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Weinig hoop op redding
van de drie vermisten
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werklieden, die met het reddingswerk bezig z\jn aanwijzingen gekregen dat het
compartiment door de ventilatiebuizen volgeloopen is.

die in den kleinen vo-»Thoee? va" fi«*
"tin tngekerkerd.
Drie hokken zrln op weg naar den Helder. Zij
kunnen niet ver meer van h"n bestemming af
zijn. Men hoopt, dat hun hulp nog bijtijds komt.
Gistermiddag heeft men nog klopsignalen gehoord, maar de mannen, die zooeven de *akels
rond h»t schip hebben getrokken, hoor'!*-" nleto
"nders dan het klotsen van de golven
Heldhaftig was het optreden van den commandant van het sohip. In den toren, die vol water
stond, hee't hij met geweldige krachtsinspanning
de deuren gesloten, die voor de drie mannen de
redding kunnen zijn. Tot den hals ip het ko >de
wa'er .«taande heeft hg gedaan, wat h'> kor en
t ">t het lfatsH m>ment was hjj op "\i" r•"'■
t i...*,, VOf ,
»»mnnen te redden.
,

De
bokken
Vannaoht om

■""

aangekomen

kwart over een is de eerste bok
met een hefvermogen van 50 ton in de hui">n
haven van den Helder aangekomen
Woensdagmiddag om twaalf uur was het gevaarte uit Amsterdam vertakken: getrokken
door sleepbooten werd in snel tempo de reis door
het Noordhollandsche kanaal gemaakt. Overal
waren de bruggen reeds open; voor
«r""'
hl_
ug heeft men even moeten wachten.
In den loop van den na<~ht kwamen de beide
andere bokken van 60 en 70 ton hefvermogen
aan. en vanmorgen om vjjf uur *tjn de
hok
«"•"

ken met het lichten begonnen.
De vermisten zijn: de sergeant-torpedomaker
CJ. I-i. Logmans, in 1906 te Haarlem geboren en

gehuwd; de sergeant-telegrafist F. W T. Steenvoort, in 1905 te Beeck in Duitschland geboren,
eveneens gehuwd en de koksmaat O. E. B. E L.
E. Post' <a, in 1918 te Buitenpost geboren en on
v
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Allen zijn uit den Helder afkomstig.

Op klopsignalen van

een

duiker

werd niet gereageerd
Vannacht om v(jf uur is een duiker in de
diepte afgedaald om een onderzoek in te stellen
naar het gedeelte van de duikboot, dat in den
modder is blijven steken. De duiker heeft ter
hoogte van de boegbulskamer, waéWn zich 3e
drie vermiste opvarenden moeten bevinden, klopsignalen gegeven, welke niet werden beantwoord.
De duiker heeft daarna een tros gelegd om de
neus van het schip. Het achtergedeelte van de
duikboot was reeds gisteren aan een bok van
de marinewerf bevestigd en door deze omhoog
gehouden. Vanochtend omstreeks acht uur is
deze bok vervangen door een der groote bokken,
welke uit Amsterdam was aangekomen.
Hedenochtend half twaalf waren drie bokken
bezig het schip omhoog te trekken. Het lichten
gaat uiterst langzaam in zijn werk zoodat men
van den wal af nog weinig verandering kan zien
in de positie van het schip. De sleepbooten, welke
zich bij de O 11 bevinden hebben materiaal aas
boord, om zoodra het voorgedeelte boven de
oppervlakte zal zfln gekomen, de wanden open
te branden opdat men zich op deze wijze toegang 1
zal kunnen verschaffen tot het binnenste van
het vaartuig

De boot gelicht
Na tot

12 uur gewacht te hebben op het stille
ty, werd met vereende krachten door de drie

Vry spoedig zag men de achtersteven van de
O 11 zich verheffen en, getrokken door de sleepboot „Antolnette Goedkoop", kwam er verder
meer beweging, zoowel in de O 11 als in de drie
dravende bokken, en, terwQl het schip werd opgeheven, werd het geheel door de sleepbooten
verder de haven ingetrokken.
Binnen enkele minaten was de O 11 uit den
modder losgemaakt. De duikboot werd daarop
naar de ligplaats van de onderzeebooten nabty de
Atjeh-loods achter in de haven gesleept.

De boot nog niet geopend
Toen de bokken er eindelijk in geslaagd waren
de duikboot in zijn geheel boven water te brengen, ging er een zucht'van verlichting door de
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men, naar Reuter verneem*, van ™»eening, 'at «Ie betrekkelijke »nst, die
trinns bjj Viipr'i hf»rscht, "an een
»ff#*t*«s**' Af v i?ii«)ro'»»
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gaat.

menigte, die In uiterste spanning langs den wallekant de bergtngspogingen gadesloeg. Die spanning week maar even om onmiddellijk weer ten
top te stflgen, omdat het oogenblik nu gekomen
was, waarop men zich zekerheid over het lot der
drie opgesloten mannen zou kunnen verschaffen.
De vlaggen hingen nog steeds niet halfstok. Al
is de kans klein, er bestaat nog een zeer zwakke
hoop de menschen nog in leven te vinden.
Het geduld van de honderden belangstellenden
werd opnieuw op de proef gesteld, toen besloten
werd niet ter plaatse over te gaan tot het met
snflbranders openen van de zijwanden van het
vaartuig, doch het schip eerst op een ondiffite
aan den grond te zetten. Dit zou achter in de
haven nabij de zandplaten, welke bekend zfln onder den naam „Het kuitje" gebeuren. Hierheen
verplaatste zich dan ook de belangstelling. Zwflgzaam en met beklemming In het hart volgde het
publiek de sleep, welke zich heel langzaam en
voorzichtig naar de genoemde plek begaf. De
snflapparaten werden gereed gehouden, om zoodra de O 11 op een der zandplaten zou zfln het
schip te openen.
Zoo staren de menschen somber voor zich uit
over het water naar de mannen, die alles in het
werk hebben gesteld om, zoo mogelflk, nog redding te kunnen brengen aan hen, over wier lot
twijfel bflna is uitgesloten

In een bericht "'t Stockholm wordt
gezegd. da+ de Pussen, indien zy
vasten vo«*t aan de kust van de Fin-

sche golf weten te krygen, den val
van Viipuri niet behoeven te foreeeren.
Volgens "en inlichting hopen de Russen zelfs by Kotka, ''~t si -hts 100
n<-i«»nlH
kilometer ten
<>'»"<«•?•

'

HOTEL (Kamer fl. 1.77 p. pers.)

<>>•

ligt, te landen.

HELSINKI. 7 Maart.
Aan het front
een
Viipuri
by
is
zekere rust ingetreden.
Men veronderstelt d*»t het Russische opperbevel zyn troepen moet hergroepeeren.
Bovendien heeft de Finsche luchtmacht
groote verwoestingen onder de Russische
strijdkrachten aanbericht. Fr bestaat alle
reden om te geloo*en, dat het krachtige
Finsche verlet het rood* le«rer teleurgesteld heeft en dat men het weerstandsvermogen der Finnen »rn«Hg hooft «n-ler
meent Havas.
-

Op het ys van de Finsche Golf zyn gevechten geleverd, die tot de bloedigste van
dezen oorlog behooren. Op vele plaatsen
werd het ys door de Finsche bombarde
menten gebroken. Gehéele Russische infanterie-detachementen en een groot aantal gepantserde sleden en tanks verdwenen
in het water. De Russen, die in massieve
formaties marcheerden, vormden een gemakkelyk doel voor het geschut en de
vliegtuigen der Finnen. Vergeefs trachtte
de Russische luchtmacht de Finsche vlieg,
tuigen te verjagen.
De Russen zyn van alle punten aan de
Westkust van de Finsche Golf verdreven,
met uitzondering van twee plaatsen tusschen de Golf vah Viipuri en Vuoksen, n.l.
Vibanlahti en Kashastnami.
Het Finsche legerbericht van 6 Maart vermeldt:
„Te land: In het Westelök deel van de landengte werden Russische aanvallen over de golf
van Viipuri afgeslagen. r>« Russen werden ge-

Pas in den komenden nacht
op het droge
Men had een paar uur noodig om de thans
drflvende onderzeeboot O 11, waarvan ook b»t
luchtdoelkanon boven het water zichtbaar Is, naar
het achtereinde aan de haven te slepen. De duikboot, door de drie bokken in de takels gehouden,
werd door vier sleepbooten getrokken, n.l. een
aan den voorkant en drie van achteren. Thans
zal men probeeren de O 11 op de zandbank „Het
Kuitje" in de nabflheld van de pyrotechnlsché
werkplaats te zetten.

Vanmiddag om twee uur was men daar aangekomen. Bfl hooger water zal nu de O 11 verder
boven de zandbank worden getrokken, zoodat het
schip bfl laag water droog daarop zal komen te
liggen. Dit zal echter eerst in den komenden
nacht omstreeks twee uur het geval kunnen zijn.

Bfl aankomst bfl de zandbank lag het voorschip
nog grootendeels onder water.
Aangezien de terreinen rondom dit gedeelte
van de haven tot het militaire gebied behoaren,
kan het publiek, dat met de sleep was meegeloopen, slechts op een afstand de werkzaamheden
volgen.

Ongerustheid over
het s.s. „Grutto”
SINDS DINSDAG NIETS MEER
VANHSCEHTIP
Ledig vlot aangetroffen
Bemanning bestond uit

18 personen
Uevreesd moet worden, dat opnieuw een
Nederlandsen schip ten offer is gevallen
aan den oorlog ter zee. Er bestaat nameujk
groote ongerustheid over het lot van het
s.s. „Grutto" van de firma Smith en van
Ommeren te Rotterdam. Dit schip moet
Dinsdag j,l. van Londen met een lading
stukgoederen naar Rotterdam arïjn vertrokken, zoodat het in den loop van Woensdag
aldaar T'ad nr veten vM»?-oir-»n. Wen 'eef*
nrnnci'

Parijs

Wel hebben <x»nige schepen
op de N >ordzee ter hrog*« van de Thorntonbank "on ledig lot en eenV wrkbont,
l
gemerk' „Orutto" 9'
,
'"anm hot ergste.
T v e bemanning van 'e ..CJrutt
Sen l ' a*
v
n
''>r
ach'tiep
uit
'
personen,
'lijpe' uit PittercHm.
F«t P"bi(> '\erTf- pe" b'utrinhf'id van
920 ton en is >n IP°5 bij de N . '\ v-»t
t?>; ■
rbr
<n Zn.'s gi>iifi>j>nm(-i ft
'"'

DE RUSSEN OP NAGENOEG
WESTKUSTDER
GOLFMEI
MENUIT
FINSCHE

kapltelnter-zee J. G. van den Berg, aan boord
van een der dravende bokken begeven om het
werk van nabi) gade te slaan. Aan den kant stonden ingenieurs en technisch personeel van den
rtJkswerf en tal van officieren. Langs de buitenhaven had zich een dichte menigte belangstellenden verzameld, die den geheelen ochtend reeds
op dit moment gewacht hadden.

—

*

H.

Jolles, had zich, vergezeld van den chef-staf,

T/WOFN 7 Maa'ï.

BRASSERIE

Wil en de aanvallers bij Kothe
opK.M lHaendsik?
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Sumn»r VTelles, die n"-t de» Sitv>plon OrientExpress is aangekomen, werd a-n het station
verwelkomd door den Franschen onderstaatsiecretaris van buitenla*>dsot<e zaken, OhampetiT de
Rib»s, den directeur van het prot>col, den "hef
van het diplomatieke kabinet van Dalad'-'r, den
Amerikaan"
zaakgelastigde en eenige
t>»eren van de Amerikaansene ambassad".
Voor het station had zich ;en ta' r ijke menigte
verzameld. Sumer Welles ' egr' zich or'iidB o<iiH<.ti.io -ti..
dellijk na/r het hotel, w«m»
te
Parris
vorblgf
logeert.

»»"

meldt, dat de
aanvallen die de Russen met Infanterie, motorsleden en lichte tanks over net ijs van de Finsche Golf ondernemen, ook van Russische bases
in Estland, nJ. Saaremaa (Oesel) en Hliuman
(Dagoe), uitgaan. De Russen moeten daarbij een
afstand van 100 tot 140 kilometer afleggen. De
—

Men

onophoudelijke

Russische bedreiging tegen de
lange Finsche zuidkust beteekent voor het kleine
Flnsche leger een reusachtige Inspanning. De
buitengewone koude van dezen winter heeft de
Russen In staat gesteld op de Flnsche meren en
waterwegen In het binnenland betrekkelijk zware
tanks te gebruiken. Voo r begin Mei kan geen
groote dool verwacht worden; In den tusschentyd
kan het roode leger gemechaniseerde afdeelingen over de meren en moerassen eenden.
De sneeuwval van de laatste dagen is niet voldoende on» den Finnen van voordeel t« tIJ".

Mannerheim ziek?
Hier
vandaag- berichten ontvangen, volgens welke veldmaarschalk Mannerheim ongesteld zon «JJn. Er zjjn K*en byzonderhe*J»n bekend
over den aard der aandoening.

Behalve met lebrun zal de Amerikaanseri" diplomaat vandaag nog een b< sprekinj* hebben met
Daladier «n f'hamretier de Ri'es. Filrdier zal
i- »•—•!••»<■■•
Welles op den Q" ai >i "-"n ■—•>
'"ing aanNeden.
•""<-•

Vrijdag

en

Zaterdag

zal

de

tot het boeren van
besprekingen met de voorzitters van senaat en
kamer, met den minister van staat Cbautemps,
den minister "an justitie Bonne* en den minister
van fmanciën Reynaud. Ook zal Welles den Poolschen premier 'n F-ankrijk, Sikorski en d«n Pool

staatsman gelegenheid hebben

schen mini»*-

**»

v**n

r7ni««iri

pnWp-

ontmoeten.

Sumner Welles heeft na «ankomst te T'arijs de
ontvangen. Hij heet daarbij o.a. gezegd:
„Alle inlichtingen, die ik h°b ontvangen, en alle
pers

verklaringen, afgelegd door de regeeringen, welke
ik heb bezocht of nog zal bezoeken, zullen als
volkomen vertrouwelijk en slecht■» ter informatie
van den president beschouwd wor-len. Ik ml
•
daarop *tj mijn antwoorden op vrage->
ar f <»p M ijrp toespeling: mnker".
:.,.!;,

Geen conferentie met de gezanten

in
BERN,

De Amerika» nsche onder6 Maart
staatssecretaris van buiteplandsche z»ken, Sumner Welle*, heeft vandaag te Ouchy, na l>y Lausanne, de pers ontvangen. Ft) ontkende categorisch, dat hjj te Londen een conferentie van de
Amerikaansche vertegenwoordiger» in de Scandinavische landen bqeen ZBl roepen. Hij herhaalde
is
verder, dat zrj" opdracb' strikt ve>
en dat alleen president
zou ontvangen.
Op de vraag, of zijn zending verband hield met
een vredesinitiatief of m°t Finland en Scandinavië, heeft Sumner Welles nog verklaard: „Ik verwijs u naar Roosevelts verklaring, waaruit de
voor mijn bezoek ten volle blijken".
Het werd vee'beteekenend geacht, dat Welles
niet het bericht tegensprak, volgens hetwelk hfl
Schacht, den oud-p» es ident van di Duitsch? rijksbank
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steund door vliegtuigen, tanks en ■vrtlilerie. T'isschen ViipuH en Vuoksen heeft de vijand op
vele punten aanvallen gedaan. De felste w\a in
de huurt van Poilakarla. Al deze aanvallen werden afgeslagen. De Russen her-ben groote aantallen dooden achter gelaten in het terrein voor
H»n Hng wei-Hen
onze stellingen. In den loop
tientallen tanks vernietigd.
In het Oostelijk deel van de landengte activiteit der artillerie. Ten Noordoosten van het
T-adogameeiv levendige acMvJt-it van artillerie.
Vijandelijke ) aanvallen in de richting van
Uomaa en Kouarnjoki werden afgeslagen. Tn de
streek van Kuhmo d'mrt de strijd voort AM«
vijandelijke aanvallen werden afgeslagen.
Van andere gedeelten van het front »»lt niet»
nieuws te melden.
Onze luchtstrijdkrachten hebben tal van verkennings- en bomhardementsvluohten ondernomen
ter ondersteuning van onze landstrijdkrachten
hebben
de
luchtstrijdkrachten
Vijandelijke
steden MikkeU,
en Kuopoo gebombardeerd. Er zijn 40 personen gedood en een aantal
gewond. Volgens bevestigde berichten wedden
tien vijandelijke toestellen omlaaggeschoten.
De luchtbeschermingsautoriteiten bereiden een
gedwongen evacuatie voor van alle kinderen tot
den leeftijd van 55 j«ar. Aan de herhaalde oproepen om voora' de kinderen naar het platteland te brengen, mus in Helsinki g-een gevolg
gegeven.
In verband met de herhaalde aanvallen der
Russische vliegtuigen op Finsene ziekenhuizen,
zo" wordt hier vernomen, verwijderen de Pinnen
r\" Roode Kruis-teekens van al hun ziekenhuizen

STOCKHOLM, 7 Maart

Maa-t
Su-nner W'llea is
PARIJS,
vanochtend H 1" uur p*t trein te P»»-ys
aangpkonwn. Hy word' vu middag \> f
iuur door den pT<- oi
hrtin, on'vange»»
'

Scandivë

van de kade af de stoere werkers gadegeslagen,
die zwoegden om hm makkers aan ''en dood te
ontrukken, de drie slachtoffers >an hun plicht

•

HELSINK VFRDE,

pijnigende spanning beeft men den geheelen dag

marine-commandant schout-bjj-nacht

CAFETERIA

01van

Nacht in Nieuwediep
De vuurtorenlichten rtyn gedoofd. Nergens «let
men de nachtpitten van de bakens. Aan de haven
is het nog druk. Van boven d*n kruiser „Sumatra" die als een staalgrauw» massa voor de
commandementsgebouwen ligt, beschijnen de
zoeklichten de O 11, die nog heel even met den
achtersteven bov»n water uitsteekt. Motorbooten
varen af en aan. Het is «en Mur en met k'vortsachtige haast \p men nog aan het w»rW om l>ioht
'n het schip te pompen.
Het waf een trieste dag voor den Helder. Met

De

ISSC22 22Z2 21

■

dievende bokken om ca. 12 uur de eerste gezamenlijke poging: gedaan om de O 11, waarvan
nog steeds de achtersteven boven het water alt
stak, te lichten.

De Dultscher A. begaf zich hedenmorgen te
ztfn gescheiden vrouw, wonende In de van Gaesbeekstraat te
Voorburg. Na een korte woordenwisseling trachtte A. de vrouw te wurgen, waarin hty waarschyniyk geslaagd zou ztyn indien niet een der
buren, Mevr. K., onmlddelUJk te hulp gesneld
was. De vrouw heeft een kneuzing aan een der
halswervels en bloedde ernstig. Door een hevige
slag zQn enkele tanden door de lippen gedrongen.
Zes luid schreiende kinderen waren getuigen van
dezen wandaad.
De Voorburgsche politie was onmiddellijk ter
plaatse en heeft den onverlaat gearresteerd.
kwart over acht naar het huls van

'

Er bestaat nog maar heel weinig hoop op redding van de drie menschen, die na
het sluiten van de waterdichte schotten werden opgesloten. Had men aanvankeUjk
reden te veronderstellen dat de mannen het zouden kunnen uithouden tot voldoende materiaal voor de lichting van de O 11 gearriveerd zou zyn, vannacht hebben de

In den loop van den dag badden wg nog een
onderhoud met een ooggetuige van de aanvaring
van de O 11 met de sleepboot „Amsterdam". Hfl
aag, hoe de O 11 door de „Amsterdam" aan
bakboord werd aangevaren en direct begon te
zinken.
Het eerste wat de bemanning aan dek deed,
was het sluiten van de toegangen tot de boot.
Daarna bleven de mannen aan boord staan, tot
het water tot hun hoofd genaderd was. Toen
moesten zö zich te water begeven en zwommen
zij naar sloepen of walkant. In tijd van enkelq
minuten wat de onderzeeër, na eenigen tjjd naar
rechts en links gewankeld te hebben gezonken.
De commandant, de luitenant ter zee Goossens,
die zich tijdens de aanvaring op den commandotoren bevond, was de laatste, die in het water
recht kwam.
Luchtbellen aan de oppervlakte duidden de
plaats aan, waar de 0 11 moest liggen. Na een
kwartier van angstige spanning werd de periscoop aan de oppervlakte zichtbaar, ongeveer een
meter van dit instrument en het bovenste randje
van de toren kwam boven water, doch direct zonk
de periscoop weer in de diepte. Velen aan den
kant gaven toen de hoop op redding op. Tot aller
vreugde echter verhief na circa vijf minuten de
boot zich tot over de helft boven water en nu
schoten direct van alle kanten motorsloepen te
hulp, om de manschappen, die zich nog in het
schip bevonden, te redden.
Heel den dag stonden honderden belangstellenden aan de buitenhaven het reddingswerk gade
te slaan. Het scheepvaartverkeer lag stil, op de
reede lag een 12-tal schepen te wachten, doch
de blauwe vlag, ten teeken. dat de naven-ingang
versperd was, bleef waaien aan het hoofd.
Slechts de Texelsehe boot mocht om half een
vertrekken, ook het mokbcotje vertrok, met nr>ar
mir»io ïntorgpiroTTion passagiers voor Texel.

I
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Generaal appèl voor alle
lekkerbekken, in Brassene de
Bock & Hamsons! Gezellig
Oud-Hollandsch inteneur.
De kunst van onzen kok
s feeds door heel het land
vermaard!

Ml

Moordaanslag te
Voorburg

aantre

—
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DE IROONREDE VAN KONING CAROL

BOEKAREST, 7 Maart

Bij 1e opening van
k'>ning Cprol vanmorgen een
troonrede voorgelezer waarin hij met nam© betoopde, dat Roemenië op lovale wijze 7tjn polü'ek
zal voortzetten, ook iv de toekomst, zoowel in
zijn eig«>n belang a's in het '>elang van den vrede.
Ooi' op het ge'ied van den buitenlandschen handel worden de normen <irr r-mtraliteit gevolgd.
De vorst weei verbolgens op de versterking der
-

-

het parlement heeft

van Roemenië met zijn bondgeop de vriendschap met alle nabuurlanden.

betrekkingen

noot en

De Balkan-conferentie te Belgrado heeft het mogelijk gemaCakt opn>euw de onwrikbare solidarivan de landen die tot de Balkanteit te
entente behoren <"n hun gemeenscharpe'tjke belangen van vr»de, orde en veiligheid te demonstreere-i. Onze voortdurende *org voor die belangen aldus zeide de konine, heeft ons onlangs
ook d«- toenadering grebracht tot andere mogendheden. Np gewezen te hebben op de ha-telijke
ontvangst in Ita'ië var den Roemeenschen jeugdleider Sldorivici, zijn voldoening te hebben uitgesproken over de vriendschappelijke ontvangst bereid aan den Roemeenschert minister van financiën te Sofia, verzekerde de koning, dat Roemenië
zijn politiek van vrede en goede betrekkingen
met alle volkeren wenscht voort -e zetten Evenwel Is Roemenië
welke
zfln
dor de histori** 1 go?o<-y,tiP i,»i.i -fi,. p «.»,,.i, »..,.,
-
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te verdedigren

EERSTE BLAD: ARTIKELEN: De wet In de prncBINNENLAND: D« ongesteldheid v»n Mii lattfk
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(Vervolg)

Heden officieel geopend
Ondanks den oorlogstoestand neemt Frankrijk
dit jaar wederom aan de Utrechtsohe Jaarbeurs
deel en zelfs met een grootere collectieve inzending dan de vorige jaren.
De Fransohe inzending op de vierde etage van
het Jaarbeursgebouw is heden officieel geopend
in tegenwoordigheid van den Franschen gezant
te Den Haag, baron d'Arnauld de Vitrolles, die
vergezeld was van den legatie-secretaris den heer
Béchet, terwfll voorts aanwezig waren de president van de Fransche deelneming de heer Marois, lid der directie van de Fransche spoorwegen
te Partjs, de directeur van de afdeeling Jaarbeurzen en tentoonstellingen van het commissariaat voor nandel te Fartfs, de heer Mosnier, de
handelsattaohé der Fransche legatie Gulllaume
Paul Bonoour, de pers-attachê der Fransche legatie de heer Henry Asselln, de Fransche consulgeneraal te Amsterdam de heer Flandin, de vlceconsul te Utrecht de heer Elzas en voorts de president van het Jaarbeursbestuur de heer Fentener
Vlissingen en verschillende andere leden
van het Jaarbeursbestuur en genoodigden.
Het gezelschap maakte een rondgang langs de
zeer goed verzorgde Fransche stands, die oa.
bevatten inzendingen van den Franschen wtfnhandel, Fransch speelgoed, chemische producten en
van Fransch Oost- en Equatoriaal Afrika, Algiers, Marokko en een afdeeling, welke een
overzicht gaf van de bedragen, die Frankrijk
heeft geleverd op verschillende wetenschappelijke
gebieden.

BEGROOTING VAN DEFENSIE

Plechtigheid in de St. Jan
Vandaag la te Den Bosch het zilveren Jubileum gevierd van Z. H. Exc. Mgr. A. F.
Diepen. Op z\jn wensen echter ia de herdenking van zijn Bisschopswijding tot een kerkeUjke viering beperkt gebleven, waartoe de
Kathedrale Basiliek van St. Jan op luisterrijke waa versierd.
Om tien uur heeft Mgr. Diepen een pontificale
Heilige Mis gecelebreerd, welke door tallooze
geestelijke en wereldlijke autoriteiten werd bij-

gewoond.

