATCH EUWE—KERES

Wit: dr. M. Euwe

*$___.
«BI-

Dreigt 28. Rc4.
Gezien de pionnenstelling, alsmede het feit,
dat de raadsheer hier sterker is dan het paard,
staat wit uit positioneel oogpunt bekeken het
beste. Zwart heeft echter aanvalskansen op den
koningsvleugel en het is zeer moeilijk te taxeeren in hoeverre de tactische kansen van zwart
tegen wits positioneele voordcelen opwegen. Een
stelling, die zich niet leent tot analytische onderzoekingen, omdat het aantal mogelijkheden
te groot is, doch gespeeld moet worden.
27
Dds—aB 28. a2—a4, TbB—b6; 29. Tbl
—dl, DaB—as??
In tijdnood een grove fout, die een stuk kost.
Wanneer zwart Das wilde spelen, had hij dit
Tg6t moeten voorbereiden, b.v. 30.
met 29
Rg2 (30. Khl??. Pf2: mat) 30
Das 31.
Dd3. DaB.
30. Rfl—c4t
Om na 30.
KhB met 31. Te4: voort te
zetten.
Zwart geeft het op.
(Tijdschrift K. N. S. B.)
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zijn plicht doet slecht» uft
I dwang, leeft vergeefs zijn leven lang
ie

1

„Dagbladen zijn hei eenige reclame-middel dat
voldoende toepassingsmogelijkheden en beweeglijkheid bezit voor de reclame, die de automobielindustrie noodig heeft. Dagbladen zijn
het eenige medium, dat voldoende is georganiseerd om plotselinge aankondigingen op ie
nemen. Hoewel wij ook wel andere reclamemiddelen hebben gebruikt is het ons duidelijk
geworden, dat couranienreclame hei fundament
is, waarop ons succes rusi. Dagblad-advertenties
hebben in de laatste vijf jaar bij den verkoop
van 12.000.000, zoowel nieuwe als fweedehandsch, Chevroleis een overheerschende rol
gespeeld.

Wij gelooven in dagbladreclame voornamelijk
omdat, op welk district wij onze reclame ook
richten, wij verzekerd kunnen zijn van succes.
Vooral hei resultaat van couranienreclame bij
onzen verkoop van tweedehandsch wagens voor
onze dealers, overtrof verre onze verwachiingen.