In het priesterkoor merkten wfl onder meer
op het volledige Kathedrale Kapittel, prelaat A.
A Stoecker van de abdy Berne te Heeswyk,
mag. generaal W. A. van Dinther M.S.C. St.
Agatha, alsmede vele oversten van Orden en
Congregaties; verder mgr. dr. Th. Verhoeven,
directeur van het Centraal Bureau voor Onderwijs en mgr. dr. J. Witlox, hoofdredacteur van
de „Maasbode". Voorts den Senaat der Katholieke Economische Hoogeachool te Tilburg en de
R.K. Universiteit te Nijmegen»
Van de wereldlyke autoriteiten gaven bUjk
van belangstelling o.m. jhr. mr. dr. A. B. G. M.
van Rgckevorsel, Commissaris van de Koningin
in de Provincie Noord-Brabant; het voltallige
college van B. en W. te 's-Hertogenbosch; burgemeester mr. J. C. A M. van de Mortel te
Tilburg; burgemeester A. Verdijk, Eindhoven;
burgemeester J. A H. Steh'nweg, Nijmegen en
mr. H. J. M. Loeff, burgemeester van Vught;
mr. E. L. M. H. baron Speyart van Woerden,
procureur-generaal by het Gerechtshof In Den
Bosch; Ir. J. Dony, consul-generaal van België;
het dageiyksch bestuur van den Ned. Christelijken Boerenbond en afgevaardigden van vereenigingen en organisaties, onder wie mr. H. de
Jong, van de Sint Radboud-stichting.
Door een groote prlesterschare werd mgr.
Diepen, terwijl het koor het Laudate Dominum
zong, in de Kathedrale Basiliek ontvangen. Daarna ving de Pontificale Heilige Mis aan. De Jubilaris werd hierbij geassisteerd door het Hoogwaardig Kapittel. Als presbyter assistens fungeerde mgr. F. N. J. Hendrikx, vicarlsgeneraal
van het Bisdom. Voorts assisteerden o.m. mgr.
J. Brekelmans en rector M. F. Dekkers.
Het parochiale zangkoor voerde de zesstemmige Missa Tu es Petrus van Refice uit.
Na afloop van deze plechtigheid gaf mgr. Diepen krachtens bijzondere faculteit van den Heiligen Vader den Pauselijken Zegen met vollen
aflaat. Hierna werd het Te Deum aangeheven.
De Jubilaris begaf zich naar het genadebeeld
der Zoete Lieve Vrouwe, terwijl de aanwezigen
het lied van de Zoete Moeder zongen.
Vervolgens verliet Z. H. Excellentie de Baalllek, uitgeleide gedaan door de priesters.
Na de Pontificale plechtigheid heeft tcu paleize van den Bisschop het Hoogwaardig Kapittel aan mgr. Diepen de feestgave van het diocees
aangeboden, bestaande uit de oprichting van een
parocMeele afdee'ing van het UefHewerk voor
>me Kerken in (>Ue parr-chi»* van het Bodenen «-an bijzondere giften en toezeggingen vooda» Liefdewerk de* r ke'kbeftur<»n en kloo ters
p» - '■ aTi" generap' Nxvi het ftefhenk aan Nti
hp' Hooijv
iripi
f'!
""g Fap' 't* -"pre! I*'
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De vergadering wordt te 1.40 hervat.
De heer BLOMJOUS (R.K.) verheugt zich over
den geest, welke er over ons volk gekomen is.
Ontzaglijk zijn de lasten, op ons volk gelegd. We
plukken thans de vruchten van het werk, ook
door de ministers CoHjn en van Dflk verricht;
spr. vertrouwt dat deze minister op denzelfden
weg zal voortgaan, ter wille van weermacht
en
werkloosheidsbestrijding. De legerleiding
oefene zoo snel en goed mogelijk de jongemannen
der sterkere, jongere lichtingen. De oudere kunnen dan een sterke reserve vormen.
Het besluit om slagkruisers te bouwen beteekent het ernstige streven om het geheel© Rflk
intact te houden. De Inzichten der marine-deskundigen hebben zich snel gevestigd.
(De voorzitter herinnert aan
zijn verzoek,
hieromtrent niet in bijzonderheden te treden).
Spr. dringt aan op grooten spoed, ook in den
Volksraad, opdat het onderwerp vóór het zomerreces in de Staten-Generaal kan worden afgeSpr. waardeert de deskundige wijze van beantwoording in de Mem. van Antwoord van de in
het voorl.-verslag gedane vragen. Spr. dringt
aan op Intense oefening van het gemobiliseerde
leger en Is het eens met de tegen de mobilisatieclubs geopperde bezwaren. Sinds de mobilisatie'
Is er merkwaardig veel en goed werk verricht
t.o.v. de verstreking der defensie-terreinen. Het
is een verstandige daad geweest, excursies voor
binnen- en buitenlandsche Journalisten te organiseeren. De wereld krijgt zoodoende een overtuiging omtrent on» willen en ons kunnen. Daarbij
is gebleken van de uitstekende verhouding tuaschen officieren en manschappen. Spr. brengt
hulde aan leger, marine en luchtmacht. Onze
uitgaven voor de defensie ztjn naar verhouding
even groot als die der oorlogvoerende landen.
Spr. herdenkt de gevallenen der marine, en
prijst den moed en de vastberadenheid onzer
zeelieden.
De heer WIARDI BECKMAN (Soc. Dem.) zegt
dat het paraat zijn noodig is, om indien het moet,
onze onafhankelijkheid te verdedigen. Spr. herdenkt de slachtoffers, van onze weermacht gevallen, welker aantal heden weder is vermeerderd. Spr. wijst op het goed slagen van de mobilisatie. B{J de aan dezen minister gebrachte hulde
sluit spr. zich aan, waarbij spr. de verdiensten
van diens voorganger niet over het hoofd ziet.
Deze minister is een doortastend man. Hfl is
de stuwende kracht, en in dezen tijd de juiste
man op de juiste plaats.
Er is een interdepartementale commissie in
zake herplaatsing
van gemobiliseerden.
Vele
werkgevers vervullen hun nationale plicht, andere
echter niet. Voor hen is, ondanks de bezwaren,
een wettelijke regeling noodig. De vraag, hoe
het gezin het heeft, Is van evenveel belang; de
regeling der kostwinnersvergoeding getuigt van
sociaal Inzicht. Een aanvullende regeling voor
de vrijgezellen Is aanstaande. Er is een verlaging
van de mobilisatie-toelage over de geheele linie
ingevoerd; spr. vraagt zich de reden daarvan af.
De salarieering van militairen in actieven dienst
is toch reeds laag; spr. waarschuwt tegen bezuiniging hieromtrent. De verloven mogen de
paraatheid van den troep niet aantasten.
Dit ge lt 7-nwPl voor za'ren- als peri'dlek»
l
verWen. Rpr waardeert d<- afzond?^! l tpjjo
v«or
de 'ee-tdagen in December
'i'ig
Ook üjrlpno dp mobilis.' tip «nopt de 'loge'rjk
hpid bestaan van <-ontac»
personen van dezelfde levenssfeer. Over de hoofd-aak begaat
tusschen "len minister en «pr. geen verschil var
opvatting wat d* mobilisat'eOubs aangaat. Ei
zijn nu eenmaal verschillen ir on? vo'k; v>are
die «r n*>t, ér :ou vei-armlng rij? JZr kan e<'\
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in d- Tweede Kamer ondervonden g'V>d begrfl
pen. V" minister huldigt kerkelijk op oi' lerwtjsgebie-i opvattineren, di' te li"ker?t)de vriiwel
geen w«erl''ank vinden. Zij zijn dar ook in Pe
ccmb»r J 1. aan scherpe beatrïjding ondorworpen
door sociaal democaten en liberale" e' ook door
*i»
'g
'S ministers rinst*

derrieraten.
Pe v-ensch

he«-r Bolke='ein om af te
treden schiint echter op eenigen weerstand
politiek» vrienden.
■tuiten, o a. bij zün
Daarbij kom*, dat aftreden na een ministerschop van goed zeven maanden en m»t nog slechts
een goed jan' ml"lsterieel bestaan in b"' voorwoinip
uitzicht vo-<r een evertueelen "pv->igor
aangenaam is von r het kabinet.
Er schijnt dan ook reed.» over te zi,ln gedacht
den heT Rol'-estcln voorloopig nog te doe s.an
'an den
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wordt, is eenden
tgd geleden tengevolge van een verwisseling een

zeegevecht gevoerd tusschen een Fraimch en een
Engels/h schip. Daarbij werden 14 Fronwhen
gedood en verscheidene zwaar gewond.
Toen het Engelsche schip „Bt. Helena" eenige

weken geleden van Teneriffe uitliep, werd het
des nachts door een schip achtervolgd en kort
daarop beschoten. Verscheidene leden der bemanning werden gewond. T>e Engelschen beantwoordden onmiddellijk h»t vuur. Een voltreffer
raakte het andere schip rptdschcps, da' hierop
het vuur staakte en zich door neinen bekend
maakte als Fransch s'thip.
De gezagvoerder van dat Fransche schip deelde
mede, dat tuj vernomen had, dat een der Duitsche
schepen uit Teneriffe wilde uitloopen. Daarop
had hjj de wacht betrokken. Toen nu het Engelsche «chip op den verwachten tfld uit de haven
vertrok, meende hfl een Duitsch "chip voor zich
te hebben. Htf achtervolgde h<>t schip terstond
en opende tenslotte het vuur. Toen bleek, «lat
'•lp w*m, utoolrt» hh
het geen ?*"'»«ch h»-ide'
hef
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D Q debiteur had diverse «chu'den, do-h "va*
met zön c-edi*euren, op één na, ™ii'tit h- ho
t»ling tot een regel'ig gekomen.
goedwillende menschen hadden he"- voor
•"-n tüd uitstel van betaling toegestaan.
r
alleenstaande schuldeischer eeh'er wilde
van geen uitstel of regeling ''eten en trachtte
zijn geld te bekomen door bet faillisse"ien* van
z(jn debi'eur aa." te «ragen, in de bo«p dnt 1ot»
<

A»tik<>l 1 van de F"illis"em<'nts "et bepaalt n.l.
dat d<- schuldenaar, die in den t"e«tand verkeert, da' hij hoeft opgehouden te betalon, bij
rechtelijk vonnis ' T staat vsn faillissement W" r dt
verklaard, hetzij op eigen aanp'fte, hetzij op
v»rz'°k van een of me"' zijner schulde'schers
In aansluiting hierop bepaalt artikel 6 der
wet, dit de failliet' erk'aring wordt uitgesprrken.
indien snmmieriyk 'dl. zo-der diepgaand en uitgebreid onderzoek) blijkt van het bestaan van
feiten en omst»'id'gheden, welke aantoonen, dat
de schuHonaar
f i hier W"r-dt het n >g eens
in <'en toestand verkeert, dat hh'
herhaald
heeft opgehouden te bèta'' p er zoo één schuld
eisoher het verz< sic doet 'tot fail'ietver'-laring
van zijn doM*«*iiT r» i *>Mt -on vij?* olp;*»». vorde
T

\

-

'

ingsrpcht.
In de pral'tjjk k'imt het hierop neer, da* de
sohuldeisoher mr«t beginnen ztin vordering aan
te toon-n en zoo de opger-epen nebiteir betwist,
dat hij meerdere schulden hee't, ook moet aantoonen, dat "n m«t name wie er nog moor van
Ho n debiteur geld te vorderen
hebben
Het komt pr«kHseh n'"t vor, dat de schuldook al heoft ~tj n debiteur meerdere
eischer
»

--

Zeegevecht tusschenFransch Engelsch schip
BUENOS
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Het verkeeven in den toestand

''on

opelxo.hbare schulden
het faillissement van
dien debiteur aanvraagt, wan"eer deze «lechts
een nt<*t np»l«rhhi>ro
dig 19

v-"doil.i e

non

hpm

s/blil

Dit zou or-hter wel het poval kunnen zyn,
wanneer de schn'deischer op e«n kwaden H ag
oneentgheid met *t)n debiteur zou krijgen en
diens faillissement gaat aanvragen, o'schoon hij
desttjds een betalingaregoüng heoft
<iie de debiteur geregeld nakomt.
In 1909 en 191!' heeft de H. R. in zulk een
geval uitgemaakt, dat de wet niet elscht, dat
de vordering van den c re diteur opelschbaar is
en de falll'otvorklarlng op dl»n grond gehand
haafd.
Gelijk 'k echter reeds opmerkte, komen zulke
gevallen uit den aard der zaak zoo goed als
niet voor. Immers normaliter gaat een crediteur
eerst tot faillis»ementsaa-Dvrage over, wanneer
zijn "chuldertaar zijn reeds eenigen tijd opc'wh
bare schuld na herhaalde aanmaning niet vol
doet.
De

vraag, welke echter in de praktijk wel
belang is en aan de orde komt, is d»ze of
de meerdere schulden, die de debiteur heeft,
opelachhaar moeten zfln om dien» faillietverkl».
Hng te kunnen bewerkstelligen.
Onlangs heeft nu de H. n. hierover opri»uw
z(jn Btandpupt bepaald
liet geval. liotwflllr rtf>h fclar v r*r\r A*<"* t ï«p
van

a!« volgt;

I

treden

«»«*

•-.
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Het staal er thans. n n ar het h'ad meen» te
weten, z«" voor, dat de min'ster ze'f aan af
gepjev-n omstandigheden

groepen moet mogelijk zt)n. Men vreest daardoor
het binnenhalen van politiek in het leger; spr.
verwijst daartegenover naar de liberale „Avondpost" en de chr. hist „Nederlander". (De heer
de Savornln Lohman: W|j hebben geen officieel
eigen orgaan). Spr. ziet toch contact tusschen
den heer de Savornln Lohman en „De Nederlander". Opvoedkundige beginselen staan op den
voorgrond, evenals bjj de jeugd-organisaties. Er
is een ongelijksoortigheid in de beginselen van
de volksgroepen; men mag niet komen tot een
achteruitstellen van het Soc. Dem. volksdeel.
Kr is geen stap gedaan, zonder contact te houden met de verantwoordelijke leiders. Waarom
mogen geen onderwerpen worden behandeld, liggende op het terrein der moderne arbeidersbeweging? Men moet geen spoken zien; juist ter
wille van hun beginselen zullen de leden der
mobiliaatieclubs doen, wat van hen gevraagd
wordt. Spr. respecteert het standpunt: geen politiek in het leger; voor den minister en diens
adviseurs is dit trouwens een algemeen standpunt. De groote geestelijke stroomingen in ons
volk worden echter gelijkelijk behandeld. Verschillende uitlatingen van den heer van Rappard
e.a. zijn grievend voor de Soc. Democratie en
meer dan honderdduizend gemoblliseerden. Dat
vergete men niet. Er bestaan in Nederland wel
40 vereenigingen van gemobiliseerde jongelingen
op gereformeerden grondslag, met een uitgesproken politiek karakter, tegen Soc. Dem. opvattingen in. Spr. waardeert het standpunt van den
minister die begrijpt dat gemobiliseerden af en
toe in contact willen komen met gelijkgezinden.
Spr. waardeert het werk van ontwikkeling en
ontspanning en het doortastend optreden van
kapitein Paters. Er gebeurt veel. maj»r het aantal kantonnemente- is zoo
dnt vele e» van
er rog niets vin bemerkten Spr. geloot*
»><en aangaande O. en O. n->g t° zuinig is.
0<- >r de r'agkniisers zal spr. thans ni<-t "preken. Tegen extremistische stroomingen in het
leger blijde de minjajefc-kjrajjhtlg optreden. De
zaak van den A msteMafflußChe'n potitie-inepecTëür
hangt ve«l te lang. Mtërcöjptéittlen «'J» ièrge'tfV*
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He anti re<olutionnaire , Rotterdammer" ('eelt
mode, «lat "ie ongesteldheid ><ui ''en minister v-ui
Onderwüs (aderontstek'rg) <-en belemmering is
om zijn w"rk7aaTrrfie<ien a'»n het departement t»
her-atten. Hoi -mdien moe' bin'enkort in ie T 'r*I
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bet niet zoo> er zou laten kom«n.
Rechtbank en Hof achtten In de gegeven omstandigheden den vereischten toestand voor bet
uitspreken van faillissement niet aanwezig, doch
de doordrijvende schu'de'scher ging van de beslissing van het Hof in cassatie bij de H. R.
De H. R wa» het me f de opvatting van de lagere
colleges niet eens en overwoog, dat het feit, dat
de pchuldenaar met zijn overige schuidelschers
een regeling heeft getroffen, krachtens welke
deze hem uitstel van betaling hebben v«rleend,
NIKT VERHTNPERT, dat hij verkeert In den
toestand van te hebben opgehouden te, betalen
en dat het voor de beoordcellng der vraag of
die toestand aanwezig Van worden geacht, ONVERBCHTIXIG N of. tnj het bestaan van andere
schulden nevens die van den aanvrager v*vn het
faillissement, die andere wbuM-n Al, nAN vtet
OPEISCHBA\R ZON.
Sommigen meenen, dat de H. R. met doze
recente beslissing overstag is gegaan.
De H. R. heeft echter reeds eerder over de
onderwerpelijke vrmj oen beslissing in denzelfden
zin gegeven.
In een arrest var 1908 heeft immers de H. R.
overwogen, dat het Hof door bij het niet-betalen
eener opelsehbare schuld en het bestaan van
meerdere, zij het "let opelsehbare schulden, aan
te nemen, dat de schuldenaar verkeert In den
toestand van te hebben opgehouden te betalen
de artikelen 1 en
vin de Falllissementswet niet
heeft geschonden.
Tn denzelfdeu zin "<-«Hste de H, R. in 1910
en evenzoo in 1928.
Intuaschen doet zich een andere vraag voor,
n.l. of m»n kan zeggen, dat de debiteur in den
toestand vrkeert ven te hebben opgehouden
«

te betalen, indien
taald laat.
Deze vra«e

hfl

slecht» één

beantwoordde de H

«chiild onbe-

R

In

IRPB

ontkennend
Het Hof,
van wiens beslissing toen de vermoet zoo overwoog
nietiging werd gevraagd
de H. R., als het spreekt van den bedoelden toestand, geacht worden voor oogen te hebben gehad
het vereisehte der aanwezigheid van meer dan één
schuldeischer op het oogenblik der faillissements»
aanvrage.
Ook in 1909 besliste de H. R. nog, dat het
onbetaald laten van één enkele schuld op zich
zelf onvoldoende is om daaruit het intreden van
den fi.illis»eme"tstoestand af te lelden, doch
h"i.dt on" Tün ne.Hß.ring van
189J5 niet meer
—

—,

zaken loopen over twee departementen: luchtbeecherming over Binnenlandsche Zaken en Defensie: agrarische zaken over Economische Zaken
en Defensie. De luchtbescherming moet in handen zijn van Defensie. In de afhandeling van
schadevergoedingen enz. wegens inundatie ca. is
er thans veel vertraging.
Spreker bepleit het naar huis zenden van gemobiliseerde vaders van groote gezinnen. Het
standpunt van den minister bevredigt spreker
niet.
Het verminderen der mobilisatie-toelagen is
een bezuinigingsmaatregel, doch het Is niet altijd
billijk. Onbillijkheid is er ook geweest jegens
vrijwilligers, met name bij de luchtwacht, spreker vraagt maatregelen. Voorts wenscht spreker
bespoediging in het overbrengen van berichten
naar Indië. Spreker Is het niet geheel eens met
den heer Wlardl Beekman aangaande mobilisatieclubs.
De heer VAN VESSEM (N.5.8.) herinnert aan
de houding van den heer Coüjn in 1922, toen hij
van het leger alleen een operatief orgaan wilde
overlaten om te voldoen aan Internationale verplichtingen. Er is groot gemis aan inzicht geweest, o.m. aangaande den Volkenbond. Daartegen Is door anderen tijdig gewaarschuwd, o.a.
door de nationaal socialisten. Steeds hebben dezen
ook aangedrongen op opheffing der tegen hen
gerichte uitzonderingsmaatregelen. Zij die de promotors van de muiterij op „De Zeven Provinciën betrouwT>aar vinden mogen de nationaal
socialisten- wel onbetrouwbaar noemen. Spreker
betreurt echter, dat de minister zoo spoedig door
departements-lnvloeden bevangen ia. De N.S.B,
had in hem een bewindsman verwacht, wien volle
vrtrmiwen kon

worden geg"ven.

Spreker houdt hi"«torische beschouwingen (de
voorzitter zegt, dat die met de begrooting niets
te maken hebben). Spreker komt hiertegen op.
ze houden verband met de begrooting (de voor
zitter dreigt /»preker.jaet_ woojj te ontnemen)
Spreker noerrtt'de vrflßMfß|fwiÉl>eraT»Ti «rfstam
relingen
pai*|g|pss«3**£
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VICE-ADMIRAAL W. C. J. SMIT

f

Men schrijft ons van geachte z(jde:
Bfl het bericht van het overljjden van den
gepensioneerden vice-admiraal W. C. J. Smit,
die in de jaren 1914—1918 behoorde tot hen, die
op de hoogste treden van den militairen ladder
■tonden, is het niet meer dan een plicht, aan de
nagedachtenis van den overledene verschuldigd,
om met een enkel woord te herdenken, op welke
posten hjj In moeilijke tgden stond en hoe hfl
de toen op hem rustende taak heeft verricht.
Man van groot geestelijk evenwicht, van zeer
helder inzicht en Intuïtief aanvoelen van wat was
hoofdzaak en wat bijkomstigheid, bekleedde hfl
In de moeilijke dagen van Juli '14 de functie van
chef van den marinestaf en voor wat hij toen
verricht, heeft, kan geen grooter lof worden gebracht, dan die waarmede bfl verschillende gelegenheden de oud-opperbevelhebber generaal Snijders zich uitte over de wflze waarop hij bjj de
vervulling van zijn zware taak was gesteund
door den toenmaligen schout-bij-nacht Smit.
Steeds sprak de opperbevelhebber met den
grootsten lof overde klare en doorwrochte adviezen, 'welke de chef vap den Marinestaf hem
voorlegde.
Nadat hij twee jaren, van Augustus 1914 tot
Augustus 1916 deze functie met zoo groote bekwaamheid had vervuld, trad admiraal Smit in
een nieuwe functie, die van commandant van de
In het leven geroepen stelling aan de monden
van de Maas en de Schelde, met als standplaats
Middelburg. Terwfll zjjn voorganger, de vlce-admiraal van Hecklng-Colenbrander den titel van
commandant In Zeeland had gevoerd, werd als
gevolg van politieke overwegingen aan admiraal
Smit den nieuwen titel gegeven.
Waar zfln voorganger van 1 April IPls—Aug,
1918 het commando Zeeland had georganiseerd
en met krachtige hand de noodige maatregelen in
het Scheldegebled had getroffen, rustte op admiraal Smit de taak van consolldeeren, van af«
ronden en voltooien, een taak door hem op voor»
treffeljjke wflze verricht.
Man van aangeboren tact en rechtschapenheid,
van groote bescheidenheid en begiftigd met een
zeer helder verstand en klaar oordeel, Is hfl degeen geweest, die niet door zijn rang en
positie, maar door zijn persoon, zich in Middelburg een plaats wist te scheppen van zoodanlgen
aard en van zulk een beteekenls, dat zjjn naam
ook na zijn vertrek uit Zeeland niet vergeten

werd.

Zjjn lustige en evenwichtige figuur waren re-

den, dat men als vanzelf groot vertrouwen in
hem stelde, een omstandigheid, welke in die
moeilijke thden van groote waarde Is geweest.
Deze korte uiteenzetting van het meest markante van dezen trouwen dienaar van H.M. de

Koningin moge in het licht stellen, hoezeer deze
zoo bescheiden man. ziin land od zoo waardige
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"Pgehoiiden te betale".
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Tenigkomende

op de vraag of di» meerdere
schuld of srhui'ier ope'schbaa' moeten zijn, waaromtrent de 'T. R dus 1 H ztj" recent arrest heeft

ultgemeakt, dat -ulke nle' h-t geval behoeft
te zijn itifi 'k, d us ian de hard H« r rechtspraak van de H »>.., dat de H R. hler-iede
niet "an "pvatting is veranderd
thans niet overstag is gegaan.

en

dun

•»••!■

Eer ongeveer gelijkluidend geval als dat waar
in de H R. thans zijn beslissing heeft gegeven,
werd in 1931 onderworpen aan het ooi deel van
het Haagscbe Hof. Het Hof heetf toen "en uitspraak van de R damsche Rechtbank, waarbij
een verzoek tot faillietverklarlrg werd afgewezen, bevestigd, op grond van de omstandigheid,
dat alle schu'deischers op één n». p<-n.><- g r ,
den genomen met een regeling
Dit arrest Is In de prakttlk nog we] e ens ge
hanteerd om in soortgelijke eevall»n »en faillissementsaanvrage te k?er"n, dc-h de betrekkelijke waarde daar'an '? than» tengevolge van
de uitspraak van •ten H
R veMoren sregaan.
De consequent ™i o rt.,„ s r, n„ a ds opvat
ing is duidelijk.
Behalve bet daar gegeven geval, hetwelk dagelflksch zich vocdoet. is er nog het vaak voorkomende geval, da' een schuldenaar een opelsehbare vordering bvi uit leverantie, niet kan
betalen en verder siechts hypotheekschuld )<<*>«.
»

„

•

welke niet opelsrhbanr 1»
Dit laatste zal dus zijn faillietverklaring niet
in den weu kunnen staan.
Bestaat hier echter nog de mogelijkheid, die
enkele opelsehbare schuld b.v. door een vriendenhand te kunnen voldoen, moeilijker is het in het
geval wanneer meerdere kapers op de kust zijn.
die graag hun geld willen zien.
Zoo een onderhandsch accoord geen doorgang
zal kunnen vinden wegens de koppigheid van een
crediteur, dan bljjft den schuldenaar niet anders
over dan surséance van betaling te verzoeken,
waarhy zooals men weet "<-dert 19JW de gelegenheid tot bet aanbieden van een accoord is
slopend.
Tot het aannemen van het daarbij geregelde
accoord wordt vereischt de toestemming van twee
derde der erkende schuidelschers vertegenwoordigende drie vierde van het bedrag der erkende
vorderingen.
Is deze vereisehte meerderheid aanwezig, dan
zal het accoord, welk percentage daarbij
ook
is aangeboden, ook gelden voor de onwillige
schuidelschers, die niet hebben willen medewerken en die dus eveneens aan dit zgn. dwangMW',r 'i ZUlTen ~ti" gebonden.
MR VAN DEN

OEVER

Verwachting, geldig t«t morgenavond ongeveer
uur: Aanvankelijk opklarend; 'ater meest
zwaarr-wolkt; geen neerslag van beteekeui»;
weinig verandering In temperatuur; zwakke
■..<.fi ß
M'—"'tve.qtelijke tot Westelijk» «■■'«•i
WEEROVERZICHT
Het gebied van boogen luchtdruk over de
Britsche eilanden met in de kern barometerstanden van ongeveer 1026 Mbar neemt In beteekenls
af. Aan de Noordzijde, by IJsland en de Faroer,
wordt het aangetast door storingen, die daar In
Oostelijke richting passeeren en plaatselijk groote
Ventmajioer
hoeveelheden neerslag
brengen
meldt 19 mm regen.
Over Noorwegen is een rug van hoogen luchtdruk gelegen, die zich In Zuidoostelijke richting
verplaatst. De wind is aan de Noorsche kust
ongeveer West tot Zuidwest, terwijl lichte hoeveelheden neerslag zijn gevallen.
In ons land is het weer licht buiig gebleven,
maar nergens werd meer dan 1 mm neerslag
afgetapt. In de Oostelijke provinciën is de temperatuur in de nacht weer onder het vriespunt
19
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gedaald.

Bfl de Azoren ligt nog steeds een vrijwel statlonnaire depressie van 990 Mbar, die wederom
regen beeft veroorzaakt In de omgeving.
Over Italië ligt een minimum van ongeveer
990 Mbar; zware stormen woeden aan de Oostkust van de Adriatische zee, hier en daar gepaard
gaande met sneeuwval. Ook op Sicilië stormt het
zwaar.
In Hongarije la de vorst weer veel strenger
geworden; enkele stations melden een temperatuur van —16 graden. Met uitzondering van
Griekenland blijft ook op den Balkan de temperatuur onder het vriespunt In Roemenië valt
nog sneeuw,

EERSTE BLAD

TWEEDE KAMER

spoed aan. De omstandigheden In het Oosten
veranderen snel, ook aan het bemanningsvraagstuk moet aandacht worden geschonken. Spr.
vraagt gelijktijdige indiening bij Staten-Generaal en Volksraad.
De heer VAN POLL (R.K.) bespreekt eveneens de slagkruisers. De vlootversterking is noodzakelijk, als de Volksraad niet zou worden gehoord, dan zou de regeering een zwaar verwijt
treffen: het gaat om het bestaan van Indië als
rijksdeel. Bovendien zal Indië misschien een
deel van de kosten moeten dragen.
Onder deskundigen bestaat geen overeenstemming over het rendement van slagkruisers. Bij
de discussies ontmoet de buitenstaander de meest
onbevredigende argumenten. Wat de Duitschers
thans bereiken, bereiken zij met hun onderzeeërs. De Kamer moet alzijdige inlichtingen

Indische Begrooting
aangenomen
DIVERSE KOLONIALE
WETSONTWERPEN
VERVOLG DER VERGADERING
VAN WOENSDAG

ontvangen.

Voorstanders van het slagkruiserplan betoonden zich de Antl-Revolutionnalren, terwijl men
misschien ook Dh. van Kempen (Lib.) mag beschouwen als gewonnen door de marine-propaganda.
Velen drongen aan op een spoedige beslissing
terzake; Dh. Duymaer van Twist vergat zelfs
alle regelen van Staatsrecht toen hij voorstelde,
om het krulserontwerp gehjktydig bij Volksraad
en Staten-Generaal in te dienen!
De Minister wees den generaal erop, dat zulks
niet gaat, maar beloofde toch om het ontwerp,
zoo als het bij den Volksraad wordt ingediend,
ter kennis van de Kamer te brengen.
Alle sprekers drongen aan op een volledige en
alzijdige toelichting, zoo wat betreft de kosten
als de technische en personeel vraagstukken.

Dh. Bajetto had gepleit voor de aanschaffing
van luchtkrulsers, maar de Bewindsman wilde
hierover geen oordeel uitspreken, mede in verband met de snelle ontwikkeling van het luchtwapen.
Zou deze overweging echter niet evenzeer
gelden voor de oorlogsschepen? Een verklaring
als die van minister Churchill, dat de Britsche
toch wel de beste ter wereld
slagschepen
al te kwetsbaar z(jn gebleken voor de moderne
mijnen en bommen, geeft zeer veel te denken.
—

—

Een geheel ander punt tenslotte vormde het
denkbeeld eener Inlandsche militie, waarover men
vroeger meer hoorde, en dat thans weer door
enkelen werd aangeroerd.
Alleen al om de kosten is daaraan eenvoudig
niet te beginnen. Tenzh' men de zgn. kortverbandregeling als een experiment in deze richting wil
beschouwen.

Gevrijwaard van subversieve propaganda kan
een Inlandsche krijgsmacht onschatbare diensten
bewijzen bij een eventueel-noodlge verdediging
van Indië. Ons huidige Indische beroepsleger bestaat trouwens reeds voor 80 pet. uit Inlanders,

gelijk Dh. Bajetto opmerkte.
En men kan er zeker van zQn dat die dappere
krijgers met hun terreinkennis en onder leiding
van de eminente officieren, die ons Kon. N. I,
Leger altijd heeft gehad, hun land nog langer
«jnden verdedigen dan Von Lettow Vorbeck Zuidr«x>t
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De heer VAN KEMPEN (Lib.) dringt op den

meesten spoed aan. Jarenlang is op versterking

van de maritieme defensie aangedrongen, het
overzeesche gedeelte van ons land dient verdedigd te worden. Er moet coördineerend tusschen
land-, zee- en luchtmacht, worden gewerkt
De Minister van Koloniën, de heer WELTER,
acht zich niet competent een oordeel uit te spreken over'het denkbeeld van den heer Bajetto
om het aantal bommenwerpers te beperken en
luchtkruisers aan te schaffen. Echter: het luchtwapen is zeer veranderlijk.
De opmerkingen van de heeren Stokvis en van
Poll over de slagkruisers gingen in dezelfde
richting. Aan hun opmerkingen zal de noodige
aandacht worden geschonken bij de voorbereiding van het ontwerp. De heer de Marchant et
d'Ansembourg vergist zich: uitbreiding van de
vloot ressorteert onder den Minister van Defensie
Spr. is slechts voor een tiende verantwoordelijk.
De heer De Visser is er niet in geslaagd de regeering van haar voornemen af te brengen. (Gelach)
De regeering heeft reeds verklaard, dat zij
erkent, dat deze zaak spoedeischend is. Spr. verwijst voor het antwoord op de vragen van het
Eerste Kamerlid Prof. de Savomin Lohman, ook
ten aanzien van het hooren van een Volksraad.
Het is niet mogelijk het ontwerp gelijktijdig
bij Staten-Generaal en Volksraad in te dienen.
Spr. is bereid het ontwerp ter kennis van de
Kamer te brengen, als het bij den Volksraad is
ingediend. De
regeeringscorrespondentie
met
Indië geschiedt alleen door de lucht.
De inheemsche militie is geen politieke zaak,
doch zaak van practijk en tactiek. Men kan niet
volstaan met een aantal menschen zonder meer
in te lijven. Militie uit een millloenen-volk kost
schatten, de vraag naar deze militie wordt reeds
zwakker. De kort-verband-regeling is een soort
militie, een bescheiden experiment.
Spr. zou niet kunnen volstaan met alleen den
Indischen oud-gepensionneerden pensioenver-

hooging te geven.
Het hoofdstuk wordt z.h.s. aangenomen met
de Comm. en C.D.U. tegen. Z.h.s. en zonder
debat worden de overige hoofdstukken aangenomen
Aan de orde zijn de wetsontwerpen:
Goedkeuring van besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvulling van onderscheidene afdeelingen der begrooting van Nederlandsch-Indië
voor 1939, niet-goedkeuring van besluiten van
den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië tot wijziging en aanvulling van de afdeeling II en VI van voornoemde begrooting, wijziging en aanvulling van laatstgenoemde afdeeling; goedkeuring van besluiten van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië tot: Ie
wijziging en aanvulling van de afdeelingen 111,
111 a, VI, VII en Vlll der begrooting van Nederlandsen-Indië 194"; 2e. vaststelling vrn de nieuve afdrsling VII |Rt«ntt^™ TW pon
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Deze brengt versterking van de bevolking. De
gestelde voorwaarde bij de Immigratie, dat geen
hoogere landsultgaven mogen volgen, is bezwaarlijk na te leven. Speciaal ten aanzien van het
Creolen-probleem betreurt spr. het ontbreken
van een welvaartsplan. Kan er geen plan worden
gevorntd tot verheffing van die bevolking. De
grondhuren acht spr. te hoog. Spr. bepleit voorts
arbeidsopvoeding voor de Creoolsche jeugd.
Met de amendementen van de Staten is bij
deze bespreking geen rekening gehouden.
Voor nationaal-sociallsme is in Suriname geen
voedingsbodem, doch er wordt door zekere
uitingen bij de bevolking wel ontstemheld en
ongerustheid gewekt. Spr. wijst er op, dat het
gezin van een vooraanstaand Nederlander jarenlang het centrum van dit soort propaganda is
geweest.
Spr. is voldaan, dat met ingang van 1 Januari
1941 de korting op de Surinaamsche pensioenen
zal worden ingetrokken.
De heer MES (R.K.) acht geschiktmaking van
den grond een voorwaarde voor de welvaart.
Vermeerdering van het aantal arbeidskrachten
Is gewenscht. Zullen de immigranten op de plantages of in den kleinen landbouw te werk worden gesteld? De voorwaarden lijken spr. wel
voor den immigrant, doch niet voor de plantages voordeelig. De ervaring met Aziatische immigranten is slecht geweest. Spr. vreest, dat het
levenspeil van den Javaan dat van de bevolking
zal drukken.
Er dienen meer sociale maatregelen ten bate
van de Creolen-bevolking te worden genomen.
De ver-Indisching van Suriname is een probleem,
dat de aandacht waard Is. Tracht men voldoende
dit te voorkomen? Het aantal burgerlijke huwelijken acht spr. onvoldoende, de weg, die de
regeering volgt met haar huwelijks-verordeningen, is niet de aangewezen weg, daar de rechtseenheid wordt doorbroken en de ver-Indisching
plaats vindt. Wijziging van de staatsregeling zou
de aangewezen weg zUn.
Spr. bepleit sociale maatregelen ten aanzien
van de werkloosheid onder de rijpere jeugd. Spr.
staat sceptisch tegenover kolonisatie met blanken. Suriname staat er thans beter voor dan In
1914. Luchtkarteering is van groot belang voor
de exploitatie van den bodem. Wil het gouvernement de K.L.M, steunen door het garandeeren
van een aantal vlieguren, bij het onderhouden
van een localen vliegdienst?
Verbetering van de woningtoesanden is noodzakelijk om tuberculose en geslachtsziekten te
bestrijden.
De heer VAN KEMPEN (Lib.) meent, dat de
Minister toont, dat hij niet bij de pakken neerzit.
Vliegtochten naar het binnenland zijn voor Suriname van het hoogste belang.
Helaas ontbreekt er veel aan een werkwillige
bevolking. In dit opzicht kan de immigratie van
Javanen helpen. Er is geen gevaar voor verIndisching van Suriname. De Minister zorgt
blijkbaar zeer goed voor de geselecteerde Javaansche landbouwgezinnen.
De voorwaarden van terugzending acht spr.
juist geformuleerd.
Ten aanzien van irrigatie en polderaanleg is
de Minister ook op den goeden weg. Spr. verwacht, dat de uitgezochte terreinen voor irrigatie in aanmerking komen.
Spr. wijst op den slechten woningbestanden
in Paramaribo en op het groote aantal arbeids-

schuwen.

Wat de oorlogsomstandigheden betreft, de
koffieplantages verkeeren daarduui in groote
moeilijkheden. De citrusculti'ur behoeft een
goede leiding, er moet kapitaal en deskundigheid
> temde begrootinp
zijn. Spr. zou het b-treuren, wnnt?~r de bauxi*»'
Deze ontw»'r>''< •or'len »or>Hor rlehn* en -r h m
maatschappij haar productie zou ver deinen.
Spr. uit groote waardeering voer het werk van
...
Iden gezoridh»W»H<«r\!»t, Hi* : wrik m»t >••� w*t
A» l de rid» f» (*e 7u-ijn*nrriQ< he begroeting jrton b»knot,
' •-•«•■«■ •'*■•>><>• •—r.ir...p.i
Om 17.35 uur <v>rdt
trit hedonmid''"" t «mr.
) 7iet enke 1
oeono„

pp verklaring
Oh. "3al"tro, dat. <V dienstnU".ht eer benerV ng van de bm sferl'jk» vrijheid
wi« ,'>i
««n Kr/*"» "»>p
n, lullen wfl T

raische lichtpunten. Spr. heeft verschillende bezwaren tegen de regeling van de immigratie.
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SPORT EN WEDSTRIJDEN Dammen
NEDERLAAGWEDSTRIJDEN

IJshockey

VAN W.Z.D.V.

NEDERLAND—BELGIE 1—3

Prins Bernhard woont den wedstrijd bij
De Jjshockey-landenwedstrljd tusschen Nederland en België 1* door de gasten met 3—l gewonnen, een zege, welke alleszins verdiend mocht
worden genoemd, dank zfl grootere snelheid en
een beter ploegverband van de Belgen.
Stond het peil in deze ontmoeting verre van
hoog, de spanning, welke van begin tot eind aanwezig was, vergoedde veel. In het eerste kwartier wist de uitblinker van de Belgen, de midvoor
van Reijschoot, toen Taconis voor 2 minuten
naar het bankje werd gezonden, op fraaie wijze
het eerste doelpunt te maken.
Ondanks felle aanvallen, waaraan echter een
nuttige afwerking ontbrak, wiat de geestdriftig
spelende voorhoede, met aanvoerder Suurbeek
aan het hoofd, den geHJkmaker niet te scoren.
In het tweede kwartier bleek de onmacht van
de Nederlandsche voorhoeden zeer duidelijk, toen
de ploeg door het uitvallen van Carez, die een
minuut straf kreeg, geen kans zag de numerieke
meerderheid in een doelpunt om te zetten. Aan
enthousiasme ontbrak het niet, maar met goed
vertoonde
toch niets te
flshockeyspel had het
maken. Op het tjs kwamen wonderlijke scènes
voor, die sterk op de lachlust van het talrijke
publiek werkten. De scheidsrechter werd een
keer ondersteboven gereden en een oogenblik
later merkte de Belgische doelverdediger, dat hg
zelf op het (js lag met het ijzeren kooltje boven
op hem. Van Reyschoot wist tusschen de bedrijven door den voorsprong van België te vergroo-

ten.

De spanning In het laatste gedeelte was zeer
groot, vooral toen Lankhof kans zag met een
goed doelpunt den achterstand te verkleinen.
Enkele malen werden Taconis bfl Nederland en
Graeffe bij België van het ys gewezen, doch geen
van beide ploegen zag in die perloden kans te
doelpunten. In de laatste minuut was het Lekens,
die een derde doelpunt voor zh'n land maakte en
daarmede de overwinning veilig stelde.
De techniek van de Nederlandsche ploeg was
over het algemeen van minder kwaliteit dan die
der gasten. De laatsten hebben uitstekend geprofiteerd van hun grootere snelheid, een factor,
welke bt) ijshockey van niet te onderschatten
beteekenis ia
Z.K.H. Prins Bernhard woonde den wedstrijd
bij. Voor den aanvang liet de prins zich aan beide
ploegen voorstellen; de volksliederen werden gespeeld en de Belgische aanvoerder, getroffen
door de zeer hartelijke ontvangst, Het spontaan
een „lang leve Prinses Jullana, lang leve Prins
Bernhard" hooren.

Wielrennen
DUITSCHLAND WINTVAN

ITALIE
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EEN LIBERAAI VOOR DE BIJZONDERE SCHOOL

...
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wel

eens

bijzondere school op-

kwa»\

De he°> PK MARCHANT KT ryANSEMBOURG
(NSB.) is v.in oordeel, dat bij ons te lang
gewacht met het nemen van beslu'ten. Reed= in
1935 was de oorlog onvermijdelijk gew rd"n, nR
dat j-<ar is er sprake V"n kortzichtigheid en strafbare nalatigheid. Dit 's landverraad, wa?nan
alle politeke partijen hebbe'i meegedaan (de
voorzitter hamert). Men hee't leger en v'oot af
gebroken, de hoofdschuldige w=>s de hee' Colijn.
doth de schuld drukt ook op Minister We'ter
De Minister had met sroed een doelbewuste be
slissing mo«ten nemen Toen de na'ionaal-socia
listen d«n bouw van slagkruisers voorstelden,
toonden de he»ren Welt*r en Colijn zich biervan
tegenstanders. Waarom wil de Minister nu in
eens slagkruisers hebben? Worden soms eenheden uit bet Verre Oosten weggehaald v»n die
naties, die ons zouden beschermen' Onze overzeesche eewesten zij» in stijgend gevaar, doch
wij zijn vastgeroest l>\ democratische bureaur,atle.
De beer STOKVIS (S.D.) betoogt, dat de
wens"h naar een inheemsche militie r-eds In
1914 bestond. De kort verband 'ege'mg is een
expe* itnent,

dat

in

He richting

van

de

militie

gaat.

Wat de slnkniiser.s betreft, merkt spr. op, dat
de beslissing in all» beradenheid zal moeten worden genomen. De commissie echter bestond uit
personen, van wie bekend was. dat zij voorstanders van slagkruisers waren. Waarom worHon
thans slagkruisers noodzakelijk geacht?
Hoe staat het met de bruikbaarheid van de

basis te

Soernbaja?

Hoe Z'dlen de bonderden millioenen worden
betaald?
Men vergewisse zich van te voren van de l»>ve
rings mogelijkheden.
De heer DE VISSER (Comm.) acht het een
landsbelang, dat de bevolking van Indië niet
wordt overwoekerd door defensie-uitgaven. Spr.
wenscht zich „vierkant" tegen de opvattingen
der regeering te keeren. De behandeling van oudgepensioneerde militairen van lageren rang acht
spr. geen manier.
Een zakelijke gedachtenwisseling over de slagkruisers is zeker mogelijk. Men moet de regeering trachten van haar funeste voornemen te
doen afzien.
De bedoeling van de vlootultbreiding is: agressie van het Nederlandsche imperialisme. De
sociaal-democraten waren ontwapenaars, nu zijn
zij godsvrede-vrlenden van het imperialisme. De
fascisten vinden twee slagkuisers nog maar kinderspel. Als je als Katholiek Minister een pluim
op Je hoed gestoken krijgt van die zijde, dan Is
er toch een steekje los aan je politiek. (Gelach).
De vlootultbreiding vergroot het oorlogsgevaar voor ons land. Spr. stemt tegen deze wets,

ontwerpen.
De heer DUYMAER VAN TWIST (A.R.) stemt
daarentegen wel in met de plannen ten aanzien
yan de slagkruisers. Spr. dringt echter op grooter

hM nu een 7«rr merkwaar,
dige en interessante polemiek met
eenige van zfln lez-rs over den achteruitgang van ö" Op'nbare school
en de oorzaken, dl» it««r«n ten

grondslag liggen.
Uiteraard k>n hie'bij de positie
der Bijzondere School niet onbespro
keD blijven en vooral het standpunt,
dat d" hoofdr"dactie van „De A veldpost" in dit verband biykt in te
nemen, ro nnr zeer belangv ettkend en
bovendi»n
kenteekeftend genoemd
wrdci voor le.
die
in d>* oplzcht ook 'n libe-aal-chrtste.

...

CAUSERIE J. B. DE HAAS
Op Maandag 11 dezer, 'savond» om 8 uur,
zal de bekende dam-plonler, de Heer J. B. de
Haas, In het clublokaal van „Schevenlngen",
hotel „Klerk", Gevers Deynootweg 9,11, een
causerie houden over „Het damkamploenschap
van Nederland 1940". Na afloop zal de heer C.
R. Tybaut jr. een simultaan séance geven voor
niet-leden van clubs, waarvoor eenige prtJzen
beschikbaar zijn gesteld.
De bjjeenkomst 18 uitsluitend toegankeiyk
voor leden en donateurs van „Schevenlngen" en
voor niet-leden van club».

Honden
'S-GRAVENHAAGSCHE

WINHONDENRENVEREENIGING

in de bovenzaal van het Café-Restaurant „Vy
verhof" hield een dezer dagen de Kynologlsche
vereenlging een ledenvergadering onder voorzitterschap van Dn. J. Hibbeler. De opkomst der
leden en donateurs was zeer goed, de avond had
een geanimeerd verloop, zoodat de agenda vlot
afgewerkt kon worden. Door het bedanken van
Dh. H. Wories als Secretaris en Dn. J. M. Ancher als commissaris was de samenstelling van
het bestuur een der voornaamste punten van bespreking.
In hun plaats werden gekozen Dhn. J. Kroes
en M. P. Wtfnvcord resp. als secretaria en commissaris, zoodat het bestuur als volgt werd samengesteld: J. Hibbeler, voorzitter, J. Kroes, secretaris, B. van Wtfk, penningmeester, A. Huig
en M. P. WtJnvoord, commissarissen. Vervolgens
werd Dh. v. d. Schulp als permanent renlelder
der G.W.R.V. benoemd, waarna door de leden
een druk gebruik werd gemaakt van de rondvraag

Hockey

PROEFWEDSTRIJDEN VAN DEN NED DAMES HOCKEYBOND
Op Zaterdagmiddag iö Maart te 2 lo uur

5...,
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In gebouw C.J.M.V. werden gisterenavond de
nederlaagwedstrtjden van de Haagsen» Damvereeniging W.Z.D.V. voortgezet met een ontmoeting tegen R.D.Q. 2. Voor de derde achtereenvolgende maal bleven de gastheeren In de meerderheid.
De uitslag was:
W.Z.D.V.—R.D.G. 2
o—2
J v. d. Harst—F. v. Rennes
2—o
C. de Nle—G. de Stlgter
I—l
P. J. v. Tol— W. J. v. Wtfk
I—l
J. H. P. v. Kleef—H. Koster
2—o
M. v. Murjen—L. Mellon
2—o
H. J. Kuipers—M. J. C. Ie Clercq
2—o
P. C. de Groot—A. Elnink
I—l
J. v. Wlnsen—M. Zwaanswijk
2—o
B. P. Bosveld—A. v. Dalen
2—o
Boekholt—C.
Brouwer
A.
J. A.

gisteiavollj

tusschen
Duitéchland en
landenwedstrijd
Italië gehouden, welke ontmoeting gewonnen
werd door de Duitscher» met 21 tegen 18 pnt.
Bergomi, die op het oogenblik in dienst ie, had
geen verlof gekregen, zoodat de ploegen slechts
uit drie renners samengesteld werden.
De uitslagen luiden:
Sprint, eerste serie: 1 Scrivanii, 2 K t-ui-aau.
Tweede serie: 7. Gugiielmétti; 2. Mime.
Derde "er 1
VG. Fn-anp; 2. N».v'
THdrit: 1 O Fur»jin, 17 4 sec: 7
-t'. i tl
12.6 «ec.; S. 4. en 8. Mirlc<\ N»rvl en w
«Men 12 8 eec; 6. Guglie'r rttl 13
i' v
Acht«wvo'glngsweds'rij i JEers'/»
r urann; 3. fiT* 'anti :
V r>- r.
•
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f
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Mfji't
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Het
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Avond

post" geeft ook blijk van greote, onbevooroordeeld'» relaiteltsz'" --f ia
kwesties als Herbedoelc"
dilovjjïis
zoop 1" v-ih>' uit
verre te zoeken
bet hlervolgende citaat:
„W(j zijn tegenstandei's nóch van
het openbaar r-öch van h<-t bijzonder
onderwijs. Wö verginzen of best• ij
den geen van beide wy ach'en ze
geltjkwaarrüg. Niets zou ons liever
zgn, dan wanneer alle kinderen des
volks op, naar karakter, een-en dezelfde school konde't gaan, waar het
onderwijs, zonder
op godsdie"stig?n fondalag zou
staan. Miar dit i» it> ons land niet
mogelijk.
Wy —- de schrijver van dit artikel
zelf hebben In onze jeugd de openbare
school
bezocht en behouden
daaraan een dankbare herinnering;
wij hebben onze eigen kinderen eveneens de openbare school doen bezoeken (in afwijking van verscheidene
andere vrijzinnigen, die, op papier
gloeiende verdedigers dier school,
hun kinderen
niettemin naar een
neutrale btjzondere school zonden, of
zelfs naar een confesaloneele); uit
die feiten blijkt al voldoende, dat wy
ten aanzien van het openbaar onderwijs in een volkomen zuivere gezindheid staan.
Maar het rtJpen onzer Jaren en
onzer overtuiging èn de realiteit der
feiten heeft oma twea dingen ge---

leerd:

achteruit zal blijven gaan, tenzij men,
om d't l«atste te w-ren, midV-len
Wndt t"t voT«ter< Ing van hna» f"
-"Je."
Tot »oover het liberale blad.
Wat ons» hier 'n d<> voorlastate
alinea opviel wu het, door ons vet
gedrukte werdje óók. Immers, als
men, zooal» de „Avondpost", van
meening is, dat het onderwijs op
godsdienstige basis dient opgetrokken, behoeft men niet te zeggen,
men „óók" sympathiek tegenover de
bdzondere school staat
Wat betreft de oorzaken, waaraan
de afbrokkeling der Openbare School
toe te schrtjvn is. meent „De Avondpost" verder, dat kenmerkend is het
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voortreffelijke stof, v< elke i >or ver
scheic'nne ('>eleind«n d'"'nt. Daarom
FLUDOEN VOOR MINISIER
la hfl geer' vijnnd van den alroho!,
STEENRERGHE
tenxtj htl v >rd' gebnr'tt "m een s'uk
Lieten we dezer dagen zien. hoe verd'rf 'r> de wreld 'e 'Tengen en
geVß' rliik
dan
Mf'
is. Sohijnh<var
hoog een liberaal blad minister Weiter «chatte, thans wil d« „Telegraaf" wek' de alc 'iol Ie b*>/»aaflbeden b(J
niet onderdoen in haar oordeel over den mensen >p, -naj" In »■ rk■•—>!■
pden
anderen katholieken minister. held bederft h" 'i
eh t P V r Tvuvfr o r
Onder het opschrift „Minister Pteenberghe als dulrendkunstenaar' zegt
da' de
B|J genon'en pro-jvej)
het blad, naar aanleiding van diens
heiri bij het rekenen
den
vaardif
economische Invloed va'i a'robol vermindert: goed»
streven, om hierbij op bijl'"".«tig tweede notavanov>r
de Nederlandsche presta'ies ''ij stiHie "von'en door kin
verdediging
b»den het accent te leggen.
volkihuishoud-ng, waart" de minister
deren, die p<voli ak hoi krtjgen, geHet blad v'ijst erop, hoe volk- men een
uitvoerig ovr' ?acht heeft gegelev»rd voor ""'i pet
de k'nderen,
ten onrechte onder een deel der verven van hetgeen zijn departement die eerrg'eld iranV bfl
"lerhts
der
Fchool
kriiren.
dedigers
Openbare
nog in <i« periode van 11 December 1939
voor 15 pet. Tier
het bier "p de
de meening heerscht. dat he* Opentot 17 Februari 1940 ten b< 'ïoeve Gerrr" iiawerf
t r
Kiel door ">elk
bare Onderwijs, naar aard en karak
van onze
fi*>fe nP,i bo«*o werd vervangen,
«-»»»■'?>. '"-»d« het
ter, zou staan boven het bijzondere gedaan:
<"«ntB' ongelr'iken
We gelooven,
aldus het l'berale
„Wanneer men deze ïyvlgo nota
He akoho' slaat ook de i-odeltyke
blad, dat velen hun oogen nog n'eods
heeft doorgelezen kan men s'echts ren'men los
s'uiten voor de werkelijkheid.
Mishandelingen komen
het grootste respect koesteren voor
het meest voor op Zondag in de herHet is volkomen j"ist, wat mr.
dezen bewindsman, op wiena schouVan Bruggen schreef, dat de openberg, overtredingen woiden onder den
der» in dere tyden ruik een ontraglnv'oed van «leohol gepleegd en
bare school „ars gelijkwaardige van
'Uk zware taak rust.
de byzondere school moet biyver behet meest door
hei Indiinker»
Het geheele economische apparaat De mlsd*>.ad verm' ■•*•■■•
<t>n»ir
staan
Zoo en niet anders, is ook
van ons land is aan zyn zorgen toe2«bn>ik flfnppmt
onze opvatting. Oeiykwaardlg. Niet
vertrouwd: zoowel onze dagelykache
minder: ook niet beter. Helaas zyn
Al deze feiten deden het alcoholmet de hot»r die er op
er nog maar al te veel voorstanders boterham,
"ntstaan. He' gebruik van
vraagstuk
en
komt
de suiker in bet begeleivan het openbaar onderwys, die dit,
alcohol is opgenomen in het northee,
dende
al»
het
hekopje
groote
naar zUn aard en karakter, verheven
drijf,
dat duizenden menschen te male teven, tv 'trinl'gewo'nt» tl nog
achten boven het bijzondere. Van dit werk stelt, vallen
in zekere mate Jong, pas in de '8e eeuw in Frankstandpunt zal men af moeten.
onder zyn ressort. Zoowel d* kleine rijk ontstaan 7.y ia aangekweekt. ZtJ
Voorts zal men den teruggang der man, die liever
natuurboter op zyn ondermijnt het redelijk be-it van een
openbare schoo' niet mc«r aan aller- brood heeft dan
margarine, als de volk, de afkeer van vat de a'cohol
lei btjkomatige r «'lenen moeten toe
grootindustrieel, die vindt dat de veroorzaakt wor 't er gernger door.
schrijven.
bemoeienis der regeertng te ver gaat, Een <ed' r v'ndt dat het vraagstuk
Wat dan wel beslissend la? Volv^,
«**t
'»io*fr w>t
zullen aanmerkingen hebben op het gr I» en
gerts „De Avondpogt • bet volgende:
den.
bewind
van
Economische
Zaken:
vele
„Beslissend Is he» feit. dat steeds
Naar sprekers overtuip'ng moet
meer ouders aan de byzondere school toeziende derden h»bben die ook. Die
de oplossing niet wo'den gevonden
trouwens niet alzfn
aanmerkingen
wanneer
dit
ook
voorkeur geven, en
tijd onjuist.
In de bestrijding van h*t misbruik,
geschiedt door velen (en het ia onMaar dit alles neemt niet weg, dat maar van het gebruik, en wel om
die
krachtens
omstootelyk waar),
er door en onder mr. Steenberghe drie redenen: d" matighe'dsdrinker
hun beginsel nle» )>ehooren tot de
z<-ggen waar de
een geweldige hoeveelheid arbeid Is niet in staat
dan
is
dit
een
rechterzijde,
gevolg wordt verricht, waarvan ieder Nebegint of ophoudt;
van
matigheid
van het feit, dat zJj hun vertrouwen
wehem U "Heen te ïeeren het drinken,
meestal
«onder
het
te
derlander,
verloren
in het openbaar onderwijs
te merken, dagelijks prof!
niet de mat ! ghr'd; d" matlgheldsnaar bet ten Of
hebben, m.a.w. dat zy
''■*■ hij Rr»d«drinker loopt de l,
teert.
er
woord van dr. Nieuwenhula
de
Dat hy daarenboven
r*n do*»t vallen
gelegengeen hart meer voor hebben.
vindt in glashelders taal, welke
tenslotte op,
Spr. wees
En daarom moet al bet mogeiyke heid
zich
gunstig onderscheidt van zoodrankt>e«trijd i "g noodig blijft, al
worden gedaan, om de positie van veel
onleesbaar ambteiyk Nedermen
komt
tegenwoordig weinig
de openbare school te verbeteren.
rekening en verantwoording dronken
landsen,
t"gen, voorts, dat
Zooalß mr. Van Bruggen het zegt:
af te leggen aan de volksvertegenhet heelemaal g<-en offer is om ars
de band tusseben de ouders en de
woordiging, mag '.eker als een by- geheelonthou' I
'n
•nmc-xic'-iTijj
school moet worden versterkt.
r*r ft *tntle fiAneernerVt r? ■•».
Beslissend is en blijft: de grootere zondere
**OTV"
voorkeur voor het bijzonder onderwijs, met het oog op het godsdienstig
H'»ruit
zou men kunnen opmakarakter biervan.
ken, ds* de strijd tegen den drank,
OOK TEGEN MATIG DRANK
Er zijn verscheidene ouders, die
die de laatste jaren welhaast als
GEBRUIK
zelf vroeger niet zooveel
geltyk
geëindigd werd befcfhouwd, "-set op, •,
•«««■*•»
men dat uitdrukt
~aan god.idienst
Voor de Afdeling Wassenaar van nie"w '-nlaalt. F"

ten eerste, dat het lager onderwijs
op godsdienstige basis dient te worden opgetrokken (daarom staan wy
in beginsel volkomen sympathiek ook
tegenover de bijzondere school) en
dat wat onder den bekenden term
van het aankweeken van christelijke
en maatschappelijke deugden wordt
geleerd daartoe niet voldoende is;
ten tweede, dat, na de onderwtJsder latere jaren, de openbare school nooit meer In haar oude
stelling zal terugkeeren, en zelfs hebben

*
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rlr J. R. P'otemake»
h' ■• ge'ouw Centraal
lezing "vpr bet alcohol» 'aaf
Spreker no- >nder
»lge"q pen
slag In het ~v a d.", den n'?->ho'
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die niettemin, het belang er hield p'of
erkennende, of gedreven door Bruine. In
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fl Maart 1940:
een dßm<»srlj >r iel. gpvondpn 7 Fob» 1940. pon paar
gym;'' hop' Mpq. pen jvrtprinnnnlptjp, e;pm rkt ..Tlrpsden' inh fo2f5, p«n zak an'hracipt, epn bpn-*»nedop
ppn
t«»kp
van auto pen
ning van brug ovpr de Oude M»*.« Hl
een kop van a'jtoar atbordltcht,
een
paM". Inh.
bakker»kle-dlng, ppn rywietaleuteltje
vp'ligm<"'
helds»peld, epn iwart gel~kt heerenrywlpl. *rouH gpbipj»'l, ppn gewlrhtenblok met een gewlcl ' vpi ppn
ons, epn veri"\ndtromm-l (R«ode K«-uls\ ppn -uto
nummerpla"t HZ ?"°37. een rwart Pti' 1 in l
vtjfrltfnkap't "TM.
en vaetrechtkaart Mar t '911
no. laflß, pp" roodp darnpapor*emonn*»ie, inh 25 et .
Tïozpn
d«mp«»aaoh, een bla"w k»atpt«
pen
ppn
'londi'n
kran« in Mul, pen gordtfntje a n
riem, f% n donkp'blauwe koffer, een houtpn ''n^i? 1
dtvp'-np aleutela, >.«f>^fl«)^«i. a
.il- '■»'*••
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pplntu'iri

br'ilne
of van

dameahoed. Dep.

van Ondp» vij" van
51 of I-aan
v. Ooatenburg, 4, Voorburg; een •chlldersstoffp'tjp,
Kranenburg 77; een sjaal, AmsterdßmßcliPstra»' 29:
een «Iputelkettlnkje, waaraan d'le Llpasleutpis. J-p.
Verweyatraat 6; een iwarte kat, Langp x yvprhprg 3:
een dameaportemonnale met rltaalultlng inh. 50 et ,
Looveratraat 4; een bruine artetaach, Bpptsstraat
297; een padvlndersrlem. Vl» r Heem»klndp--pnstraat
270; een portemonnaie met Inhoud,
kaade 1032; een autotankdop, Nunepeetlaa" 40* • ppn
bruine handschoen, He'man CoateratraM 3SI ; ppn
ongemerkt dameerywtel. Rondebosstraat K : »n ring
met dr'e Bleuteli, v. d. v enne«'raat 147; prn vprm.
doublé rfameapolahorloge. <3abr Metau-traat 4'; vipr
bla"we wolipn band
katten, We«selas»raat *:
ppp

5

12

13 30—17.30

u\>r,

Kamer

••"

achoen, rechter), Columbuaatraat *3 (l^oosdulne");
een blauwe trui mat rl»«slutllng, Tmmastraat 79
(Looadulnen); een echop Pieter de HoorhpiMn 59
(Looadulnen); een rwart gelakt h'erenry v iel. ongemerkt, no. 12641, RUswükscheweg 380 (te opvragen
van 8 tot 30 uurl; een klnderwant, handpalm nnppa,
bovenaljd» hor*, maat 111. Rysv»Uk»cheweg 'S8: vlpr
katten en «pn wit hondje (reu). Calandp'eln 19; een
Llpseleutel no. 3801. RljpwUksrhpweg 188; een dampapolahorlogp, nikkel met «wart bandje. Loosdulnscheweg 676; epn k'nderstep, Klaveratraat 34: een rljTielbelapHngmprk. Vl|erbo"mstraat SB6; een ljz»rpn kptm. lang, H»rm. Coetera'raat 3!>«; ppn
tlng, pi m.
<

acapnliertje. Rp'kplpin 6; twel rollpn papipr. vljprboomstraat 67: en heereor(Jwlal „Ralelgh". van
Blankenburgitraat 92: epn Jonge Belgifchp hprdershond (licht 'in kl»ur), Oalvanlatraat 12?' ppn dampshandnehoen, 'ie. Cataatraat 967: een gpwpttperde
gropn» dpkpn. StuyveaantpiMn 59; een paar I'ulne
een
glaré dßmPshand.o"hr«npn. Zwolschestraat S"
194(11
acht
pareltje Dulnwpg
"tav. hegln Feb'.■•-•»-••
!••■•honden, vyf kPtter
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Vanaf Visdag een grootsche
film uit de Franache productie

9

Presenteert van Vrijdag 8 Maart 1940 af: De spannende,
hyper-sensatloneele film:
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Jongens mei
smerige gezichten
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BMiuilßl

met
JAMES CAGNEY
PAT O'BRIEN
en de beroemde
„DEAD END KIDS"
Dagelijks 2 en 8 uur.
Toegang boven 18 jaar (.Rsk.)

IMITAHON OF UFE>

.naar den beroemden romsn van I

UIT6EBREIO VOORPROGRAMMA ■
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VRIJDAG 8 MAART
Ean imnamuililt Fransohe
film, naar den wereldberoemdan raman
van
FRANCIS CARCO
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VIVIANE ROMANCE
GEORBE FLAMANT
RENEE ST. CYR
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Gevangenissen
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(Prlsene da Femmes)
Ean Mm van bewogen tragiek,
waarin da sehrijvar Franeis
Careo lell ean dar heefdrollan
•paalt.
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FLORA BOBSON

Hfljl

LESLIE

fliw
gßyr.

Kfll

tvßiflP

•.*

TOKOANO 18 JAAR
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Ean lilm uit het soldatenleven
■"•t zijn humor on zijn tran«n
Om||o plaat*b*opr«ken

Toegang 18 Jaar <Ry ks]
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Als tweede hoofdfilm!
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Publiek «"i P»™ hehbe« dmee film ont
met
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groot
vangen
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Van Vrijdag a.a. aft voortzetting der succesvolle
Yertoonlng- van het meesterlijk Fransen film werk i
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Een xeer spannend vernaai op
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Huiveringwekkende avonturen, trillende spanning.
TOEGANG 18 JAAR (Rijkskeuring)

Adverteert In dit blad

«.Jte)
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"W/mSm De Residentiebode
Reserveer Uw plaatsen
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CONBAD VEIDT en
FRANcOISE BOSAY
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CASSIDY'i BESCHERMELINGE
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In de greep van een door machtswellust bezeten
man, de duivel der Maleische Jungle
SENSATIE, SPANNING EN ACTIE STRIJDEN OM
DEN VOORRANG
Als tweede hoofdfilm: Een nieuw hoogtepunt van Cassidy.'
De alom gevierde filmacteur WILXJAM BOYD, bijgestaan
door George Hayes, de oude zuurpruim in de Wild Westsensatie vol humor en romantiek.
—
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heeft een Katholiek van node
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VAN DONDERDAG 7 MAART

FLORA I

In Den Haag

•

RESIDENTIEBODE
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Van Vrijdag 8 Maart at

H

(Rijkskeuring:)

MARLENE DIETRId»
In haar basta film

ENGEL

mat HERBERT MARSHALL
Als 2a Hoofdlilm

EEN JONGEN
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Vrijdagmorgen 0 Mrt. 9.30 u.
Zondagmorgen 10Mrt 11.30 iv
de film voorafgegaan
door een inleiding.
nit te spreken door
MeVr VVEGENER SLEESVIJK
namens de Volksuniversiteit
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OEORQE OBRIEN

Pittig amusant. Toag. 18 Jaarj
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De Vliegende Zot

VAN VRIJDAG 8 MAART AF:
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In onze Kindermatineas
JOE E. BROWN In

SCHIPLUIDEN^!™
A, N.
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PRESENTEERT VANAF VRIJDAG 8 MAART
lEDEREN AVOND B.IS UUR
Uitgezonderd ZATERDAG- en MAANDAGAVOND
( ZATERDAG MIDDAG 2.15 UUR

OAAI

soi

„,„„„

n

) zondag

\

tl

WOENSDAG

„

2.15 uur
2.15 UUR

RONALD COLMAN
en FRANCES DEE in
Frank Lloyd's

$*>

De roman der spionne Nata Harl
Teegang 18 laar

(RUkak.)

ZONDAGOCHTEND 12 UUR

Oratie plaatsbeapreken

Toegang s

'AJ"[

.

Jaar

ORUksk.)

1
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ALS IK KONING WAS
(„II I were Klng")

Telefoon 304040
5e PROLONOATIK

SSS S2?ï! DE WITTE NON

Toegang 14

Ék

Prijzen vanaf 30 ot.

Adverteert, morgen gaat

hel beier

Een romantlaoho super

film van de Paramount

Voorafgegaan door 'n zeer goed verzorgd

Voorprogramma
o. a. Popeye The Sallorman

Steeds de nieuwste actualiteiten
TOEGANG 14 JAAR CRflkak.)
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DE O. 11 AAN EEN RAMP ONTSNAPT.

Z. K. H. Print Bernhard heeft Woensdagavond te Amsterdam dan
Internationalen ijshockeywedstrijd Nederland België op de kunstijsbaan
bijgewoond. Voor den aanvang der match liet de hooge bezoeker de
spelers aan zich voorsteller
—

Het ongeluk mei de .O. 11", die Woensdag in de haven van
den Helder door de sleepboot .Amsterdam" werd aangevaren
en xonk.
Het oogenblik, waarop het grootste deel der opvarenden wordt gered door hulp, 'welke ijlings geboden werd,
—

toen het achterschip boven water kwam

Zeldzaam kunstwerk.
Hot museum
Amstelkring »e Amsterdam 's verrijkt
—

met een zeer groot», kun*tig qedreven
ciborie, gedateerd 1661 «n gemaakt
door Johnnnei L>'tma den Oude, den
bekenden 17den eei"vschi»n cje'smid
De Utfi l. A. P M van den 'Voeke,
'—•'i''
0 ..,i,— -tari- der i*ic'""*»
..

Binnen twaalf maanden zullen 40000 Engelsche werkloozen zijn
opgeleid, om hun plaats in de B'itsche oorlogsindustrie in te nemen In
'~-»e en tw'ntig trainingscentra worden d» mennen i» h«t hun ae>»
o«««'«"

v»l» bekwaamd. Leerlingen

ean

den »rh«»id

>«

Wellord

Scheveningen bereidt zich

vo r op hetkomend seizoen

lantaarns

op

den boulevard krijgen

een goed» beurt

De keuken onder den grond.
De koks van de Maglnot-linie aan
-Jo.. ».ko lc j bij da ketels, waarin
het middagmaal voor de landt
verdedigen langt het Westelijk front bereid wordt
—

De mijnontploffing te Callantsoog richtte belangrijke materleela sch»de
•an.
Van vele huizen bleef vrijwel geen ruit heel
-

Een duiker der Nederlandsche marine wordt In het pak gestoken, om
dalen in de haven van den Helder, tenelnda ee" ond«r3ro»|t in
de pnt'Me van d» „O. II
'«

?*•"•••

af• te

•-•

Activiteit van patrouilles. Een traditioneele simpele mndedeeling
In de legerberichten van het WesteHilt fmnL Wat dit ir werktMjk*
h»M h-'.-'tnt, toont bovenstaand» *o»o. Munsehappi»:
■
—

'

<

■

Hden a gschen

Monchyjar

te Innen.
Men moet zich deze bijeenkomsten overigen*

contributie

niet als gering voorstellen. De groote stuwers
van het katholieke leven dier dagen voerden
in deze vergaderingen het woord. Vele malen
trad dr. Schaepman als spreker op. ZUn metalen geluld klonk In de foyer van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en In
„DUigentla".

VlQuien, Staatsraad

tieydenrjjk, Mgr. Konlngs, Mgr. Klgenraam en
de latere minister van Waterstaat mr. Bevers,
het zijn namen, die de oude Volksbonden zich nog
m<>t ontroering zuUen herinneren, want al deze
namen z{jn onverbre'r«Hj!" ir»t den ges<adigen
mn d*»n jongen n K - Vollr«
uitbo'iw en
*">nd verbanden.
In i»O3 zrg Den Haag een gebeurtenis die In
la"ge, I»nge jaren onbestaanbaar had geschenen:
er t'ok een
door de Re«identle
fe»«teltlke
met Roomsche vaandels w»»ri>"v.n do (nMn
l'Miisen schitteren in d«i zon.
I'et vas een groote schare van Volksbonders,
die met ontplooide banieren en met muziek voorop ha«r eersten geesteHjk adviseur pasmoor vari
Rrven Doren» bil gelegenheid van z\)n zilveren
priprrtpj-fcest, een luisterrijk »n intocht 'breidden,
van "iet HoUandsohe Spoor naar zfln parochiekerk aan de Hobbemastraat. Een mooi H. Hartbeeld en een fraai altaar «••"«•'•M-moit
stoffelijke >Mil<'eblt)ken

Zoo Vlieden de Volksbonder* in die dagen hun
»»D ! p(| voor <*fn prleste», zo" ni'n de VolkrV>nd
Teel aan den strijd van

ook

>>*

t

tv.»»»»»' t,«

*-.>iv

En zoo kon het gebouw Houtmarkt 10 betrokken worden, dat zoowel wat zijn practische bruikbaarheid en Inrichting, al* wat zQn sfeer en cachet betrof, een enorme verbetering beteekende.
Zooals reeda vermeld waa hiertoe het St. Wlllibrordusfonds gesticht.
in dit nieuwe gebouw doet zich echter ook reeds
gebrek aan ruimte en indeelings-mogeUjkheden
gevoelen. Toen dan ook In 1938 de feestcommissie werd geïnstalleerd voor de viering van het
SC-jarlg bestaan en er over een passend feestgeschenk gesproken werd, dacht het bestuur der
stichting vooral aan uitbreidingsmogelijkheden
voor de huisvesting,

1907 tot 1912 was wtjler recW en pastoor
I .noa«ien sreesteHJk advls-ur. Hfl werd °pgreit>lg
der Rector Tïö'ler, die ontzaggelijk veel
' "o- <len
'o'kjbond, 'n h t b"zonder ook v K>r de

Actualiteiten o.a.
H. M. de Koningin bij het veldleger.
Finiche ski-patrouilles in actie.
Scandinavisch* Ministers confereeren
in Kopenhagen.
Stelllngbouw in het Inundatie gebied.

»

besloten.
Het lig*, eohter tevens 'n de bedoollnp- ter ge
legenhe'd *"On het (rouden j'hilenm, een tpn'>->nin 'en
itelling te houden omtren' h"t w»ik
Iksbond tn het a'<re' eer en het 1 '*m -ai
g'dep"—

•••

■

'"

'

■ ''■

'

f, "p

'*'■

de R.K. Volksbond in "-nze stad aar een
ben >efte beantwoordde, bleek wel uit het feit
dat in het. eer*te Jaar van zt)n bestaan niet minder dan 1000 leden tot de Haagsohe af<ieellng
tortrad»n. Het bes'uu- vergaderde in die dagen
h ü den heer
Breek in het Juffrouw idastraa fJe.
F.en hoogtepunt In het bondsjaar vrmi'e al
sp'edig bet WJllibrorduafeest, w"e-»vi»rt«. «on »tj><«
moo'e fadit'e werd ingezet
Kort na de «tichting van de b«nds a fde«"ling
kwam „Hulp in Nood" tot stand, voort» het Ondersteuningsfonds, h-t Ziekenfonds en de Begrafenisvceeniging „St. Barb»ra". De zangver«eniping „St. Caecilip ' werd opgericht, wel>e een
t rintigjarig leven
was. Voorts kwa'i
e'n spaarbank, die ecb'er In 19? <, in verb»'
»t Hen oorlog, naar de ~Hanz<>" ov»rg'ng.
Pon aardige herinnering zullen voor de oude
de ledenvergaderingen In „Ca
sino", het tegenwoordige „Reela" in de 'Va
i'i de rran-ge r.e
genstraat, vorme\
op A» "i
telde het r> ,tun*
d* IpHp»>

'•'

hh—-

'■

•»>

gaande ranp-en.

Doch

twee Jaar na de oprichting van

de afvoor het

deeling werd een commissie gesticht
bezit van een eigen gebouw. Deze commissie bereidde den koop voor van de oude kerk in de Da
Costa straat, die na den koop tot vereeniglngsgehi.uw werd verbouwd en Ingericht.
In 1893 kwam de teekensohool tot stand. Een
toe neelaf deeling was geen lang leven beschoren.
Di muziek werd eerst onder de leuze „Godsdienst
en
TOstmln" beoefend. iAter ging deze vereenlging over in het thans In
"•ijd vermaarde „St. Gregorius de Groote".
in 1899 werd d<» vereenlglng „Spaarzaamheid"
opgericht, In 1924 kwam de onderafdeeling „Hulp
in het Huisgezin" tot stand. Nog tal van andere
onderafdeelingen en stichtingen verrichten hun
zegenrijk werk: het plaatseüjk comité voor Tuberculosebestrijding „Herwonnen Levenskracht";
het rechtskundig bureau; de wonlngbouwvereenlging, de retralteclub ~Bt. Ignatius". de relsvereeniging „Ontspanning na Arbeid", de afdeeling
va» de Centrale Volksbank, de agentschappen van
de Ooöp. levensverzekering Maatschappij TJ.A.
„Concordia" en niet te vergeten de stichting
„St. Wlllibrordusfonds", dat, in 1979 voor de herdenking van bet 40-Jarig bestaan opgericht, een
permanent karakter heeft gekregen „ter verkrijging en insta idbouding van een passend vereeni¥

gingsgebouw".

Groote momenten In bet leven van de afdeeJaarlüksche Rerum Novarum-berdenkingen, alle als evenxoovele echo's van de
nationale betooging waarmede op IS Mei 1891 de
uitvaard'ging van de beroemde Encycliek gevierd
""•f «■•«
Dr Schaepman bet woord voerde.
ling waren de

"•"»••

Huisvestingsproblemen
Het vorr"de telkeri c«nleuw een «rnstig prob'**ni

<fa

gro»'
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jDe uwe lendiefstailn Moucheronstra t

d*

v«i\ de s'

Een vroolijke, gekleurde
teekenfilm r«n Valt Disney
„
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Aan Mevn v H. ten laste

gelegd

A«n mevrouw v. H. v. A., echtgenoote van
den gearresteerden ref»renri«.ris van Soc'ale Zaken v. ti. en evenals d"».e, in verband met de
bek-nd" spi'-nnag'ï-zrak In voorlooplge hechteis ten
nis, »n wier '■•aak 14 M«ar' voorkomt.
laste gelegd, de' zrj. in of omstreeks de maand
November 1939 opzettelijk aanteekeningen, gemaakt uit door het Rijksbureau Zeescheepvaart
samengestelde lt)st»n, betreffende tn het buitenland aangehouden Nederlandsche schepen, vermeldende den n«am *-ar het schip, de reehert), de
lading, ligging, van al h etgeen zfl wist dat de
geheimhouding door het belang van den Nederlandschen staat werd gebeden, aan een bultenla"dsche mogendheid heef' medegedeeld, althans
•n handen h»eft gespeeld
Subsidiair word» haar ten laste gelegd, dat
zfl aanteekeningen uit bedoelde lasten in handen
heeft laten komen* van ir. Sturm van wlen zfl
wiat of beg'eep, dat hij voor een bultenlandsche
mo£endh»ld spionneerde, «lthans met autoriteiten van die mogendheid in betrekking stond.
Sturm heeft, aldus de dagvaarding verder, aanteekenlngen omtrent data van aanhouding van
Nederlandsche "chepen, welke door mevrouw
Van Hoeven uit de Ujsten waren gemaakt en op
schrift gesteld, uit haar woning te RtJswJjk medegenomen en de verdere uitvoering van ztJn voorgenomen mtsdidjf is alleen niet voltooid, ten gevolge van de omstandigheid, dat Sturm w-rd
aangehouden door de Nederlandsche politie
F. W J. H P.
Als retu'iren ztfn
Sturm. dr T P v. d K'>oy »n mr. W B ,T
—

Buve.

De zaak tegen den he°r Van Hoeven dient
's middags, die teg»n zrjn vrouw des morr«is.
Verdediger is v"» heirtpn. To*>»itfl helf*TV *««r
rJo,iri(-«
n
«

Den 2den December 1938 ir er op een z»er
brutale rr-anier Ingebroken b{j de familie H J.
P. O. in De Moucheronstraat 13. MQnheer en
mevrouw waren met de auto naar de bioscoop
gegaan en de 24-jarige dienstbode was thuis
gebleven om op het S-Jarig dochtertje te passen.
Toen bet echtpaar een half uurtje weg was,
werd er opgebeld Een mannenstem vroeg of
meneer thuis was. Met het ontkennend antwoord
van d* dienstbode was het gesprek afgeloopen.
Ken kwartiertje later werd er weer opgebeld
en nu deelde een zenuwachtige stem bet meisje
mede, dat meneer en mevrouw een ongeluk
hadden gehad en In het Ziekenhuis aan de Zuidwal waren opgenomen Het was ht'n uitdrukkeHjke wensch dat het dlen»tm<>UJe onrniddelltjk
m hen zou komen.
De dienstbode sprong op d» flet» en ging "aar
de Zuldwa'. doch hier was niet* omtrent een
meneer en mevrouw G. bekend.
Toen d« dienstbode weer thuis kwam, ontdekte zfl dat er ttjdens haar afwezigheid was
ingebroken. Z{j bad de deur niet op het nachtslot gedaan, bet eenvoudige slootje was opengebroken, de achterkamer lag over hoop en het
bleek, dat er ƒl2OO aan geld en een
/ 1000 aan
»l»Tsd»n verdwenen was.
•
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OMGEVING?

EEN GERUSTSTELLENDE VERKLARING
VANDDVEAN

GEZONDHEIDSRAAD

In enkele Haagsche bladen Is dezer dagen
een alarmeerend bericht verschenen omtrent een
mogelijk geval van papegaaien-ziekte, dat zich
te Waasenaar bfl een werkman van het Wandel-,
Vogel- en Dierenpark zou hebben voorgedaan.
We hebben ons tot den Inspecteur van den
Gezondheidsraad hier ter stede om nadere in-

lichtingen gewend.
Inderdaad bleek ter Inspectie een geval als
bovengenoemd gerapporteerd. Hoe m<»n echter,
onmiddellijk gereed heeft gestaan een dergelijk
geval reeds in verband met de z.g. papegaaienziekte te brengen, te publiceeren, leek genoemde
Inspectie even raadselachtig als onvoorzichtig.
We kunnen deze uitspraak volkomen onderschreven. Zoolang van deskundige zijde niet definitief is vastgesteld met welk geval men te
doen heeft, lijkt het op de eerste plaats uit een
oogpunt van voorzichtigheid, ook om geen noodelooze ongerustheid onder de bevolking te wekken, gewenscht, zoo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan dergelijke, nog volkomen ongecontroleerde, gevallen te schenken.
Wel werd ons van de zijde van bovengenoemden Dienst verzocht, er op te wijzen dat de vraag
of men hier al of niet een geval van papagaaienziekte heeft te doen de volle aandacht van den
Gezondheidsraad heeft.
Deze laatste heeft zich dan ook ter nader
onderzoek zoowel met den Veterinairen dienst.
als met de Geneeskundigen dienst te Wassenaar
in verbinding gesteld.
Nog steeds wordt dit onderzoek op de meest
uitvoerige en deskundige wijze voortgezet. Eerst
over acht of tien dagen zouden de resultaten
van dit onderzoek ter wijdere kennis kunnen
worden gebracht
Zoolang deze bevoegde Instanties niet met haar
werk gereed zijn gekomen, kan het
van rnln of meer fantastische berichte" n'«'
'
alleen noodelooze ongerustheid Tekken,
'■
»*)vvdlen Pet ingesteld
'
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TAND DER GEMEENTE
ARBEIDSBEURS

...
Naar wij vf.>-nemen «tonden hier ter stede op
29 Februari j bfl d* pemeenteltjke rrheidsheurs
ingesch»even 22367 werkzoekenden ('-aa-van
volgen» eigen opgave n'<;t werkloos 97? er 271
In dr werkverschaffing) tegen 220?' T 51 ,0
"MO ->n 24602 op 28 Feb'-uari 1939.
'.

Wo« mèt de stad het gomeentelFk ppparaat In
de laatst' veertig jaar gegroeid is, blgkt uit
cijfers die wij in de „Statistiek ven h°t Oe"><>pr't«»
personeel 1938" aantroffen.
Tn de»,e cijfers staat nr meiijk te le»en da* er
in 1900 in Den Haag 490 ambtenaren bij d» gemeente werlwaaro varen Dit na.ntsi nttjgt leder
jaar tot 84-">s op 31 Dec. 19?0 J">an treden neer
afwisselend kleine stijgingen en dalingen in tot
88flö in 1928. In da* Jaar Is het aantal werklieden
in gemeented'"""* MflO tegen BP2t In 1920 en

1201 in 1000.
de indeeling van het personeel
In 1929
In ambtenaren er» werklieden herzien. Tegen de
8855 ambtenaren van 1928 waren er n« 8124,
tegen de 8660 werklieden: 4012. In 1931 Is het
aantal werklieden het hoogst, n.l. *116 (1201
in 1900!), in 1938 was hm aantal 8697. Het
aantal ambtenaren bedroeg in 1938; 9462, dat
is het hcogste aantal, o"<t in d»ze 40 jaar bereikt (Ir 1900 nog 490!)
In het geheel werkten in 1938 7159 menseben
in gemeentedienst: het hoogste aantal geeft 1931
te zien: 7476. In 1900 was bet totaal 1691.
Het H«ag»che politiecorps omvatte in 1900:
485 man, de brandweer 58; In 1922 waren deze
ctJfers resp. 156 en 1420 geworden. De samengevoegde politie-brandweer had in 1923 een M7l
man «ter 1 personeel. Dit getal is geleid»Hjk b«
daald tot 1277 in 1938.
Bt) het onderwijl was in 1921 2241 dipd in
dienst, ir 193? nog 1594 man H-t gr'••<»«»•
*■! £»<.ff mii
2259 man

"-

van

Nieuwe toevoer

de Ambachtscholen

D» kleine stijging van het aantal lnge'chrovenen in Febnjorl wordt verv">orzB»kt dooi het beëindigen van 'V cKnuwn der "m'iacr''.scholen,
■•• 'n >•«<«■ jj/»
!■•■•>•,
wier 'revr'kin Tien i
Hot :■■" '"iv
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De invloed

van

de Mobilisatie

Evenwel va»r ten aanzien van de verminde» ing
In vergelijking met eind Februari van het
vorig Jaar -op te merken, dat dit voornamelijk
een gevolg ia geweest van de inmiddels plaats
gehad hebbende mobilisatie, welke vee' Jtr«<-MM»
»an het bedrijfsleven h"ft onttrokken.
Gedurende Februari werden geplaatst 2017
(Feiruari 1939: 21851 werkzoekenden Hi ron
der zijn niet begrepen 169 pe rsonen, die 7?fr kor
ten tfld als wagen***Wer» »n •»*~*mi~»mi~
—

HANDIASCH ONTRUKT
Een bewoonster van

de Prins

heeft aangifte ge laan, dat In »*mi wlnke' in de
Spulstraat haar handtasch Is gestoi'n
elke
•

een por*""

,rt

'

,
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Den lOden Maart 1939 werd in de Parkstraat
de 38-jarige koopman J. D. aangehouden. Men
herinnert zich wellicht dat deze arrestatie met
een schietpartj) gepaard ging en dat J. D. een
pakje btj zich droeg waarin 1 eraden en Juweelen
tot een gezamenlijke waarde van ƒ 2000 werden
aangetroffen.

s

BQ deze kostbaarheden bevond zich een platina
dameshorloge met brlllanten en een gooden ring
met een brillant, die belde van den diefstal tn
de De Moucheronstraat afkomstig waren.
Tijdens het onderzoek liet D. weinig los. Br
werden enkele bekende Inbreker» gearresteerd,
van deze en andere Juweelendlefstallen verdacht,
maar men moeet hen weer loslaten. De dader»
hl»ven

onbekend,
•

Nu is eenlge weken geleden aan bet licht
gekomen, dat de 19-Jarlge loewerkman A. v. d.
R.. tezamen met den 23-Jarigen loswerkman J.
B. de daders waren van een inbraak tn het flatgebouw aan het Lyceumplein, waarbty zQ een
koffer en een aantal fleaachen wQn bultmaakten.
Verder had dit tweespan verschillende Jassen
gestolen o.a. 8 btj de Landbouw Crisis Centrale
op 19 December.
Toen deze feiten uitkwamen zaten beide al
in het Hui» van Bewaring, wegens muntmeterdiefstallen, die zjj begin Januari in hét Bezuidenhoutkwartier gepleegd hadden en waarH) *fl
np

hpeterdjmd

betrapt

werden.

Nu is de vrouw van J. B. vroeger dienstbode
geweest by de familie O. aan de De Moucheronstraat. ZU win» dus ««at meneer en mevrouw
nes»

SCHOORSTEENBRANDEN

VAN 9 METER HOOGIE GEVALLEN

*

•

•

De aanvoer van versche vlach uit zee wu
gisterochtend niet zoo belangrijk al* Maandag J.l.
De glsterenochtend aar de markt zj)nde kustviaschers brachten niet veel aan, mede In verband niet het slechte weer, waardoor de schepen dB vlsschertj niet naar behooren konden
uitoefenen. Aan d» markt waren gisterenochtend 13 schokkers, waarvan 11 schokkers hun
vaiigsten per vrachtauto van Hoek van Holland naar hier ten verkoop zonden. Te IJmulden
was aan de markt de Soheveningsche motorlogger Fch 18, schipper K. Pronk, met een besommlng van ƒ 340.—. Dit schip heeft de reis onttjdlg moeten onderbreken door icha-le aan het
vischtulg. De vischltjn'n 7Hn aan nn "rak vasti....-m.i-i»
geraakt en gebro'"-"

*
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DE TRAWLVISSCHERIJ

■

'<

a\

In personeelscijfers
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SCHEEPSBOUWERS

GROEI
DE
VAN
HET
opgehelderd
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gedaan h»o/t

Veelzijdige goel

HOOP

ïieoiir
A
AMERIKA

MICKEY EN DONALD

Bij de Australisch, troepen In Cairo.
Hoe de Noorsche ambulance in
i.
R_i
nlandi werkt
RavitaiHearlnp vanhet Transche leo*'
Activiteit van Dultsche Infant»»'*
RolhooUy te Sch.v.nlngen.
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MUZIKALE
_

(Jeteningen van Uuitsch* slagscrrepen.
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EEN

reis van Sumner Welles.
IJshockey Nederland-België.
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Een prachtige documentaire
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Ter gelegenheid van het 20-Jarig bestaan van
de Missievereeniging „St. Aloysius" te 'sGravenbage, heeft het Z. H. den Pau* behaagd Dh.
H. J. P. Wolters alhier, al» hoofd van bovengenoemde vereeniging, de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontiflce toe te kennen.
Zondag 1.1. reikte de.Hoogeerw. Pater N. Verhoeven M.S.C., Provinciaal der Missionarissen
van het H. Hart de onderscheiding aan den heer
Wolters uit.
Deze uitreiking vond plaats in het Missiehuls der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg in tegenwoordigheid van Mevrouw Wolters,
talrijke Paters, Broeders en studenten van 't
Missiehuis.
Enkele leiders van de Missievereeniging „St.
Aloysius" gaven door hun tegenwoordigheid
bljjk van hun belangstelling, alsmede eenlge dames van den Missienaaikring van het H. Hart
van Jezus alhier, waarvan Mevrouw Wolters de
oprichtster is en reeds ongeveer 30 Jaar de leiding heeft.

Zaterdag 9 Maart hoopt de Burgemeester
van onze stad, Mr. S. J. R. de Monchy, zjjn zestigjarigen leeftijd te bereiken. Bijna zea jaar staat
mr. de Monchy als burgemeester aan het hoofd
van onze gemeente en het zijn geen gemakkelijke
jaren geweest. Met het wel en wee van de Residentie heeft hfl innig medegeleefd en menig
initiatief werd door hem genomen of gestuwd,
in het belang van de stad. Moge hg nog lang en
vruchtbaar voor Den Haag werkzaam zijn!
De Burgemeester zal dien dag uitstedig zjjn.

-

•«»»
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PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING
VOOR H. J. P. WOLTERS

Wat wtf hierboven mededeelden, maakt in de
verste verte geen aanspraak op volledigheid. Het

zrji slechts enkele grepen uit een rijk stuk Haagsche historie, die duidelijk bewtyzen met hoeveel
recht de Haagsche Volksbond zloh opmaakt voor
de viering van z(jn 50-jarig bestaan. W(j deelden
reeds een en ander over deze viering mede en
laten bedoelde bijzonderheden hier nogmaals
volgen:
De viering zal up de eerste plaats een kerkeujk
karakter dragen en aanvangen met een Triduüm
van de Volksbonders in de kerk van het H. Hart
aan de Hobbemastraat. Dit Triduüm zal op 4, 6
en 8 April gegeven worden door Pater Borromaeus da Greeve o.f.m.
Zondag 7 April d.a.v. worden In alle Haagsche
parochiekerken de HU. Mis«en van 7 uur en
half acht tot inr«ntle v»n de Jublleorend» afdeeling opgedragen, tTwt)' onder deze H.H. Missen
in elke rarochle de 'aa wanende \'">lkabo" daleden
Alg"*m«»Ti" TT. /,f "wnnnl" «lil 1
*I"elne
aan
men.
De Bi»«chot> van H«*rr» v, Z.H. Exc Mgr. .T. P
Huibers Ra' daamr ee* Tontificale Hoogmis
lT«M>»T»in«tTn<»t, -j>«
opdragen n de kerk
'•taal
de leden.
In de gnx>te zaai van <len Dieren'uin zal des
midf>gB een groo» fe<*sU-rgadering worden beleed De Bisschop vjin Hn".rlem, Z.H. Exc Mgr.
J. P. H"ibers zal 'n deze bijeenkomst de f"»tt
vierende Hiagsche
toespreken.
Met »en plecht! I» Lof. «•" avnds wederom In

f

12000 golden aan prQzen (lste prfls waarde ƒBOOO, 2e pifl» waarde
ƒ2OOO.—), 15 Hoofdprijzen, 1500 andere piüzen, waaronder vele ter
waarde van ƒ 50.— tot ƒ 100*—
Zoo U nog geen lotkaart hebt: achrQf briefkaart aan Postbus 2,
Heemstede en U krflgt haar gratis en franco toegezonden.
TREKKING REEDS 10 APRIL
GAAN
KAART
VEPT OREN
GEEN
LAAT
—

De feestviering

\

Van

•

H
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goedgek. btf Minlst besl. van 27 Januari 1040, 2e afd. no. 1158,
ten bate van:
HET KATHOLIEK COMITÉ VAN ACTIE „VOOR GOD"
en van de
GEMORHJSEERDEN" (V. O. G.)
ONZE
B. K. CENTRALE „VOOR

Toen In 1930 de afdeellng haar veertigjarig
bestaan ylerde, ontving' bJJ echter van haar
leden een bedrag, door dubbeltjesoffers bijeengebracht, dat tezamen met de opbrengst
van een loterQ en van een geweldig geslaagde
tentoonstelling, de fundeering van een nieuw
gebouw verschafte.

•

or volledige «"man'-ipatle.

•

Een tiental jaren was de Haagsche Volksbond
In de tot ve reenigings.febouw verbouwde oude
kerk aan ae Da Costastraat gevestigd. In 1902
werd dit geoouw overgedaan en sloeg de organisatie haar tenten op In een gebouw aan de Nieuwe
Molstraat. Dit gebouw werd voor ƒ 20.000 gekocht
en kostte ƒ 25.000 aan verbouwing en inrichting.
Tot 1921 bleef dit het gebouw van den Volksbond. Van hier uit werd leiding en stuwing gegeven aan den grooten opbloei in de arbeidersbeweging, die in deze Jaren plaats had. In dit
gebouw is het Haagsche katholieke Vakvereenigingsleven ontkiemd en tot wasdom gekomen.
In 1921 trok de Volksbond naar de stichting
„Renswoude" aan bet Westeinde, welke den naam
„Verltas" kreeg. Het la voldoende bekend dat
zich hier allengs flnancleele en andere moeilijkheden begonnen voor te doen, die tot het uitzien
naar een ander tehuis noopten.
Werd het zevende lustrum, In 1925, nog in
„Verltas" gevierd, een Jaar lattr werd het pand
Nieuwe Molstraat 12 voor 5 Jaren met 5 optiejaren gehuurd.

H

■

De Nationale Paaschloterij 1940

worden opgevangen.

In dien HJd was da Volksbond nog geen werklieden-organisatie, daartoe heeft hfl zich eerst
later ontwikkeld. Men behoeft slechts na te gaan,
wie de eerste bestuursleden waren, om een beeld
van het corspronkeUjken karakter van den Volksbond te krfjgen: de timmermanspatroon J. Sohoonenberg waa voorzitter, de heer Allard, werkzaam
in het kofflefaulsbedrijf, secretaris. Onder de bestuursleden uit dien eeraten tjjd treffen wfl voorts
aan de behangerspatroons Boogmans en Berkhout en den zeer actieven bestuurder L. de Zwager, werkbaas aan de jjzergieterij „De Prins van
Oranje."
Contribu:ie werd ex in die dagen niet opgehaald! De 14-daagsche ledenvergaderingen werden
namelijk zoo trouw bezocht dat men kon volstaan met bfl deze gelegenheden in de zaal de

ï

FORSIER-BABY

Wat is dat? Dat is een Förster-baby-vleugelpiano ter waarde van
ƒ 1265.—; de derde prfls van

deeling door een daaraan passende behuizing kon

P 2 Februari 1890 kwam Willem
Passtoors, die twee jaren tevoren te Amsterdam den grondslag voor den Nederlandschen R.K. Volksbond gelegd had,
naar het Haagje. In café „De Pauw" aan
de Schoolstraat voerde de joviale, opgeruimde arbeidersvriend het woord. Hjj wekte de geesten uit hun sluimering en na Am.
sterdam en Haarlem was Den Haag de
derde plaats waar een afdeeling van den
Nederlandschen R.K. Volksbond gesticht
werd.

Mr Kolknua, majoor van
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EENIGE GREPEN
UIT DE HISTORIE

2

1940

7 MAART

Burgemeester

STADSNIEUWS

Volksbnd

Het Gouden Jubileumvan
R.k.

■i■■

RESIDENTIEBODE VAN DONDERDAG

DE

INSPECT

TWEEDE BLAD

de hlo*f<mp

plachten

te

Tfldenj het verrichten van <verkzanmh»den aan
de fabrlekschoorateen der f'i-m» R. aan de
Blnckhorstlaan is de 32-Jarige D. B. uit de Jan
Blankenstraat van een hoogt» van circa 9 meter
omlaag gestort Hij kneusde den linker enkel en
werd door den GG en G.D overgebracht naar
het Ziekerhu's aan den Znldwal. alwaar htj ter

opservati»

te "Hernomen.

•
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''"'

ZWARE KIST

gaan, zij wist ook waar geld en kostbaarheden
bewaard werden. Zty beeft aan haar man J. B.
een en ander hierover verteld en deze beeft A.
v. d. B. Ingelicht, alsmede zekeren G- H. W. K.,
een 28-J»rlgen machine-bankwerker.
Thans is gebleken dat K. en v. d. R. samen
het bezoek in de De Moucheronstraat hebben ge
bracht. Zfl hadden de sieraden aan D. verkocht,
door bemiddeling van den 41-Jarigen I. F.
Deze L F., die In een hofje aan de van Limburg Stirumstrant woont, Is thans gearresteerd.
De groote heler J. D. werd In September van
het vorig jaar. wegens driemaal gepleegde beling
tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. A. v.
d. Ft. en J. B. „zitten", sinds begin Januari, wegens muntmeterdlefstallen en andere feiten. G.
H. W. K. zit voor anderhalf Jaar achter slot
en grendel, wegens een inbraak in de drogistert)
..De Ooievaar" aan de van Hogenhoucklaan.
Nu Is ook nog gebleken, dat v. d. R. en K.
in November 1988 den Inbraak in de woning van
de tam. v. B. aan de Vondelstraat hebben gepleegd, waarbt) zfl ƒ5OO aan geld en «leraden
brilt maakten.
De Centrale Opsporingsdienst heeft met deze
ontdekking weer een mooi resultaat

De PoUtlehran<lweer hee't schoorsteenbranden
gebluscht in d< percelen de Heemstras' 160,
Kochstraat 143 terwijl in den afgeloopen nacht
rjf uur een schoorat-enb'-arrl werd
omstreeks
M
'1« r .'•• .
geblUS"*'*
"'Mp'wtJrftT'*'*"»

behaald

««"

OP

HET LICHAAM

Woensdigmlddag la op het terrein van het
radiostation te Scheveningen de 36-Jarlge L. v.
d. H. uit de Zeezwaluwstraat In elkaar gezakt,
terwijl hy een kist met flzerwaren op den rug
droeg Hfl kreeg de kist op bet lichaam en brak
twee ribben. De G.Q. en G.D. heeft hem
gebracht naar het Roode Kruin Ziekenhi' 1
-

LORRIE TEGEN HET HOOFD
GEKREGEN

Woensdagmiddag heeft op het terrein van de
Gasfabriek aan den Trekweg de 40-jarige los
werkman J. van G., wonende In de Gaslaan een
lorrie, welke opgeheschen werd, tegen bet b~>ofd
gekregen. HJJ bekwam een verwonding aan het
hoofd en een hersenschudding en werd door den
G.G en G.D. vervoerd naar het rieken*"'" «n
d*T! Zuldwsl

TEGEN EEN BOOM GESTEPT
De 13-jarige jongen G. C. H. L*., wonende op de

Binckhorstlaan, is Woensdagmiddag, toen htl met
een step In de Schevenlngsche Boschjes van een
hoogte reed, tegen een boom terecht gekornen
en heeft het Lnkerbeen gebroken. De G.G. en
O.D. vervoerde hem naar het ziekenhuis Bronovo.

TWEEDE BLAD

DUITSCHE FILM IN BESLAG GENOMEN

BIJ „HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERU EN
SCHOONMAAKBEDRIJF

Bijeenkomst was niet besloten
D« Haagsche Filmstudiekring had Dinsdagavond in een van de zalen van Amlcltla een
filmavond belegd, waar een film over den Duitscben veldtocht in Polen vertoond sou worden.
Een 400-tal belangstellenden waa aanwezig.
Vóór de vertooning van de hoofdfilm begonnen
waa, trad de politie op, die deze film, zoowel al*
bet Ufa-Journaal, in beslag nam.
Naar de politie ons mededeelde, werd dit optreden niet door den aard van de film veroorzaakt, doch door het feit, dat er aaa de zaal
toegangsbewijzen verkrijgbaar waren, waardoor
de bijeenkomst geacht werd niet besloten te ztfn.
Het vertoonen van nlet-gekeurde films
wat
hier het geval was
Is echter slechts in besloten
—

—

bijeenkomsten toegestaan.
Op grond van artikel 4 van

de Bioscoopwet
werd tot inbeslagneming overgegaan.

HET NIEUWE POSTKANTOOR
„DISTRICT ZUID” AAN DEN
BIJSWIJKSCHEWEG
Met den bouw begonnen
Dezer dagen is men begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor den bouw van
het nieuwe postkantoor dat op het terrein aan
den Rijswijkscheweg tusschen Waldorpstraat en
viaduct van de Ned. Spoorwegen zal verrtjzen.
Het ruime terrein, begrensd door den spoordijk
en den oprit naar de loodsen van het goederenvervoer, ia reeds geheel door een nieuwe schutting aan het oog onttrokken.
Gelijk reeds eerder is medegedeeld ligt het in
de bedoeling van het hoofdbestuur van P.T.T.,
dezen nieuwbouw, die den naam „Postkantoor
district Zuid" zal dragen, niet alleen voor den
besteldienst van briefpost te bestemmen, maar
ook in het gebouw de expeditiedtenst van den
Pakketpost onder te brengen.
Nu de aanbesteding reeds geruimen tijd geleden
Heeft plaats gevonden en de vorst weldra uit den
grond zal zijn verdwenen, staat niets meer in
den weg de reeds zoo lang gemaakte plannen
ten uitvoer te brengen.
Over hetgeen er in de naaste toekomst met de
gebouwen zal geschieden waarin de zooeven genoemde diensten nog zijn ondergebracht, kon
men ons ter bevoegder plaatse nog geen verdere
inlichtingen versohaffen.

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN
DEN STADHUISBOUW
Ter voldoening aan artikel 15 der Onteige-

ningswet is een afschrift van het Koninklijk Besluit van 12 Februari 1940, no. 5, tot aanwijzing

van de perceelen, welke moeten worden onteigend
voor en ten behoeve van den bouw van een nieuw

raadhuis in de gemeente Den Haag, welk Kon.
Besluit i» opgenomen in a* Sta«>tsooiirant van 19
Tebriiari 1940. no. 85. -an 7 t"t er met 2' Mxart
19'0, \r der»n werkdag van 9 tot 12 ï ur en mn
18 uur 30 tot 17 uur 'Zaterdag* var 9 uur *»t
\2 mr 80), ter i-rag" van een
ier ' er'??'
'
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UIT DE OMGEVING

EEN GOUDEN JUBDLARIS
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Naar wfj vernemen zal op 16 Maart e.k. ten
kantore van de N.V. Heinekens Glazenwasscherij,
Schoonmaakbedrijf, Rolluiken en Markiezenfabriek, gevestigd aan de Westerbaenstraat alhier, het feit worden herdacht dat Dh. A. C. Th.
v. d. Kroft, opzichter bfl genoemd bedrflf, voor
vijftig Jaar aldaar in dienst trad.
om in den vakterm van
Dh. v. d. Kroft is
van de onderste sport
het bedrflf te spreken
naar boven geklommen, naar de zeker, niet gemakkelijke en vrfl verantwoordelijke functie van
opzichter, die htj thans ook reeds meer dan een
kwart eeuw vervult.
Met den groei en geweldigen uitbouw dezer
stad, heeft ook de ontwikkeling en uitbreiding
van dit bedrflf bijna geujken tred gehouden.
Voor ongeveer zestig jaar werd het „Helnekens-bedrjjf", dat het praedicaat „Oudste" Glazenwasschertj jarenlang met een zekeren trots
heeft gevoerd, in deze stad in een klein pakhuis
aan de z.g. „Zoutkeet" (Zuld-West-Bultensingel)
opgericht. Het eerste kantoor werd in de Wagenstraat 39A in een nu sedert lang verdwenen
pand gevestigd.
In dit vrfl primitief opgezet bedrijf, waarby een
klein karretje en een paar ladders, wel het voornaamste materiaal uitmaakte, begon de gouden
jubilaris van straks als eenvoudig employé zjjn
loopbaan.
Toch werd de oprichting van een glazenwasschersbedrtjf waarbty naast spons, lap en emmer,
zelfs ladder en wagen te pas kwam, in die dagen
als een evenement beschouwd. Men leefde toen
n.L nog in den tijd dat de koperen handspuit,
die onze ouderwetsche gedienstigen zoo uitstekend
konden hanteeren, hoogtfl vierde.
Een nog meer primitieve methode uit vroeger
dagen was het begieten der vensters door middel
van een houten pollepel, waarmede het water
van uit de emmers tegen de vensters werd gekletst. Aangezien na een dergelijke manipulatie
de vensters in den regel niet afgezeemd werden
omdat men ze gewoonlijk niet kon bereiken,
droogde het water veelal uit zich zelven op: Betgeen op den duur tot verweering van het glas
leidde.
—

—

Nog geva rlijkerdan het vilegnlers-beroep.

Dat het bedrtjf dat Dh. v. d. Kroft voorheen
zoo vele jaren heeft uitgeoefend
en waarbij
zich
een
stoere
klimmer
steeds
als
heeft
hfl
onderscheiden
geen sinecure beteekent, mogen
we wel opmaken uit het feit dat het bij Arbeidsinspectie en Verzekeringsbedrijf in de hoogste
gevarenklas staat aangeteekend. Zelfs vernamen
we dat de verzekeringspremies nog hooger gesteld worden dan die voor vliegeniers.
De geheele ontwikkelingsgang van het „Heinekens-bedrijf" met alle verplaatsingen en uitbreidingen, heeft Dh. v. d. Kroft mede gemaakt.
Als opzichter is hij langzamerhand de onmisbare figuur geworden, niet alleen bij de leiding
van het werk, doch meer nog b(j het begrcoten
en aannemen vooral van groote karweien, waarbij hfj als taxateur een onmiskenbaar vakkundigen kijk op het te verrichten werk heeft ge—

—

kregen.
Met het klimmen der Jaren heeft dts Juist 70Jarige, het klimmen zelfs op den hoogen Margyrusladder, nog niet verleerd en desnoods gaat
ht( er nog zelf mede naar boven als er controle
noodig zou blijken.
Nog volkomen fit en in het bezit van ecu benijdenswaardig sterk gestel, wijdt de gouden
jubilaris ondanks weer en wind zich nug dageis gelijks aan het werk da*, ztfi
worden en waarvan >>\j nng n i«-t gou-».- of«<><>i<i
*<hi wiiin nemfi.
Op 15 Maart as. ho"pt de Dlrr ;ti<» den
**
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NOEMING EN BEëEDIGIN VANLEDEN VANDEN HAAGSCHENFRIJGSRAAD

ZAKKENROLLER OF DE MARKT
Ken be-voonster van de Ketelstraat heeft bjj
Ie Tilitir aangifte gedaan, dat. op bet mrr t> Herwin aan ói Keur \n Cooterr' raat h »r or'mwol Ir o oor >—i.«g
(l' —'e is ge>
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T«t leden van den Krgg'>raad te 's '■!■«
'tin benoemd d" *olg"nde offleiorpn:

<•<>'

ne o

Majoor A J. J. M I/>r»'iet)«r, l-tpi'ein R van
den Brink, Kap'tei" 'ir. -ir. W. P. J. A. van
Royer-, kapitein T. J. M Rvers, mnjon' O. F.
F. H J. Strare
n "een, k-pit in J H. W'ffe'-

ring, kap'*oir»

SOLDAAI RAMT VERKEERSZUIL
Gisterenavond om een uur of elf «prong op
ie Hooget-al hoek N<*ordeinde, de linkervoorband

ran

een mlltteJre auto. tvstuurd door den
23-Jirigen soldas' M J. C. De wagen reed 'egen
■en verkeerszuil, Ue afknapt». De auto zelf
verd
de

it

■

en v«rv>
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scholen te bouwen.

Verschillende discussies werden hierover gevoerd, tot ten slotte de voorzitter zeide uit de
discussies te hebben opgemerkt dat de sprekers
er in principe niet tegen waren de betrokkene
op haar ouden dag te helpen. Het voorstel werd
aangenomen met 7 tegen 6 stemmen.
Ingediend was een voorstel tot instelling van
de functie en tot bezoldiging van den directeur
van Sociale Zaken; bijna 2 uren ging de raad In
geheime zitting over, waarna dit voorstel werd
aanvaard met 11 tegen 1 stem.
Vastgesteld werd de vergoeding vakonderwijs

1939 volgens onderwijswet 1920 zijnde: ƒ4.60 pel"
leerling voor gewoon lager onderwijs en ƒ 10.20
per leerling voor U.L.O. De voorschotten op de
exploitatie vergoeding voor de bijzondere scholen
werden vastgesteld voor 1840, waarvoor als
maatstaf geldt een bedrag van ƒ 16.87 per leerling voor lager onderwijs en ƒ34.18 voor U.L.O.
Als gevolg van de toeneming der betalingen
in deze gemeente werd besloten het kasgeld van
den gemeente-ontvanger te verhoogen
tot
ƒ 20.000. Besloten werd tot aankoop over te gaan
van een perceel grond op den hoek tuinpad, ter.
behoeve van de stichting van een transformatorstation.
Op een verzoek van de Tulnbouwveieeniglng
„Wassenaar en Omstreken" afd. Nederl. Kon.
Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde om
subsidie van ƒ75 ter bestrijding van de kosten
der tuinbouwcursussen werd gunstig beschikt.
Aan de orde was wijziging steunregeling en
brandstof f entoeslag. Dh. van Bemmelen (R.K.)
braoht dank voor den toegezegden toeslag op
brands'offen van ƒl.--. Wat -'e verzekering*
prem'o botreft *<erd voorgesteld d >w zaak pac
tisich 'e bezien en te ■vspi-ken waardoor besloten werd deze
t> •■nd«in t-,
-aji
n»j
<°rdere bespreking.
V»>-giin«ing werd »eri»en i tot het «"richten
van e->n -verkplaats in de bergplaats Haven
straat 27. Een bedrag van ƒ .r OO
<"erd gevoteerd voor Jaaritjksche subsidie
-Ie v»fl<vi"i e
•">>>

»

vVasßonaarsohe Burgerwacht.
Na een'ge opmerkingen w»d goedgekeurd het
aangaan var een tweetal ge'dleent-iger ter
grootte van ƒ i">o.o'>o en ƒ 100 000 tege" <•-•■ •«■••t»
tn.ij 4 % VoO r jen tij'l van tien laar
De termijn 'oor -Ie on'niiming v-nee" tui ital
onbewoonbaar i"*>''">"'- ■"•«niiigen. e.d .»•' ü<„
I»ar verleng''
Ingekomen was een pm*-ad<le s inzake bet
adrep van een'ge bewoners park „De Ki*vie'"
in
sake aankoop < an brandweerrneterieel oor deze
wijk Besloten werd, mode te deelen. dat van
Gemeentewege hiertegen ge»n bezwar betond.
Naar aanle'dlnp van een verzoek «an enkele
bewoners van den o»'d
wg, werd
besloten een gedeelte v«n ie Tliilwetering te dem
pen De kosten zullen p] m j 6000.
bedragen.
Voorts werd besloten een boc'driool in de \ OudWaj>senaarseh« weg te lof gen waj'-vro de torten
l'
ƒ530"
\ ?e
v n
zfln g»raarr lio
■'»*
•
<

-
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voerd, mi'-
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VOORVERKEER AFGESLOIEN

LOOSDUINEN
r n 4£n van d° straten van
Biiren-be'beJ.
Loosduinen was op 21 «pptember bhj' baar een
interessan f.
er was *elfs een toeschouwer op dak, die '"oensdng een getrouw
ooggetuigen-v»rslag kon geven voor het Hof,
waar de zaak
moest worden. In de
verdachtenbank 'at J. H. van K. uit Loosduinen,
die mei. v. d. M. zou hebben mtsbandeld. H{j had
er al ƒ JR.
voor gekregen, mear daar was
hij niet m->e tevreden. Want v. K. zei, dat hfl
onschuldig was, in welk betoog hij werd bijgestaan door enkele g»tu'gen a décharge. Niet minder dan zes waren er mor heel effect'ef v->nd
de procureur genera-U hun verklaringen niet
Veel van hetgeen de getuigen zeiden wes gericht op hetgeen een juffrouw verklaarde, want
die zou niti hebben gezien. Dat had ze aan enkelen van de getu'gen ft décharge verteld, marr nu
zei de jnffro'iw, dat ze »r een speel» lt reden voor
had om dat te zeggen. Maar met forsche stem
en permanente eed-bouding hl«ld 7» haar '?r
klaring gestrnd, dat ze gezien hnd d«t v«n ff
mishandeling had gepleegd.
„Ik vroeg netjes of hij m'n vrouw niet wilde
mishandelen, er. toen begon hij meteen te slaan",
zoo verweerde verdachte zich Maar de procur-urgrneraal meende dat er toch geerj reden wan
de opgelegd» Straf wijziging te breng»n.
Het Hof zal ovor 14 dagen Uitspraak doen
De Krui*vaart.
Gisterenavond demonstreerden de Kruisvaarders voo< genoodlgden en belangstellenden met het doel, het streven »n werken
van deze jeugdbeweging te verklaren en "itetndeUjk om nieii-vp Ipden "nder de SehooKriip lengd
te werven.
Tn tegenstelling met vorige malen was thans
de eigen Burcht voor de** demonstratie gekozen
en zeker heeft dit veel tot het succes van den
avond bijgedragen. Meer dan op het tooneel voelden de jongens zich hl»r geheel thuis en vrij van
eenige gedwongenheid klonken bun liederen en
declamaties door de zaal. Vooral het model-banuur bij het flakkerende haardvuur onder de open
-

Morgen zai de Kazernestraat vóór perceel mi,
het rflverkeer zrjn afgesloten, In verb»
"■'
werkzaamheden aan de hoofdgasletding.
SI voor

'
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RURGERLIJKE STAND
7 Mpnr^

arm>>andj* van platte gedraaide schakels, voorzien van schuifnluit'ng en velligtieldskeUlnkje.
Het armbandje, dat omstreeks 3 tot 4 weken
g"leden verl rer< is, is op -verHagen tu'schen
«on
P*n 17 Ul ,r
'

'

...

o-.lont

BEVALLEN A. A M. H e Zwart geb.
D. Lerou geb. Kfiwer, d.
Slager. Z
A. Tb. A, van der Kroft gob. van 1 ier,
d. J.H. K Ratelb nd geb. Wigger». z.
G. J. van den BrTg geb. Advoksst, d.
M. A. C. Verhi il geb B»rtels. d. M. A.
Hoog geb. NeiJ». d. .1. E. Gordijn geb.
Rozenburg, d
J. C. E. Muijlwijk geb.
Wouter», z.
A. H. F. van Maurik ge b.
van der Ler., d. -J. M. W- Inzlin geb.
Meijer, d. Tb. Furne* geb. de Wilde. d.
C. Kraaijeveld geb. van der Vlies, z.
A. A. de Roo geb. Sluiter, d. J. J. Godschalk geb. Da», z
A. J. Otterloo geb.
M- van der Starre
Peppelenbosch, d.
L. E. Bölger geb.
geb. Hammer. z.
Medendorp, z. J. Ch. Joppe geb Hendrik», d. W. J. Kuiper geb. van Antwerpen, z. H. Ch. W. van der MeMden
geb. Klaasgen, z A. J. Dubbelman geb.
Gitz, d. C. W. van Kus geb.
z.
E. P. van der Stok geb. Arnold, d.
OVERLEDEN M. van Mourik. weduwe van R. van Gijtenbeek, 84 j. J. van
den Berg, ongehuwde vrouw, 87 j. G.
de Berk, man van L. Baumgarten, 67
J.
L. S. M. Duyverman, vrouw van W.
H. Korenhof, 69 J. A. Keus, weduwe
van M. Rog, 8- j. G. G. P. de Reuver,
man van A. M. J. Hissink. 38 j. R. van
der Meer, zoon, 7 weken.
W. C. J.
Smit, man van A. H. Parker Verboom,
79 J.
R. Oosting, man van F. J. G.
Bommezijn, 52 j. V. D. Driessens, weduwe van M. P. Löho, 79 J. J. Broes,
weduwnaar van C. G. Bloem, 79 j. P.
Muns, weduwnaar van P. Boedijn, 79 1.
J. P. Groeneweg. weduwnaar van G.
W. H. Ph. van Mens, 61 j. S. A. Thema», ongehuwde man. 67 j. G. C. van
der Kolk, man van J. M. C. Kagie, 63 j.
H. P. Hulsman, man van E. P. van der
Haar, 69 J. H. Toet, gescheiden man,
74 J. P. Eerhard, min van M. Tromp,
Tt J j- F. H, Almor, ongehuwde m»n,
•
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„DE VEREENIGDE ZANGERS”

-

-

-

„De Vereenigde Zangers" hielden dezer dagen
hun jaariyitschen feestavond. Aan den beschermheer der vereenielng, VK Gerard Veth werd ter
gelegenheid van dien» 70«t»n verjaardag een
hanler aangeboden.
Nadat het koor een speciaal voor dit doel door
den directeur gecomponeerd koorwerk had gezongen, werd de banier dwr Ph. Veth aan de
vereeniging overgedragen. De humor'st-conferenc'er Rernard Bar*Ti<i» verrotg'l» b°* i»..„ivji'»
'"•i v»n rten avond.
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VAN KELDERTRAP GEVALLEN

-

-

De 65-jarige mejuffrouw S. J. P. van de Copernicusstraat is in een woning aan de Juiiana van
Stolberglaan van een keldertrap gevallen en
heeft een verwonding aan het hoofd gekreten.
De G.G. en G.D. bracht haar over naar
-iMfonhüi» aan «ler» Zuidwal.
>>»*

-

-

-

-

-

-

In den afgeloopen nacht omstreeks vier uur
is op de Valkenboechlaan de 32-jarige J. K.,
wonende op het van St. Aidegondeplein, die met
zfln motorrflwiel door de sneeuw werd verblind,
tegen een vluchtheuvel gereden en heeft de
linker knieschijf gebroken. De G.G. en G.D. heeft
hem naar het Z.K. Ziekenhuis aan het Westeinde
vervoerd, alwaar hfl ter verpleging werd opge-

nomen.

T,

Mos
De krijgsraad zal uit. twee kamers bogtaan,
welke p»r v eek voorlo< pig vier zitHngen zu"en
houden, n.l d« eerste kamer op Dinsdag en
Donderdag, He tweede kamer op Maand»g en
leder 'n plastsvervangrend» loden
Vrijdag.
rullen op Vrtjdag 8 Maart *o 11.30 U'Jr op het
garnlzoenibureau door Hen garnlzoer <comman
Hnnt r is. lult. kolonel J. K"ol worde" tv "eCigd
Het 's rog riet bekend nrnnf ■'•
*"'..,, u«n
Hon Krijgsraad. 7*>\ »H

"»«--«

Commissariaat van Po'iUe van den

DOOR DE LAATSTE SNIEEUWVERBLING

K.J.M. V. en St. Joseph-Gezellen.
Gisterenavond had een gecombineerde vergadering plaats
voor de leden van de K.J.M.V. en Bt. Josephgezellen.
De vice-praeses van de Gezellen verwelkomde
na de opening speciaal de K.J.M.V., die vertegenwoordigd was door haar voorzitter Dh. J.
van Wijk en een 12-tal leden, waarna het woord
gegeven werd aan Kapelaan Riep van de parochie
„De Goede Herder", die een causerie hield over
het Mirakel van Amsterdam. Allereerst las de
Eerwaarde spreker In het kort, de historie van
het Amsterdamsche wonder, waarna htf aanving
met de geschiedenis van den Stillen Omgang.
Spreker wekte het auditorium op de traditie
der voorvaderen hoog te houden. Besloten werd
met een gedicht van Dr. Schaepman. Na een
dankwoord van Kapelaan van der Bosch werd
de avond besloten met een gebed van de Katholieke Actie.
Gemeenteraad.
De raad dezer gemeente
kwam gisteren onder voorzitterschap van Burgemeester S. van Wijnbergen in openbare vergadering bijeen. Bericht van verhindering was
ingekomen van de heeren Dresselhuys en van
der Stoel.
Na een aantal ingekomen stukken en mededeelingen kwam In behandeling een verzoek van
de Christelijke Kleuterschool om een Jaarüjksche
bijdrage in het pensioen, groot ƒ7OO.
voor het
hoofd der school, Mej. van den Broek, die nu
op 66-jarigen leeftijd op pensioen zal worden
gesteld. Dh. Boichel (Lab.) was er wel voor,
iemand te helpen, echter niet om in de huidige
omstandigheden een verordening te wijzigen. Dh.
Breed veld (AJt.) vond het onverklaarbaar dat
een schoolbestuur een dergelijk verzoek indiende
en was van meening dat deze pensioenregeling
niet bij de gemeente, maar bg het schoolbestuur
thuis hoorde en dit laatste moest zorgen voor den
ouden dag van het personeel, alvorens mooie

-

«ton -niiion laten »'or>

Centralen Opsporingsdienst, Laan Copes van
Cattenburch 13. alhier, bevindt 7-lch een gouden
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VAN WIE IS DIT ARMRANDJE?
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Dh. B. Holtrop. bondsvoorzitter, g°f d"n cursisten o en korte uiteenzetting van de groote
a-aarde van dezen cursu». HrJ woes er de\r KrJ
3T>, dat, naar zrjn overtuiging, na ongevee- 1 k
de regeringen van d« Vej» H

-irflf

•

-'T Wiel.
Tot pb>at?>e»mngei-de leden zijn benoemd:
MaJ'vsr N. J. H. A. van Middendorp, ritmee»ter F. W. K de V-'es kapitein G. A. van Dri»m,
Ie luitenrnt E. J. C van Wootrgem, majoor L.
Kzern in, kopit-in T. J. M. an der Lind<-\, 'a

?"g;ev'n.

'

'?->
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Gisterenavond werd op het hoofdkantoor van
ien Neutraler Pond ven personeel In de voeiingsbedrrjver de eerste les v\n d<*n cursus vakbekwaamheid en throrie x>r v-et akk'rsbedrtjf,
•

m

i.

-

-

-

-

•

-

-

-

Vt jas*.

r—•

•"

—

schouw kwam bjjzonder goed tot hsar r»cht.
Baljuw F. Bergenhenegouwen gaf een verklaring bij al hetgeen dezen avond door de Kruisvaarders werd verricht en sprak vooraf een
korte inleiding. De Directeur, Pater Oswald,
richtte zich In het bijzonder tot de aanwezige
ouders en wees hun op het nut van de Kruisvaart
als hulp hy de opvoeding. Na afloop werd gelegenheid gegeven om zich als lid te doen In-

schrijven, waarvan een druk gebruik werd ge-

maakt. Zeer waarschijnlijk zal van dezen demonstratie-avond nog een herhaling worden gegeven
na Paschen om alle belangstellenden, die thsns

niet aanwezig konden

zfln

nog eens In staat te

«tellen met de Knii(H>»«rt kennis te mak»»

1

LAATSTE BERICHTEN

RECTIFICATIE

'<•

39).

3

1940

VAN DONDERDAG 7 MAART

DE RESIDENTIEBODE

In de voorlaatste alinea van de berichten over
het in beslag nemen der steenkool-lading van
acht Itallaansche schepen door de Engelsen*
autoriteiten is een storende fout geslopen.
Het vetgedrukte gedeelte van het stukje „gematigde reactie In Rome" (vierde blad, pagina 1,
onderaan vijfde kolom) begint met „Ook acht
'*.
men het niet mogelijk, dat
Hier moet echter geleken worden onmogelijk, hetgeen de beteekenis van den zin geheel verandert.

RIJSWIJK
Gemeenteraadsagenda.
Vrijdagavond zal de
Raad dezer Gemeente In openbare vergadering
bijeenkomen.
Het in de vorige vergadering aangehouden
adres van het Hoofdbestuur van den Algemeenen
Ned. Politiebond, waarin herziening en verhooging der salarissen voor politiepersoneel wordt
bepleit, zal in behandeling worden genomen, alsmede een verzoek van het R. K. Meisjeslyceum
te 's-Gravenhage om subsidie over 1937.
Voorts zuiieu punten van bespreking uitmaken:
een voorstel tot het aangaan van een geldleenlng,
een voorstel tot aankoop van perceelen in de
Smidsstraat, een voorstel tot overdracht van
grond en water nabij het Jaagpad en een voorstel tot wijziging van het uitbreidingsplan „Randplan".
—

VOORBURG

O. en O.
Door de O. en 0.-commissie uit
de Residentie werd gisterenavond aan de alhier
en in de omgeving gelegerde militairen wederom
een vroohjke avond aangeboden in het ForumTheater. Ditmaal was er een gezelschap onder
leiding van Louis Bouwmeester Jr., dat een nortstop-revue bracht, waaraan naast den leider medewerkten: Hans Kaart, Karel Baars, Mevr. Mimi
v. d. Lugt Melsert en een keurig ballet 0.1.v.
Peter de Heer. Er is hartelijk gelachen om de
verschillende tafereelen, terwg'l de dansen van de
girls en solodansen herhaaldelijk een hartelijk
aplaus ten dee lvielen, waarbij °°k medewerkten
de mooie costumes en decors.
Een militaire band zorgde voor de nopdige afwisseling van dezen geslaagden O. en Ö.-avond.
Passie onzes Heeren.
In de goede week zullen „Ergens in Nederland" in twee kantonnementen voor de daar gelegerde militairen door de
hoofdspelers van de Stichting „Voorburgsche
Passiespelers Ichtus" zes fragmenten worden
gespeeld uit het mysteriespel „Passie Onzes Heeren", van Pastoor J. B. W. M. Möller te Voorburg. De Heer B. J. Koldewey, Arch. 8.N.A., zal
de decors en de belichting verzorgen.
Centrale Bloedtransfusie-Commissie.
In de
week van 8 tot 12 Maart zal In het Forum Theater
op verzoek van het Nederlandsche Roode Kruis
het
worden
vertoond:
bloedtransfusiefilmpje
„Voor het Volk, door het Volk".
Gisterenavond heeft de
R.K. Volksbond.
WelEeiw. Heer Kap. Th. Dekker, Geestelijk Adviseur van de afd. Voorburg van den R.K. Volksbond, een lezing gehouden over „Arbeid en den
Arbeider".
De voorzitter, de heer M v. Steenhoven, her
innerde in zijn openingswoord aan de z.g. 'ITiermometer-actie en spoorde aan tot deelname. Toen
gezamenlijk het Bondslied was gezongen, maakte
Kapelaan Dekker een begin met zijn causerie.
Na een inleidend woord wees spr. op de waarde
van Vaderzorg en Moederliefde en prees tevens
een Engelsch gedicht, voor Holland bewerkt door
dr. Anton van Duinkerken Aangeland op het
teriein van „Arbeid en den Arbeider", zeide apr :
„God gaf den mensch het vermogen om door
den arbeid Zijn schepping te vervolmaken, doch
deze -nisbmikte ztin gaven geheel in strijd met
—
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GEGREPEN

DOODELIJK ONGELUK BIJ EMMEN
uur de 55-jarige
voeger S. Molema uit Emmen per fiets op weg
naar rjjn werk te Emmer-Compascuum was,
reden hem ter hoogte van Emmerschans twee
autobussen van de E.D.S. achterop. Bfl het naderen van een tegenligger remde de chauffeur
P. R. van de eerste bus waarschtjnlrjk te krachtig, waardoor de bus or den door lichten sneeuwval gladden weg slipte. Het voertuig raakte M.,
die geheel rechts reed, en kwam vervolgens tegen
een boom tot staan.
M. werd in bewusteloozen toestand opgenomen
en naar het Diaconessenhuis te Emmen overgebracht. In den loop van den ochtend is het slachtToen vanochtend om acht

offer overleden.
De politie heeft den bus

in beslag genomen
en onderzoekt of er van schuld sprake is.

MEDEDEELINGEN VAN
SUMNER WELLES
PARIJS, 7 Maart.

Sumner Welles heeft de
medegedeeld: „het doel en de aard van
mijn bezoek aan Europa zijn door den president
der Vereenigde Staten bij mijn vertrek zeer duidelijk uiteengezet. Bij mijn bezoeken aan Italië,
Duitschland, Engeland en Frankrijk beoog ik
slechts den president rapport over den toestand
in Europa te kunnen uitbrengen. Ik mag hieraan toevoegen, dat ik namens mijn regeering
geen voorstellen te doen of verbintenissen aan
te bieden heb".
Welles verklaarde verder, dat hij hoopte tot
Zondag te Parijs te blijven. Hij vliegt dan naar
Londen om in de volgende week voor eenige
uren te Parijs terug te keeren. Voor zijn terugkeer naar de Vereenigde Staten zal hij nog enkele dagen te Rome doorbrengen. Hij is voornemens een samenkomst met vertegenwoordigers
der Poolsche regeering te Parijs te hebben, doch
wilde niet zeggen, of hij ook Tsjecho-Slowaaksche vertegenwoordigers zou ontmoeten. Op de
vraag, of hij te Londen dr. Benesj zou spreken,
antwoordde hij, dat zijn programma voor de
Britsche hoofdstad nog niet was opgesteld. Hij
zal geen bezoek aan de oorlogszone brengen.

DERTIENJARIGE

JONGEN VERMIST

De Commissaris van Politie, chef van het
bureau Kinderpolitie te
Amsterdam, verzoekt
namens de ouders de opsporing van Johan
Christoph Gerhard Winkler (wordt Chris genoemd), oud 13 jaar, die sinds 6 Maart j.l. wordt
vermist. De jongen is gisterenochtend van huis
vertrokken en niet naar school gegaan Hij heeft
een brief aan zijn moeder geschreven, waarin
hij mededeelt op eigen beenen te willen staan.
Signalement: lang 165 m.. donker uiterlijk,
donkerblond haar (met kuif), bruine oogen, breed
gezicht, bleeke gelaatskleur, vrij groot litteeken
op voorhoofd, gekleed in donkergrijze winterja», donkergrijs plusfourcostuum. blauw-grijs geruite kousen, roode geruite das, roode süpover,
blauwe blouse, lage zwarte schoenen, bruine z.g.
fietshandschoenen met kappen
Hij heeft bij zich een zwart gelakt liecrenrQwiel merk „iongeia" bij het achterwiel voorzien van rood-wit geverfd schildje met opschrift
„S H." (slecht-hoorend), twee trummelremmen.
Hij is in het bezit van eenig geld
Het is niet onmugeltfk, dat hij /.ïch hier uf
daar ia de bosachen verborgen houdt

O'"! als de
werd gearbeid,

wie ken» -let de waarh»ld:
.".
Arbeid 1™ «'s
-srt>ijn.«

't ware een gebod on
a"hans voe» ve'en
t»ve-is het middel
om in gezlnsonderho ld f e voorz'en. D« waardeering hie'voor heeft z'n tips and downs g?k"nd.
n'nachtte allen arh- ld en acb'te het
oor slaven
geschikt. (Tb'istus kwam
slechts
mede om de'i arbeid 'e bïi'igeu, o.a. in het werkmanshuis te Na'pr't. De K»rk heeft haar 'oering
steeds vervuld e" liet
niti hiervoor "p t» komen
werk g adeld als een <'.od
elgevall'p v erk fn«treek.» 14"0 ontstond een streven
m terug te
Weeren tot oude rebrvlken van vo*' '••••'■>•■•• en
•-rlooT d- arl> eld aan waa'deei'ng.
Hoe Is h"t nu met het lied van den arbeid?
«r i.« nog »«n iubellled, d"cr doo» menscheirjk kw aad 'erd het vran'erd ir etn tr urz-ng
iu»ll
1 \'A»i p«
Het iS ffee-i Ir »w*f —no - Ai\'
••>aakt
Aan he' eind" van ziln beschouwing gekomen,
riehtte de «erw sprek( r een opwekkend woord, in
den arbeid toeh 'ooral mpi' te Men dan de tegenprestatie „loon". Poe • dei R.K Volksbond "ordt
Teer veel geda-vn: Til men
voor
fien Rond v-»><-<-.— -1"" •«."•� i«n e->ir .i->>-»if
> "riteren.
D- voczitter beiloot met een harteltjk woord
van dank »an den T.erw. Adviseur en merkt op.
dat op d-n laa'sfen cursuspvovi van het Wlpterprognn weer v "»1 geleerd is. De ca"serle h«eft
gepekt pehoeid pe raakt. Hij me-kt vort* op,
dat op 2 /pr : l e-n K R.0.-avond worlt 'n b»
r»id en dnt d a ■*. jan vetn-flderlnf niet op 5"
n
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Na ren 'nleide'id woo'd
db. M G. Wp'sz voerde al? eerste spreker het
woord Mr, T. J. Kamp uit Rot'erdim, die «>lc
liberaa' het idee der democratie be' ; ohtte.
F r of. Tinbergen, die hirrna sprak, bphandelde
het "'ei I'loozen-vraagstuk De arbeid 'vordt aldus
spr. in fotalitai>e staten voor een
doel
gebruikt om die goederen te fabMoeeren d'e de
de wereld brengen. (Ge
grootste ellende
roep; I aster: d"nk a"n de boeren in Transvaal).
Ti acht men op deze manier de werkloosheid op
te lossen dan 's di* te duur gekocht en —ernt men
het kind met het badwa f er weg Ook in demo
erotische landen worden fouten gemaakt, maar
in e] e van de/e state" in de we'kloosheid 'ot
een mininv'm gedaald en 0"k in Nederland is
een daling merkbaa'. Deze uitspraak ontl'kte
een hevig prot"st bij een 7»ker gedeelte va'i bet
>npubliek achter in de zT.al. k r eten r-'s: vier
onger, klon'-en >p.
derdduizend soldaten en
de
De voorzitter dreigde d»
'aal te laten vp> wijdoren.
Toen hierna de spreker werd toegeroepen:
„Heb je al eens in de werkverschaffing gezeten;
werd deze bedreiging uiteeve-rd door de inmiddels gearriveerde politie dip dpn grootten oproerkraaier verwijderde Dit optreden ontlokte
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ges'breeuw,

zaal werden
mee deren
gezet, die ond°r het heengaan riepen „wacht
maar, onze tijd komt wel!" Zij »''»vp«i papieren
wolfangels over de aamvez'gen.
Prof. Tinbergen kon na deze incldeT 'tenjtfijn
rede ongestoord voortzetten, waarbij hH
stelling vin ED D. nader uiteenzette.
Na een korte pauze trad als derde spreker op
Prof dr. J. A. ''eraart. Opnieuw werd daarna
'
ver verwn ""d die .weg gebracht
e""'
werd onder tiet ï epen: „Wanneer krijgen we
dan brood?", vaarop ''e voorzitter laconiek ten
antwoord f»nf: „V aag lat mpar aan je leider!"
'
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EERSTE KAMER

SURINAME

VERGADERING VAN 7 MAART 1940
Geopend 11.15 uur
Voorz: mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk
Rijksbegrooting 1940
Voortgezet wordt de behandeling van hoofdstuk
VIII (Dep. van Defensie) der Ryksßegrooting
voor 1940.
Dh. HELDRING (Lib.) brengt hulde aan den
minister, wiens moeiUjkheden spr. begrijpt, en
aan allen die bij de uitoefening van hun taak
gevallen zijn. Spr. dringt aan op zuinigheid; de
militairen zijn als een arme jongen die eensklaps
een einde ziet van zh'n gebrek. B(j het doen van
uitgaven kan méér gebruik gemaakt worden van
de commercieele bekwaamheden van zakenlieden;
militairen zijn minder bekend met koopmansgebrulken. Accountants zijn ook noodig, maar
preventief optreden is nog beter. Spr. wil geen
nieuwe bureaux; eerder meer centralisatie.
Dh. v. d. BILT (Soc. Dem.) bepleit de belangen der oud-gemobiliseerden van vóór 1909, der
oud-marinewerklieden en der mobilisatie-slachtoffers van 1914—1918, waaraan spr. de positie
van de eventueele invaliden der huidige mobilisatie verbindt. De minister heeft verklaard, dat
er geen nieuwe gezichtspunten zijn geopend; hetzelfde verklaarde diens ambtsvoorganger reeds.
Spr. betwijfelt of de regeling wel algemeen bevredigend is; er is stellig veel verschil van inzicht.
Wat de huidige mobilisatie-slachtoffers betreft, daarvoor behoort meer te worden gedaan,
dan het geval is.
Dh. BRIëT (A.R.) sluit zich namens zijn fractie
,aan bij de bezwaren, ontwikkeld tegen mobilisatieclubs. Dh. Wiardi Beekman kan zich aansluiten bij de stelling: geen politiek in het leven.
Maar wat al dan niet politiek is, dat is een
moeilijk te beantwoorden vraag en dit stemt ook
Dh. Wiardi Beekman toe. Er is een beroep gedaan op verhoudingen bij de radio. Maar spr.
betoogt dat het in het leger anders is. Daar
zoeken geen politieke partijen contact met de
gemobiliseerden, althans wat betreft de Roomsen
Katholieken enz., maar ten aanzien van de Soc.
Democraten staat de zaak anders. Dit blijkt ten
overvloede uit verschillende circulaires. Spr.
verheugt zich over de houding der Soc.-Democraten ten aanzien van de landsverdediging; maar de
geschiedenis leert dat mobilisatieclubs in het leger
niet thuis behooren. Een aantal gemobiliseerden
zou komen te staan onder de bevelen eener politieke organisatie. Spr. beroept zich op uitlatingen
dienaangaande van Dh. Troelstra in November
1918 en aan het optreden toen van den socialistischen Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen,
terwijl Dh. Troelstra ook gewaagde van socdemocratische regimenten. Het zou funest zijn
als een zeker percentage dienstplichtigen staat
onder den invloed van een politieke partij. Het
is te betreuren, dat de soc.-dem. partij dit zelf
niet inziet. Spr. hoopt dat de Regeering het
vormen van zulke clubs voor alle politieke partijen zal verbieden.
Dh. VAN EMBDEN (V.DJ bespreekt de lijdensgeschiedenis der oud-gepensionneerden.
Spr. geeft een motiveering van de verandering
zijner houding in defensie-aangelegenheden. Spr.
is lid dezer Kamer geworden in November 1918,
toen er in nagenoeg alle landen een pacifistischoptimisme heerschte. Deze stemming van internationalisme ging bergop tot 1932 en den aanval van Japan op Mantsjoerrje. Wat er verder
van ontwapeningsconferenties geworden is, weten
we allen. De ontwapeningsgedachte inmiddels
bleef in vele landen leven. Men achtte een Euro-

verhoudingen

voor

VERGADERING VAN DONDERDAG

7 MAART 1940
Het opschrift had eigenlijk moeten lulden:
Geen oog voor verhoudingen, indien men het
laat slaan op de onmatig lange en talrijke
redevoeringen over een Kolonie van de importantie van Suriname. De behandeling van de
Surlnaamsche begrooting herinnert in dit opzicht
aan het spilzieke omspringen met den parlementairen tijd bij de begrootingsbehandeling van
het „openbare lichaam de Wieringermeer".
De heer Joekes (V.D.), die van zijn voorgenomen reis naar de West wegens de tijdsomstandigheden afzag, wist toch nog een vol half uur
over de belangen van Paramaribo en ommelanden
te spreken.
Suriname is zoo groot als Java, aldus constateerde hij in het begin zijner redevoering; maar
dat is dan voorshands de eenige grootte, welke
correspondeert met den omvang der parlementaire gedachten wisselingen.
Zeker, een verhandeling als die van den heer
Mes (R.K.) in de vergadering van Woensdag, of
van den heer IJzerman (S.D.) bevatten voldoende belangwekkende opmerkingen. Dat doet trouwens de M. v. A. ook. Maar bij een zoo volkomen
a-politiek onderwerp is het toch heelemaal niet
noodig, dat iedere fractie een afgevaardigde in
het vuur stuurt om van de eigen specifieke
partij-visie te getuigen.
Oog voor de verhoudingen toonde de heer Mes
bij het ontvouwen zijner bezwaren tegen den
import van Javaansche Kolonisten. De Minister
zal hem daarin zeker tegemoet komen.
Maar Javanen zullen toch wel altijd de aangewezenen zijn, om te helpen bij het economisch
omhoog brengen van Ned. Guyana. Dit land is
nu eenmaal volkomen ongeschikt voor blanke
kolonisatie, met welke utopie verschillende anderen blijven rondloopen.
En deze utopie wordt er niet aantrekkelijker
door gemaakt, wanneer men er bovendien nog
veel geld voor gaat vragen. Zooals de heer Joekes, zij het niet onomwonden, scheen te doen.
Men vraagt zich af, als er heden ten dage
voor kolonisatie en de inrichting van proefbedrijven „veel kapitaal" wordt gevraagd, hoe ter
wereld vroegere generaties dat werk hebben opgeknapt? Moet tegenwoordig dan alles van
vadertje Staat komen, en kan die alles omwikke>
lende overheidszorg in de plaats treden van den
moed, de overtuiging, de kracht tot ontbering
en den ondernemingszin van vroegere pioniers
als
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Voortgezet wordt de behandelt"»; vin de Pnri
naamsehe Begroeting voor KMO.
Dh. .IOEKES (V.D.I wijst op d» dunne bevolking van Suriname. Niet minder dan 400.000
gulden zijn thans uitgetrokken voor immigratie
van geplateerde Jovaansche landbouwers. Spr.
vraagt de «anda'ht

rij."'cultuur en ver-

d

'oor

heup' zich

den steun aan mat" en c"rus.
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He«»
nfond ■nn
Spr. ' raagt een ove»zi* »t
z»ken dezer cult'«res.
Spr. behandelt voorts he» vraagstuk vsn de
kolonisatie van Eurrpeanen; onderzoekingen hebben uitgeweze" dat men hierbij uiterst voorzichtig moet zijn Veel ervaring doet men or met
proe'bedrijven. Zoo k«n de economische basis
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gemechaniseerde bedreven «-anwezig worgeacht, v"lgei>s verklaringen "»n d<-n heer
van Dük, die z°s ja>en ervaring hreft op dit
de oprichting
gebied Mh. van Dqk bepleit
van een kolonisatiemaatschappij De belangstel
ling van het gouvernement is te gering. In Suriname wonen 30 000 Javanen en 44.000 RritschIndiërs; spr. bepleit verschillende rechtsbedeeling
voor die verschillende bevolkingsgroepen. Met de
reeds genomen maatregelen is hij het eens; hinnen het knder van de staatsregeling zijn die af
wijkingen, ook ten aanzien van de h'iwelgksvolden

trekking, geoorloofd. De toestand tot nu toe ten

van de huwelijksvoltrekking was onbevredigend: de meeste geboorten o-der de Aziaten
waren volgens de geldende wet buitenecMeih'V.
Hier is een voorziening dringend noo^'g.
Dh
(lab.) spreekt eveneens
over het werk van r»h. van Dijk in Suriname
naar aanleiding van diens brochure over zijn
proef met het mechanische rijstbedrijf. Veel tegenBlagen, voortkomende u't conjunctuur of klimaat,
de heer van Dijk ondervonden, doch tegen
aanzien

»lle ontginningsziek»en heeft hrj '-en oplossing
gevonden. P» grond in nicker-ie is blonder geschikt vo"r rijstcultuur De proef is volkomen
gr*;aagd; het werk i« teruggedacht tot vi»r
m4ndagen r°r heet» e per jaar.
Ppr. zift, evenals de Regeering, 'n de
proef
een groot algemeen belang. Betere bootverHn
b v. timsehen Surineme «n Curacao
dingen
zijn noodzakelijk; eveneens is het gewenscht de
eischen ' oor de "it te voeren rijst te verzwaren.
Dh. van Dijk is van 00-deel, dat Nickerie zeer
geschikt is voor Manke kolonisatie. Wij d'enen
>

<\r kolonisatie op
oopen te houden.

Ons

-Ie

Frnn.seVie eilanden

'-onr

men Suriname ont-Nederlsndschen
De
versterking van het Nederlandsche element moet
bevorderd worden; de pioniersarbeid van Dh. van

Wil

'

Dijk dient zooveel mogelijk gesteund te worden.
(AR
meent, dat de moeiDh.
lijkheden voor S"riname nu geringer zijn dan
wanneer indertijd ee" wel va« rtspl» n was aange)

nomen. Den weg.
spr. d"n juisten.

d» laatute jaren gevolgd, acht

Spr is verheugd over de mededeeüng betreffende de plannen met inpolderingen in Nickerie.
Spr. wijst op he' rapport van prof. de Vos over
waterwerken in Suriname. Beschikbaarstelling
van gelden voor die werken is alleszins redelijk.
Ook deze spreker behandelt het rapport van
ir. H. N. van Dijk over het mechanische rijstbedrijf. De optimistische conclusie van het rapport acht spr. in strijd met de visie van den
Minister en van prof. De Vos Spr. hoopt, dat
de Kamer zal kunnen kennis nemen van het
resultaat van het onderzoek naar hef rapport van
van Dijk.
Het immigratie-vraagstuk brengt het vraagstuk mede van de assimilatie van Javanen en
Britsch-Indiërs aan de Surinaamscbe samenleving. Men late den Javaan zijn adat behouden.
Spr. is huiverig voor geforceerde assimilatie, doch
acht toch hel besluit van de staten gemotiveerd,

begroeting. Ook bh' de liberaler» was er kentering
•m de opvattingen aangaande ''e "efensie.
Verschillende motieven voor de verandering
van de inzichten kan spr. thans on' rp*w»n van
'

internationalen aard niet noemen.
Een absoluut pacifisme is nooit spr's standpunt gewee«t; wei vervanging v»n de nationale
verdediTing door e»n stelsel van eol'ecti' ve veiligheid Ni' alleen de o-'twrnenrars zier sle< hts
*

daarin
w

e**n

verworpen.
De huwelijksverhoudingen

onder de Javanen
zijn te los, vooral in Suriname. De burgerlijke
sanctie dient gehandhaafd te worden.
Spr. ber''''t een e' ■ "riment met ïindhon»
onHerw'i^

•

t<-H.i<-t,

ï,***

vn»>

*ie

Het stemmen tegen dit begi xitingshoofdstuk
heeft sp'. 't laatct als 'enüng volgehouden tot
Februari 1939. Er waren >ij spr. toen ook financieel» bedenkingen. 7(jn
vroegere opvattingen
acht spr. n>et onjuist. Bij democratische staats
instellingen is vrijheid van inzicht een belangrijk
ding. doch wat spr. reeds 15 ja»r geleden vreesde,
een totalitaire oorlog, is dat een sprookje geblek n n ? Het is niet de schuld van spr. ".s., dat
men in ons land met allerlei maatregelen 'aat is
Vele vrijz democraten wezen steeds op de financieele bezwaren; spr. beroept *ich ook op „Kerk
en Vrede". Maar er zijn andere levensbesohouwin
gen opgekomen, wefke niet langs ons heen gaan.
Tegen zoo gnoote bedreiging van oude vrijheid
en jvernietiging vn geestelijke waarden is verdediging geboden. Men mag d't verschijnsel 'liet
ontwijken; ruimte laten voor b-mit jpwpM hr
teekent oorlog in permanentie.
Spr. is geen bekeerling. Het aanbevelen van
collectieve verdediging tegen agressie hee't s'eeds
op gelijken grondslag be>'ist Srr. wijst op verschillende gebeurtenissen in de wereld, in verband met het wezen van den Volkenbond. Men
bedenke <-en"«, hoeveel goeds er dienaangaande
verspeeld 's. Het sanctie steisei is thans geheel
geseborst, en daarmede Is de neutraliteit herleefd. Snr. herinnert aan het op 9 Augustus 1939
toen de oorlog nog niet onvermijdelijk scheen
door hem bri de wijziging <i»r rvior.otpiirhtwet
in deze Kamer gesprol-ene.
Dan was e p ver leder' jaar nog het finaneieele
bezwaar, -lat spr toen tegen de begrooting deed
stemmen. Dit is thans anders; in oorlogstijd zal
men zelfs geneigd (rijn, de finpnci'ele grens nog
verder te v»rleggen Spr. wijs' op de*"rvringen
PWM-vqlfjio en
betreffende
nïHetr. Irleine
-

--■

staten.

P» Regeering hee't mee» dan eens toepegeven
dat het ondenkbaar ware, dat wij alleen zoviden
blijven stas.n. De gebeurtenissen schenen we'dra
dit tot een illusie te zull»n maken. Zoo werd het
aspect jn Februari 1939 hij de behandeling van
dit hegrootingshoofdstuk. Spr. respecteert elk
inzicht op het nationaal belang; doch "pr. vraagt
hetzelfde te zijnen opzichte, en daar heeft het
h\i sommige Kamerleden wel eens aan ontbroken
De situatie 'n Europa is nu grondig veranderd.
In Maart 193 P ging Engeland over tot een ni»uwe
politiek, toen het aan drie landen bijstand toezegde. Pit heeft geleid tot onze zelfstandig)-eidsDezelfde
politiek
België. Sr' moet

ovgrwgingen
Hu» H~n

vi"eg(>r

gelden

voor

hcjrinoi'

v.'eg

verlaten.

Dh. MA.ARSINGH (NSB) betoogt, dat er in
ons land niet voldoende warmbloedpaarden worden gefokt. Het leger heeft in de eerste plaats
deze laatste noodig. Ten «nrwhlo is de kniidblned
fokkerij bevoorrecht.
Het woord was nu -\an den Minister, doch
alvorens hem dit te verieen»n, verdaagt de

VOORZTTTFR te
morgen één uur.
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Berichtesn zijn, volgens Stefani,
overdreven

HET DUITSHCE OPTREDEN TEGEN
DE

ROME, 6 Maart

SCHEPVART

TWEE INBREKERS GEARRESTEERD
Goede vangst te Rotterdam
De Rotterdamsche politie heeft een tweetal
mannen aangehouden, beide goede bekenden van
de politie, die er van verdacht worden in de
afgeloopen maanden een drietal inbraken te hebben gepleegd.
Vrij kort na elkaar werd toen ingebroken in
de confectiefabriek van de fa. Wortelboer aan
den Nieuwen Binnenweg, bij de N.V. Hivema op
de Adelbrechtskade en bij de N.V. R. E. O. F. op
de Groote Markt.
Bij deze laatste inbraak werden twee mannen
door den stoker op heeterdaad betrept en bij een
achtervolging kon een van hen, de 47-jarige bankwerker C. van der W. worden gegrepen en aan
de politie worden overgeleverd.
Aangezien de inbrekers b<j de N.V. R.E.O.F. op
dezelfde wijze binnengedrongen waren als de
daders van de twee vorige inbraken, stond het
voor de politie vast, dat men hier met dezelfde
inbrekers te doen had. Van der W. ontkende echter zich aan deze diefstallen te hebben schuldig
gemaakt en weigerde ook mede te deelen, wie
zijn medeplichtige geweest was.
Korten tijd later gelukte het de politie echter
een hoeveelheid vreemd geld, dat b(j de firma
Wortelboer was gestolen, in een café te achterhalen en de caféhouder werd met van der W. geconfronteerd. Hij herkende dezen als den man,
die hem het geld ter inwisseling had aangeboden. Hierop noemde van der W. den naam van
den 41-jarigen chauffeur, M. van der W., van
wien hij het geld zou hebben gekregen.
Deze laatste man werd eveneens door de
politie aangehouden en is ter beschikking vim
de Justitie gesteld. Beide mannen bljjven echter
de diefstallen ontkennen.
*

DE „QUEEN ELISABETH NAAR
NEW YORK
In alle stilte is haar eerste reis volbracht
Naar thans bekend

geworden

is,

heeft

het

grootste passagiersschip der wereld, de 85.000 ton

groote „Queen Elisabeth" van de Cunard-White
Star Line, op 26 Febr. de werf aan de Clyde,
waar het voltooid werd, verlaten, om door sleepbooten de Clyde afgesleept te worden en zich
naar Amerika te begeven.
In groote tegenstelling met de enorme menigte
die getuige was van het vertrek van het zusterschip „Queen Mary", waren toen nog geen honderd menschen aanwezig. Het schip was vuilgrijs
geschilderd en had geen passagiers aan boord.
De „Queen Elisabeth" is het snelste schip ter
wereld. Haar machinerieën ontwikkelen 200.000
p.k. Men is vier jaar bezig geweest met den bouw
en het schip is voorzien van de modernste machinerieën. Het is 1032 voet lang, 14 voet langer
dan de „Queen Mary". Er is accomodatie voor
2400 passagiers, 300 meer dan aan boord van de?»
„Queen Mary". Verwacht wordt, dat zjj in New
York meeren zal naast de „Queen Mary" en
„Normandie". Uitvoerige voorzorgsmaatregelen
zijn genomen tegen mogelijke pogingen tot daden
van sabotage.
Bu gunstig weer zal het schip vandaae de haven

zeer lang in het water gelegen

Reeds

Officieele Duitsche verklaring
Van offlcieele Duitsche
BERLIJN, 6 Maart
medegedeeld:
wordt
zijde
„In de bultenlandsche pers worden voortdurend verwijten geuit, dat Duitsche vliegtuigen
neutrale schepen tot zinken brengen, zonder zich
erom te bekommeren, of het betreffende schip
vrijwillig onder bescherming van een buitenlandsch oorlogsschip vaart, dan wel gedwongen
naar de een of andere eontrölehaven wordt opgebracht; en dat Duitsche vliegtuigen de scheepsbemanningen met machinegeweren beschieten,
hetgeen meestal als een terrorisatiemaatregel
wordt voorgesteld.
Ten aanzien hiervan kan het volgende gezegd
—

worden:
Wat betreft punt 1: een Duitsch

vliegtuig boven
zee kan niet vaststellen of een neutraal koopvaardijschip onder geleide van een vijandelijk
oorlogschip varend naar de vijandelijke kust vrijwillig onder bescherming van dit oorlogsschip
vaart, of gedwongen naar een eontrölehaven
wordt opgebracht. Het vliegtuig kan slechts het
feit van de vijandelijke begeleiding vaststellen.
De verantwoordelijkheid voor het feit, dat een
neutraal vaartuig, dat naar een contrólehaven
wordt opgebracht, als een in vijandelijk gebied
varend schip moet worden beschouwd en in
overeenstemming met de beginselen van het volkenrecht aangevallen wordt, berust uitsluitend
bij de vijandelijke partij, dle ne* vaartuig tegen
zijn wil tot het aanloopen van een vijandelijke
haven dwingt. In ieder geval beteekent de gedwongen opbrenging niets anders dan het zich
met gewei meester maken van het schip, met
het doel, zich de lading voorzoover mogelijk toe
te eigenen. Alle eenheden van de luchtmacht,
dte boven de Noordzee opereeren, hebben strenge
orders, zich onder alle omstandigheden te onthouden van aanvallen op neutrale koopvaardijschepen, die niet in vijandelijk convooi varen en
zich niet aan vijandelijke handelingen schuldig
maken.
Wat betreft punt 2: beschieting zonder reden
van de bemanning van een neutraal koopvaardrjschip met machinegeweer door Duitsche vliegtuigen komt in geen geval in aanmerking. De
schepen worden in de gevallen, dat zulks noodig
is, slechts door een mitrailleursalvo voor den
boek ultgenoodigd, te stoppen of hun vlag te
toonen, of ook wel een bepaalden koers te sturen.
Slechts wanneer aan deze uitnoodiging geen gevolg gegeven wordt, of het schip zich op andere
wijze verweert, wordt van de wapens gebruik
gemaakt. Dat bemanningen van neutrale, of ook
wel vijandelijke schepen, in reddingbooten door
Duitsche vliegtuigen met machinegeweervuur zijn
aangevallen, zooals nu en dan beweerd is, is
kwaadwillige laster. Wel hebben de Engelschen
zich in verscheidene gevallen aan dit brutale
optreden schuldig gemaakt. Met de Duitsche
Soldaten-eer is zulk een laakbaar gedrag echter
volkomen onvereenigbaar."

Geen registratie der godsdienstige
belijdenissen
WASHINGTON, 7 Maart
In 1940 wordt In
de Vereenigde Staten een volkstelling gehouden.
Het regeeringsdepartement, dat hiermede belast
—

is, heeft nu besloten dat geen onderzoek wordt
ingesteld naar de godsdienstige belijdenissen.
De bisschop van Fort Wayne heeft hiertegen
geprotesteerd en verklaard, dat zeker vier vijfden van de Amerikaansche bevolking lid zijn van
een of ander kerkelijk genootschap, zoodat het
zeer nuttig zou zijn, om de menschen te laten
opgeven, tot welk genootschap zij behooren.

ITALIAANSCHE VERLIEZEN
INETHIOPIë
Tijdens politiediensten in Ethiopië zfln gedu-

rende Februari een officier, drie soldaten
zwarthemden gesneuveld.

DE „QUEEN ELIZABETH"
NADERT NEW YORK
NEW-YORK, 7 Maart
De „Queen Elizabeth" is te 12.37 uur G.M.T. in het zicht van
New-York gekomen.
—

BOOT VAN DE „RIJNSTROOM"
GEVONDEN
OOSTEINDE, 7 Maart (Belga)
De baggermolen „Vlaanderen 3" heeft bij den boel Stroobank een boot, afkomstig van de „Rijnstroom"
gevonden. De boot was voorzien van een volledige
uitrusting en levensmiddelen.
—

IS DIETRICH TE STOCKHOLM
GEWEEST?
KOPENHAGEN, 7 Maart.
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DE STAD SCHIEDAM” ONTSNAET AAN MIJNENGEVAAR
De waakzaamheid van een

vliegtutebemanning,

behoorende tot een kustpost van d» Koninklijke
Luchtstrijdkrachten heeft gisteren voorkomen,
dat het Nederlandsche stoomschip „Sta'' Schiedam
van de Halcyonlijn te Rotterdam op e„ n
"ijjn liep en ten onder ging.
Het vliegtuig had de mgnen gesignaleerd en
verwittigde het schip op draadlooze wijze van
de ligging, naarbij "loog het over het bijna zesduizend ton groote schip, dat regelrecht op de
mijnen in liep. Met een seinlamp gaf het vliegtuig waar-schuwingsteekens, doch niets wees erop,
dat aan bo"rd aandacht aan deze seinen werd
geschonken. (M-choon vi a k voor het schip I'ht"

kogels

in

«n'-i g»-vorppTi, whVipde Hit
zee
'tin koers niet.
De positie van de ..Stad Schiedam" werd zoo
uitermate gevaarlijk, dat ö" bestuurder van het

vliegtuig iich genoodzaakt zag machinegeweervuur voor den b"eg van het schin te geven, t"oen
gooide d» ..F'ad S hiedam" '-et -oer -m en erMr- -rw-h v-nn *"-t t-—i v»>-iie gp
wijde''l' 1 het
...

AARDBEVING IN GRIEKENLAND
Een aardbeving, gepaard gaande met onderaardsch gerommel, is Woensdag waargenomen
in Patras en de naburige steden. Des avonds vertoonde zich iets als het Noorderlicht aan den
Het

veriehrjnsel

duurde RK rninuten

ONTPLOFFING IN EEN KRUITFABRIEK

A. P. Sap. geb. Boot, d.; F. M. Ramaker,
geb. Staniczek, d P. Laros. geb. van den Bos, d.
Overleden: Hendrika Jannetje Nueboer, 86 j.,
geh. met A. A. Pijnacker; Antje Pot, 83 J., wed. van
W. van der Ende: Pleter van der Wlldt, 68 J.. geh
met J. van df T-ugt. Schipluiden: Tan Lommerde
JojiepH» Mo.lo Flikker.
go ]. ge" ">*■• n
:

...
Bevallen M. T"M. C. var VeUe'i.
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VIJEGTUIG BIJ SCHOTSCHE KUST NEERGESCHOTEN
T.nohtvaa-»

PARIJS. 6 Maart
Oampetier de R'bes, de
onderotaetssecretaris van buitfilardsohe zaken,
hee" dr H. Colrjn ontvangen, die v*>or»'tter is
vnn

een

rMlrPTi>>'»Tid«enTM»Yila«il«

do
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Door nog niet nad»r bekende oorzaak is in de
handgranatenfabriek bij Brescia
een explosie
ontstaan. De fabriek werd gedeeltelijk vernield
Er vielen zes HnoHe» en 19 gewonden.

Bevallen

—

chef, Dietrich, een kort bezoek aan Stockholm
heeft gebracht. Zijn bezoek. ald"S het blad,
„staft in natuurlijk verband met besprekingen
over het Fi"sch—Russische conflict. D» reis van
Sven Hedln nnnr Duit» hland e - ' zijn bez'-'-k^Ti
lan Hitler en Goeri'ig worden eveneens

DEK COLIJN RIJ CHAMPETIER
DE

10-12 uur

i.-..ii>l

De „Berlingske
meent te weten dat de Duitsche pers-

Tidende"

HOIKA, 7 Maart.
Japanneezen hebben gisteren No<ioa bezet, op het Noord-Weitelflke deel
van h»t eil<uid Hainan Zjj ontmoetten geen 'egenstand van beteekenis. T°voren hadden vtjf A.merikaansch» zendelingen zich van Nodoa n/>nHftlhfi 1 ruggetrokken. Ook e'iern op het e'
"(■ h.inpo.iiu.Vij actie een vl"t vptl«op
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V oensdagmHdag omstreeks vier uur bemerkbewoners van de Aalsmeerderweg, dat in
het watT vn de Ringvaart nsbjj Schiphol het
lijk van een vrouw dreef. M>n haal«'e het met
een roeiboot op en het bleek in zee» vergaande
staat van ontbinding te
De politie
te Hoofddorp werd gewaarschuwd, di" 'n voorloo
pig onderzoek instelde, en 'n dokter waarschuw
de. Naar schatting bleek d» vrouw '0 jaar te
zijn, doch zii was niet in de gemeente Haarlemmermeer of Hoofddorp woonachtig, en men wist
niet wie het was Er deden zich al spoedig geruchten -oor, da' hier het lük zou zijn opgehaald
van het meisje, dat reeds langen ttid te Amsterdam vermist woMt. Commissaris Schr°uder
van het politiebureau Raampoort, die deze zaak
in onderzoek heeft stuu'de dadelijk enkele rechercheurs naar HoofcMorp, Hoch dezen konden direct
constateeren, dat deze gevo"den vouw "iets
met het
ermistr meisje had uit te staan.
H"P de vi"uw te water ij- geraak', hierover
tast men i' het duister r- politie ' ■ h )fd■•'
''o-p hef 't de Justitie te
"•»

redacteur

VOLKSTELLING IN DE VER. STATEN

JAPANSCHE ACTIE OP HET
EILAND HAINAN

ten

"

De diplomatieke

In strtld met overdreven berichten, die In het
buitenland zijn verspreid over het Fransche leger
in het naburige oosten, wordt volgens geloofwaar.
dige berichten vernomen, dat dit leger, slechts
bestaat uit* 120.000 man, Senegaleezen, Algerij.
nen, Indochlneezen en mannen van het vreem.
delingenlegioen. De divisies ztyn van het koloniale
type, elke divisie bestaat uit ongeveer 6000 man,
zoodat het leger 20 divisies zou omvatten, verdeeld over vier legercorpsen. Opgemerkt moet
worden, dat de plaatselijke hulpbronnen reeds onvoldoende zfln om deze menschenmassa te voeden. Er is schaarscbte van granen, vleesch, fourrage en zelfs van benzine, ondanks den overvloed
van nietgeraffineerde olie uit de bronnen van
Mossoel. Een latere concentratie van gemotoriseerde troepen en viervoeters zou dus ernstige
en moeilijk op te lossen proviandeeringsproblemen met zich meebrengen.
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GEMENGD NIEUWS

peeschen oorlog niet waarschijnlijk. Fn "inds 1921
stemde de vr\jz dfm. fractie
de defensie

...
Voorzitter: mr.
mr.
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Liturgie

zang in de
beide Kerken van Delft
en

het verslag van de Tweede Kamer over
het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van

der Zeven

begrooting van onderwfls voor 1939 (bescherming van schatten van kunst en wetenschap
tegen oorlogsgevaar) is het volgende ontleend:
Algemeen erkende men de noodzakelijkheid
van de voorgestelde uitgaven en betuigde men
harteUjke instemming met het warme pleidooi
van den minister voor de bescherming van de
„schoonste voortbrengselen van den volksgeest".
Verscheidene leden maakten niettemin bezwaar
tegen de wjjze, waarop de regeering het gestelde
doel wil bereiken. Naar het oordeel dezer leden
ware deze aangelegenheid te stellen In de handen
van den inspecteur voor de bescherming van de
bevolking tegen luchtaanvallen.
Volgt men de regeering op haar weg, dan
komt men tot steeds verdere versnippering: de
met uitzondering
actieve luchtbescherming
van gemeentelflke luchtdoelbatterijen
onder
den minister van defensie, de passieve onder de
ministers van binnenlandsche zaken en van onderwas, kunsten en wetenschappen. Thans reeds
verneemt men allerwege de klacht, dat krachtige
—

—

Getijden

afzonderlijke bespreking verdient wel de
z.g. „Zeven Getijden" Broederschap, het eerst
door den pastoor van de St. Hippolytuskerk in
1450 gesticht. Weldra volgde de pastoor van de
Nieuwe Kerk dit voorbeeld. Vijf jaar later, in
1455, maakten Schout, Schepenen en Raad van
Delft bekend, dat zij de VII Getijden in de
Nieuwe Kerk verordenden en goedkeurden en
dat z{j ieder jaar drie of
vier zangmeesters zouden
laten kiezen om de gelden
te beheeren en aan de vorderingen officieele rechtskracht te verleenen.
In de Nieuwe Kerk werden
voor den koorzang
zeven of acht priesters
van
aangesteld,
terw(jl
stadswege ook de koster en
eveneens de schoolmeesters
verplicht waren om op de
Heiligendagen in superplie
en bonnet met de schoolkinderen by het geheele
officie te assisteeren.
Onder het gezag van den
stadsraad vloeiden spoedig
de baten toe van alle ztjden.
Ten einde concurrentie tusschen de Broederschap uit
de Oude Kerk en de Nieuwe
Kerk geheel en al uit te
Een

sluiten, werden ze beiden,
na verloop van tijd, tot één

Broederschap

vereenigd.

(„omdat sy te samen een-

drachtelic ende eerlic dit
goede werck van den zeven
getijden zullen mogen onderhouden).

Hiervan maakte de stad
Delft dan ook een officieel
De Nieuwe of St. Ursula kerk
stuk op, dat door bisschop
David van Bourgondië werd
goedgekeurd. Twe personen. één uit "lke kerk, Administreerden vo< rtaan
alle goederen en stelden de inkomsten
•«-H»
<"">

IGNAZ FRIEDMAN

**'*llegesi van zangm<»est»rßj ter hand.

Opvallend la wel de gToote belangstelling en
De Poolsche pianist Ignaz Friedman is zoo,
Delftschen «nHHK
Juist van een gropte'iMisr'qqoJ Scandinavië terug-.»* raad voor «ttt «o*m**»W«eltflc
trerk. hetjaw*
r
'
en'
HfoVTiè»"
Zal
land
mak
e»
ge'>-eerrf
<ltsar óns
de
welke In
opnieuw
berust,
hWiif!
betrek'rir%
en o.a- morgenavond met het Conoertgebouwl
de
"'"i •■.<— ■>.- .
te Am-rterdam optreden. P« kunstenaar
cf«»wïvg
tal voor zijn -ertrek naar Italië nog een aficheidsmatinée in Diligentis. geven n.l op 7.onWat de muziek bet'eft w-lke in deze Zeven
iagmiddag 10 Maar' as. Igns'. "rie'man zal
door de beide koren <-an St. Hippolytus
Getijden
>.a_
na 'e pauze
Kreisl'• 'anp. va» Scb"mann
St. Ursula werd gezongen, zij opgemerkt dat
en
pr
i......
litsluite'-' -•■'"•il '»n r"h<-r'
deze aanvankelijk geheel of gedeeltelijk, althans
grootendee'i, dr oude Gregoriarnsche muziek
betrof. r>it oude Gregor'aan°ch ia ons, wat Delft
EUDARDO DEL PUEVO HERSTELD betreft, slechts bekend uit twee gedrukte cantualia van 1505 en 1566. Van de geschreven kcor-•»»■
boeken, waar'ai' er n"ttiurl'ik zeer velen
De beroemde Spaansche nianist Fd"ardo del
Pueyo die zijn Hollandsche tournee in Februari
moest afseggpi-, wegens een h"m overkomen onVermeid zij
dat mee<»ter Zybrant in de
geval, is thans geheel hersteld en zal half Maart
Nieuwe Kerk op feestdagen meerstemmige mulijn concerten hervatten. Oei Pueyo zal o.a. in
ziek dee<i uitverer waannede hg reeds in 1455
Amsterdam en den Haag optreden op Maandag
was begonnen. Hg leerde de7"n zang a»n som'8 Maart as. ip het Concertgebouw n Woensdag
mige priester?" en scholieren die zulks wjlden,
'0 Maart as. H P'ligf-utia. N" zij? Hoi'mdsehe
terwijl hii van de kerk niets "miers "ntv'ng dan
'■'
<.■...<d»l Tn<-v«
one-rten
een gift om een vroplqken avond te houden
't
TtX>ir
(St
Caecilia)
Vijftig jaar later was hieruit
een vaste organisatie gegroeid welke ook i«ken
vangers uit het Zuiden in diennt nam
In 1523 werden ten behoeve \<n d' l koor -let
...
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minder dan acht

Het programma vo-r het negend- Meng'lberg
''•>ncert op Zaterdag 9 Maart as is ats v-lgt
Berlioz: Ouverture ~Ije carnaval romain • R"
w»l: Shéhérazade; Voormolen: Suite „Ba-'
>ethoven' Derde Symphonie ..*!> •■'■••
"

■

"

Rolistp-

Mengelberg
RjjUpns (s^prnnri)

FEUILLETON

GEBRANDMERKT
VOORLEVNHT
DE ROMAN VAN

EEN HALFBLOED
...
NADRU
VERRODEN

5B)
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echter sprak de Deen

nu,

Eenige leden vroegen, waar de verplaatsbare
kunstschatten zijn en zullen worden opgeborgen.
Zij doelden hierbij onder andere op de Goudsche
glazen.
Vele andere leden merkten op, dat de minister
bjj de schriftelijke voorbereiding van de begrooting van onderwijs, kunsten en wetenschappen
voor het loopende jaar bezwaar heeft gemaakt
tegen beantwoording van deze vraag. Wel zouden
zij gaarne de stellige verzekering ontvangen, dat
de bedoelde voorwerpen geheel brandvrij en zooveel mogelijk bomvrij zijn ondergebracht.
Gevraagd werd, welke voorzieningen zijn of
zullen worden getroffen voor de Librije te
Zutphen.

„EIN WALZERTRAUM”
Na een succesvolle tournee door Nederland
keert de Fritz Hirsch operette in de Residentie
terug. Zij opent in den Princesseschouwburg op

Vrijdag 15 Maart a.B. om 8.15 uur haar korte
reeks populaire voorstellingen met het
werk van Strauns „Ein Waizert'aum"
De hoofdrollen in dit werk 7jjn in handen van
Fritz Hirsch, Egon Karter, GreM Tüchler, Ruth
Rhoden, Jula Rillo, Mady Meth, Herman Pfalz:36e* Walter Triebel. AlHert.May en Leo Reicher.
tor regie in In handen iraöiPaul Harden en de
teïdirflï vnn
ork<*»»T' rWïfi>T Hf w<\.n« t.««>i«W
«�ein.
Op Zondag 17 Maart a zal om 2 uur ook een
der 7 aak
matinee, gegeven worden. Uit den
Is de
populaire reeks voo'stellingen slecht* een
"•"•"

*>«+
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kort
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serie diar de Fritz Hirsch Operette *\og
J'omr n e't pre-nière b'°rfgt, -ppicwt r, t'
-:m...
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JACQUES THIBAUD
Op het zevende, teven» laatfte concert van de
serie

„Meost»rconcerten"

der

J.

Beek zal de Fiansche violist Jscques Thi' aud
concerteeren p "Zondagmiddag 17 'taa't as D't
con* «rt kom'
Tdo MHnd" <
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T»e Zevengetijd<-nbroeder«chop van Delft i» in
de Middeleeuwen v>lgens de overleveringen uit
dit tijdperk, me' de gel"kln'dei Ie broeders- hap,
gevestigd in de G">ote of St Jacc'vskerk aan
r
...r
"«»p
nmtw
de Grc-nmarkt
*~"

honden

•—»•

gi'ffopst

een hinderlijke hoeveelheid ongedierte
waren oorzaak, dat Carlo telkens weer uit zijn
lucht en

loodzwaren slaap ontwaakte. Bovndi"n w»rd hij
gekweld door benauwde droomen, die hem deden
kreunen in zijn slaap en er mede toe bijdroegen,
dat het zweet hem van alle kanten uitbrak. Nu
eens zag hij 'n zijn droom, hoe hij m»t een strop
om den hals, over straat voo'trenie, achte'volgd
door een woedende menigte, die dreigend riep:
Hangt dien neger op, hn' wil »lch aan een blank
meisje vergrijpen! Dan weer kropen duizenden
reusachtige zwarte kevers over hem heen, waarvan de zwarte portier van het Ljdo Falace Hotel
hem tevergeefs trachtte te bevrijden, terwijl zijn
Weensche vrienden en kapiein Aiherti er "mi""n
stonden en hem uitlachten.
Nog volkomen onuitgeslapen, vermoeid en ge
deprimeerd ontwaakte Cario 's morgens v roeg,
doordat er luid op de deur van zijn kamer werd
geklopt. Op zijn verschrikt „Ja" trad een jongen
binnen, die hem een brief overhandigde met de

Dien heeft gisterenavond een
mededeeling:
heer afgegeven met het verzoek hem vanmorgen
aan u ter hand te stallen!

dat diens woorden

nog slechts als een onverstaanbaar gemompel
Wonken. Carlo luisterde nauwelijks meer en sloot
zfln oogen; het schijnbaar nooit eindigende verhaal van meneer Andersen drong nog slechts tot
hem door als het ruischen van een waterval tot
hö eindelijk, zich reeds niet meer van zijn omgeving bewust, hoorde hoe zgn gast het licht
uitdraaide, de kamer verliet en de deur achter
zich sloot.
Het onophoudelijk lawaai, dat van de straat
tot in het vertrek doordrong, de warme vochtige

Sprong
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hor

Nu Schuurman in het buitenland groote successen viert kreeg Martin Spanjaard de gelegenheid z(jn bekwaamheden als dirigent te toonen.
Spanjaard is een dirigent wiens muzikale gaven
en beheerschlng van de partituren hem wel degelijk in staat stellen een orkest als het Haagsche
te lelden en het Is jammer dat hem zoo betrekkelijk weinig gelegenheid geboden wordt dat
te doen. Het orkest schijnt hem als leider graag
te accepteeren, dat bleek gisteren telkenmale.
Natuurlijk zouden de uitvoeringen aan waarde
winnen als Spanjaard meer gelegenheid kreeg
zich met het orkest in te werken, maar er was
gisteren zeer veel waardevols te genieten.
We zijn Spanjaard ook dankbaar dat hij ons
weer eens de Ciaconna Gotica van Dopper bracht,
een werk, dat we niet veel hooren en dat toch
in hooge mate de belangstelling verdient. Spanjaard heeft het volkomen onder de knie en dirigeert het met sobere, duidelijke gebaren. Ook
de Eroïca van Beethoven komt onder zijn leiding
gaaf en schoon uit het orkest, dat ook dezen
avond weer eens zijn beste beentje heeft voorgezet. Groot was dan ook het succes van leider
en orkest, speciaal na de Eroïca.
Annie Hermes was soliste op dezen avond. Zij
zong de cantate „Ariane auf Naxos" van Haydn,
een werk, dat zooals men weet niet door Haydn
werd georkestreerd. De bewerking van Frank is
wat zwaarwichtig en zelfs hier en daar wel lomp.
In Annie Hermes meenen we een zangeres te
begroeten die de aandacht waard is. Zij heeft een
zeer fraai geschoold geluid, haar techniek wijst
op uitstekende verzorging en het timbre van de
stem Is aantrekkelijk en schoon. Zij zong de cantate zeer mooi en gaf blijk van een zeer hoogstaande muzikaliteit. Spanjaard heeft haar uitstekend begeleid. We hopen de zangeres spoedig
weer te mogen hooren, ook in werken, die eigenlek dankbaarder zh'n voor haar fraai geluid. Zij
werd met bloemen gehuldigd en behaalde een
opmerkelijk succes.

REIZEN EN SCHRIJVEN
In het kader der boekenweek-festiviteiten
sprak A. den Doolaard, de bekende auteur-zwerver, over zijn reizen en zijn boeken. Hij begon
met te zeggen, dat hij geen „litteraire lezing"
zou houden, want er is niets waaraan hij zoo
het land heeft. Dus ging hij eenvoudig vertellen;
vertellen hoe hij tot het schrijven zijner boeken
kwam en tevens hoe diep de lust tot reizen
en trekken er bij hem inzat. Aan de hand van
lichtbeelden sprak hij over den Balkan, het land
dat hem zoo lief is en waar ook vele zijner
verhalen zich afspelen.
Het is inderdaad geen dorre litteraire lezing

geworden doch een gezellig verhalen van zijn
belevenissen, van zijn boeken en zijn zwerverslust, alles gekruid met een fijnen humor en des
ironie van een zich vrij voelend rnensch.
Een dankbaar applaus beloonde den sptekei
voor zijn interessante causerie, terwijl aan zijn
vrouw bloemen werden aangeboden.
Ongetwijfeld heeft den Doolaard zich gisterenavond nieuwe vrienden gemaakt, voor wie zijn
boeken nu nog meer inhoud zullen krijgen en
er te meer door gewaardeerd zullen worden,
als l 1» •?<■)"''
wr »rdoor ook <"t
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Beste jongeman! U moet hier te lande
voorzichtig zijn! Het spijt me meer dan ik
u zeggen kan, omdat u me werkelijk sympathiek bent, maar het ging helaas niet
anders. Ik kon deze prachtige gelegenheid
om aan een kapitaaltje te komen, dat mij
misschien voor goed uit de misère zal helpen, niet laten voorbij gaan. U bent Jong
en sterk en u zult er zich wel doorheen
slaan, maar ik ben al een oude knaap, voor
wien geld den hoofdprijs uit de loterij beteekent. Met de beste wenschen voor uw
verder leven, uw toegenegen
ANDERSRN
Met een onderdrukten kreet vloog C&rlo naar
bet nachtkastje, waarin hg den vorlgen avond,
terwijl hij zich in tegenwoordigheid van den Deen
ontkleedde, zijn horloge en zfln portefeuille had
gelegd. Het horlog* lag er nog, naast een stapel-

Op Zaterdag 9 Maa't as. za' te
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Scala
zal in het
Op Vrjjdag 15 Maart
theater de pr<-nière worden «regeven van '"'ril
hot nieuwste Mo'iw'eester Scho"wspel
De hoofdrol 1» ir hrnden van Johan
Verde' maken deel uit van het gerelsc'iap Joh
Kaart Henk nood, Jo Ve'k, Wll'v van Hemert.
Emie' Buziau, Jo>><m v d. Wat"', Fet' •
Bert Commerell, *af Bonber, M"*v n..inv«n«.
Mimi MeUhrj'Nen, Jenny Pdi"«
de Ame''kaansche
Verder zij» geëngageerd
de stepicrobatische danoerer Rona Hic \rdr
i»'»"<lnl"«
e"
dansers
an' 1 Prady
>'"'

Norell.
Pehalve een groot, uitmuntend get'aind corps

dsjispaar

\leyamira en

de bai'et, werkt een jonge Ween
de rijk aangekle-vie balletten
«taat onder lei'Mng
Het
„Jolijt v ordt onder leiding en
«bracht.
Een btjzoider
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tje kleingeld; de portefeuille was verdwenen. De
minzame, medelijdende Deen had haar meegenomen e" Ca'lo s ,r>nd met dri» en dertig cent
gnwind»
alleen in e«»n h»m vT»"mdA *»n
wereld
Een minuut lang raasde en tierde hij met gegebalde vuisten tegen het noodlot, maar daarna
viel zijn blik op het gouden armbandhorloge en
de lichtzinnigheid van zijn karakter openbaarde
zich in haar vollen omvang, toen hij met een
schamperen lach zei
Mogen mijn drieduizend
dollaj- dien spitsbeef op de een of andere manier
den nek brenken! Nu is het buigen of barsten.
De oom van Lisl sal me waarschijnlijk wel uit
de impasse helpen en als ik maar eenmaal m'n
br«od verdien, dan kom ik er wel bovenop! En
de pessimistische mededeelingen van den Deen
leken hem nu niets anders dan het gebazel van
-
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een oplichter,
winnen.
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had

willen
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niste Jani"" Wein
r»ilig"ntia.
Op dien avond zal de kunstenare
hoor" brengen de Crr'ldr"n*s Cor""
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Informeerde hfl tevergeefs naar mr. Andetsen.
Oeer mensen kende hem, niemand wilde er zelfs
voor uitkomen, dat hij den Deen al eens gezien
had en Carlo, die het hopelooze en het belacheHjke ven zijn toestand spoedig inzag, spaarde zich
zelf de moeite van "en °n ander aangifte t» doen
bij de politie, daar dit zeker evenmin tot eenig
resultaat zou leiden
De drie-en-dertig cent waren juist voldoende
voor een zeer bescheiden ontbot; de kamer voor
den volgenden dag kon hij ook later betal»n en
zoo slenterde Carlo in de richting van de stad,
overal rondkijkend tot hij eindelijk een «oort
pandhuis ontdekte, waarvan de eigenaar, Moe
Löwenstein aankondigde, dat hQ de beste prijzen
van heel Noord-Amerika betaalde. Per saldo
waren het echter toch slechts vijftien doliar,
welke de taxateur voor het armbandhorloge bood,
bereid te
zfl het Jan, dat hij er aan toevoegde En
Carlo
zfln het voor twintig dollar te koopen.
overlegde niet lang: hij liet hem het hnriogo he
houden en nam de twintig dollar
De woning van mister Ortner. Lisbetn's oom,
lag in de We.st 14 straat. Carlo oriënteerde zich
op zijn gids ên liet zich daarna door den ondergrondsclie naar dit deel vaa de mllli'«>nenutad
«
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KALENDERS
„Schweizerische Bundes Bannen"
„Hoe later op den avond, hoe schooner volk",
zegt men In Brabant. Met een variant zouden
wij kunnen zeggen: hoe later in het jaar, hoe
mooier kalender, want deze kalender-1940 die
ons eerst bereikte toen het jaar reeds een
eindje gevorderd was, is zeker niet de minste
onder de vele soortgenooten.
De kalender der Zwitsersche Bondöspoorwegen
geeft twee-en-vijftig prachtige foto's uit het
mooie Zwitserland, die het verlangen, dat land
te bereizen, sterk opwekken. Hetgeen natuurlijk
de bedoeling is.

Het interessantste blad is echter het schutblad, waarop een stempel vermeldt, dat, op bevel
der militaire autoriteiten drie der bladen moesten
worden verwijderd in verband met de daarop
voorkomende afbeeldingen. Een teeken des tijds;
ook Zwitserland is op zijn hoede!

UIT TIJDSCHRIFTEN
Februari-nummer van Luchtgevaar
Het Februari-nummer van „Luchtgevaar", het
maandblad der Nederlandsche Vereeniging voor
Luchtbescherming, wordt bijna geheel in beslag

genomen door de publicatie van het ontwerp der
nieuwe statuten en dat van het huishoudelijk
reglement. Naar wordt medegedeeld, zullen statuten en huishoudelijk reglement behandeld worden in een op 30 Maart a.s. te Utrecht te hooiden
algemeene ledenvergadering.
De middenpagina wordt ingenomen door een
montage, die op suggestieve wijze in beeld brengt,
wat de gevolgen zijn van een luchtaanval, indien
door de bevolking geen beschermingsmaatregelen
zijn genomen, terwijl als tegenhanger een beeld
wordt gegeven van de uitwerking van genoemde
maatregelen.

In een opruep wordt gewag gemaakt van de
Instelling van een Centraal Instructiefonda, waarvoor eenige personen reeds een flink bedrag
bijv ngebracht hebber Fr i» o,a. behoefte aan
een ins'ructiefilm t-n -'e vervaardiging ''aarvan
de
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T>e invlo* d van den, thans, ,/n voguo" zijnden
Russisehen
nk"» BerdjaWf is in ''eze brochure,
geschreven
op verzoek van de rl <»derlandseh
onsmiskenStilden' envereeniging,
(Christelijke
has'. Zooals bek »nd, beoog* doze cultuurfilosoof
»e-i sythese van Social'Tne en Christendo?". Ook
in 'Ut geschrift v ordt "telling pen«men tegen
het kapitalistische stelr°l en voor de zgn. ~".bsohlte klassenstrijd", niet echter om aldus een heilstaa' vn r te bereid» n, doch teneinde het g' /aar
van een economisch despotisme te keeren. Wie
met he behandelde enderwei-p eenigermate vertrouwd 's, vindt met name in ''e v, eSchouwingen
over de Marxistische doctrine en 'Ie ntwikkeling var het klassenstrijd begrip wel «en en ander
critiek or- het solidat tot nadenken stemt, r
dftr'ime acht n wij echter onvolledig Ofschoon
het geschrift getu'gt van toegewiide studie en
ernst'gen zin voo' orde en sociale rechtvaardigheid, meen'n wij toch. dat teg"n sommise stellingen van schrijver • nzrrzij ts bezwaren zijn in
te hi mgf'i, en achten wij d't werje als oriëntatie
voor de" K'-tholiekrn l?ek ongeschikt. Deze zal
zich bij
'e ' x'riike pn'l'cn.tie» va" Ka'ho'ieke
'

(

zijde

brengen. Reeds

versdieid"ne malen in zfjn
die hartkloppingen leeleven had Orletto
ren kennen, welke door vrees koortsachtige
spanning "n zeldzame opwinding kunnen worden
opgewekt, maar wat bad d»t alles te beteekenen
geha 1 ii' vergelijking m"t de gevoelens, welke
hem het hart in de keel deden bonren, toen hij
voor het d" f tig", uit bruin" baksteen opgetrokken
huis stond, dat zijn liefde, zijn w >dlot misschien
paar maal
zelfs zij" leven in zich verrn"g?
wischte hij Tirh het zwet ■an het voorhoofd
alvorens hij er eindelijk toe kon besluiten zijn
rechter wijsvinerer op het wit • 'or"n knopje van
de electrische b"l te leegen. En "p hetzelfde
moment, waarop hij dit deed, 'iel ijn oog op
het blauwe maant!" op 'en nag'' van '.ijn ' inger,
dat blauwer

Hot*

«tw1"»«

«"huwipg leek.
Maar reeds oren''e een k'

'ir'g

n"»n

«"n

wsur

d'enstr einj' me*

-jf
een Wit miltofo He rt""r <»)i v' vr»g nq
s"hen.
Is miss Elsheth Ortnc thu'i?
""■•
Het gonsde in zijn oo'»»: ™l" !
hrvirde hij het antwoord:
Ja. Wie mag ik aandienen ?
Hij stond nu in de eenigszins duister», met
degelijke voornaamheid gestoffeerde hall van het
—

"

•'•

"•""

—

gro"te huis en tastte naar ztin borstzak: ach ja,
zijn portefeuille, mitsgaders de zich daarin bevindende visitekaartjes waren immers den minzamen Deen in handen gevallen! Hii scheurde
derhalve een blad uit een

notitieboekje en schreef

met bevende vinge-s: Cs'letto Zeiler.
Carletto
hoe lang was het geleden,
—
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In het Hotelbureau, zoowel als in het restaurant

onder

nummer 11.19.92

•

Maandag

'*

Kunnen ook telef. worden opgegeven

<
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DEBUSSY CYCLUS JANINE WEILL

graf'~cr

voor de eerste 20 woorden; 10 cent voor
iedere 5 woorden meer of gedeelten ervan.

In „Scala”
as

■

een

PLAATS EEN „PADVINDER"!
75 et.

...
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KUNSTZAAL JOH. D. CHERET

T£WUUR

Ned«Mia> dkoh» Vereep'ging voo» lja"btmtdde''m niet bfbescherming uit 'ïaar

slechts

Zondag-

staat dcuucixri

kan

'•>

3 avonden en een enkele matinee

es] [bp

Soliste: Annie Hermes, zang

•••'

DE BIG VAN HET 168STE IN SCALA
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Oarlo zon er de voorkeur aan hebben gegeven
nu verder alleen te blijven, maar hij kon het
vriendelijke aanbod moeilijk van de hand wijzen
en derhalve begaf hij zich met meneer Andersen
naar zijn kamer, waar hg' zich langzaam ontkleedde, terwijl zg'n bezoeker, lusteloos op en
neer loopend, het een en ander uit zijn veelbewogen leven vertelde, van de honderd betrekkingen, die hg had aangegrepen vóór hg het zoover
had gebracht, dat hg eindelijk in een behoorlijke
positie aangeland, zich niet meer om de toekomst
bezorgd behoefde te maken. Zoo zacht en mono-

toon

bescherming.

■■

?

Dirigent-

leiding: In zake de luchtbescherming ontbreekt,
omdat er te veel leiders zfln; deze grief zal nog
ernstiger worden, indien het aantal leiders wordt
vergroot met een inspecteur voor de kunst-

I.

JU

MARTIN SPANJAARD

de

De Nieuwe of St. Ursulakerk, welke in 1381
werd begonnen en na voorapoedigen bouw tot
een aanzienlijke parochiekerk uitgroeide, streefde
in liturgische zaken haar oudere zuster (de oude
HippoYytuskerk) geheel op zijde met nagenoeg
dezelfde plechtigheden en devoties.
Kruisvinding, Kruisverheffing rechts van het
hoogkoor in de Nieuwe kerk was een kapel aan
het H. Kruis gewijd), Mariamissen, Gulden Mis
e.d. vormden daar slechts een deel van.
In de Lieve Vrouwenkapel werden op alle
Mariafeesten en bovendien wekelijks op Zaterdag
een Marialof gezongen door 8 priesters. Het
officieele document daarvan is ons bewaard gebleven. Bovendien werd er in de Nieuwe kerk
op Donderdag nog Sacramentslof gehouden, terwijl er in 1486 nog vier Loven per week bijkwamen, zoodat daar practlsch alle dagen Lof
was.
Broederschap

O.

Aan

9

De Delftsche

VOLKSCONCERT
Residentie-Orkest

BESCHERMING VAN SCHATTEN
VAN KUNST EN WETENSCHAP
TEGEN OORLOGSGEVAAR

Kunst en Letteren

1

1940

DONDERDAG 7 MAART

dat

Lisbeth en ander" gr«»<i<> vrienden hem z-*-> had
den genoemd!
Het meisje Het hem in de, rechts van de hall
gelegen parloir en v»rzocht hem plaats te nemen.

Doch Carlo gunde zich geen rust. Ongeduldig
liep hh' den grooten salon, op welk achtergrond
een fraaie Stelnway-vleugel stond, op en neer.
Langs de muren stonden zware, donker gebeitste
meubelen, »enige schilderijen waren alleszins het
aankijken waard en op ettelijke consoles en
étagères waren foto's geplaatst.
Or een dan.' 'an 'rof Pario een sterke gelrj'*enis

Ort'<er. Vn dat ionge slanke mei=je 7ou z"ker
wel haa' nich>je zijn. G'»k zij had wel iets van
Ijsbeth, maar om haar lippen lag dezelfde afwijzende, hoogmoedige trek, die h»ra reeds gisteren bij verschillende vrouwen was '>pgevalleT>. Op
een zilveren schaal vond hij foto's van IJsl zelf.
Voor he 1 meerendeel waren het Wp«nsehe k'»kjes
waarbij amateuropnamen, die hij vroeger r"eds
gezi'n had, maar tenslotte vond hij toch ook een
foto van reoenten datum, welke in de Amerika.ansche badplaats NewFort was ge"om»n. Verheugd
zijn
liep hij er mee naar het r°am; ja, dat
lieve, goede I.isl met h'var trouwhartige, nauwe
oogen' Alleen leek hem het lachje om den vo''pn
moi'd minder '"Indrljjk, ja. zel'i iets ïherp"' te
1' 'te
hfln* f*' gr*~r\ \tf\r
Zijn PPWO*''
■'-'
™ereld in
t

"

p

"

»
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»

Wanrom kwam lisl nu ook niet binnen stormen? Rr waren nu zeker wel t'rn minuten vernie t geheel gekleed
loopen en zelfs als IJsl n<
was geweekt, dan h"i zt toe 1 ' t' imin 'e even
-l--'i»
lr"Mii"ri
haar hand do/»» er»» Irier inn
steken
»

*}<•

Een angstig vooi gevoel sroerde hem de k"el
dicht In gespannen aandacht I'dsterde hij aan de
deur Van de eerste ver't'eping drong het gegons
van stemmen tot hem ''oor; - rouwenstemmen
waren het, opgewonden, maai onverstaanbare
woorden en nu leek het, of hij iemand zachtjes
hoorde snikken. Hij drukte zijn nagels in de palmen van znn band, kne~p znn lippen opeen en
">'""l tempo do~,
voetde, hoe zijn bloed in
zjin aderen stroomde.
--"

D n ee'ie minuut verliep na de andere. Boven
was het stil geworden; men hoorde niet"» anders
dan het tikken van de groote pendule op den
schoorsteen Zijn knieën knikten; ht) kon nu werkelijk niet r =;er blijven staan, liet zio'i da'uon'
v
•••■<•■
c"' iM'l'sn en 'teg-n te tel)
op e n
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Het Groot Nocrrd-Hollandsch Kanaal, dat via
Alkmaar de vprbinding tusschen Amsterdam en
Nieuwediep vormde, de eenige verbinding van de
koopstad met de zee, voldeed reeds geruimen tjjd
niet meer aan de behoeften van de scheepvaart.
De stoomvaart had geleid tot den bouw van
grootere schepen dan waarop men bij den aanleg
van het Noord-Hollandsch Kanaal had gerekend
en verschillende ontwerpen waren gemaakt om
hierin verbetering te brengen.
Het spreekt vanzelf, dat daarbij in de eerste
plaats gedacht werd aan doorgraving van de
duinstrook nabij Velsen. Het IJ was een groote,
zeer breede inham van de Zuiderzee, een zeegat,
dat in de vorige eeuw door landafslag en overstrooming steeds grooter was geworden, totdat
men door behoorlijke bedgking daaraan paal en
perk had gesteld.
De aanleg van een scheepvaartweg door het IJ
had het voordeel, dat men een kanaal zou kunnen uitsparen in het land, dat men hoopte te
winnen door drooglegging van het IJ. De moeilijkheid was echter, dat men weliswaar slechts
een strook van nog geen 8 K.M. breedte moeßt
doorgraven, doch dit was juist een strook moelijk
te verwerken rulle duingrond.
In 1661 werd den ontwerper van het z.g. plande Jaeger concessie voor de uitvoering verleend.
Daarna werden echter nog verschillende wijzigingen in het plan aangebracht, totdat in 1865 de
Kanaal-maatschappö met het graafwerk begon
volgens het definitieve ontwerp.
Het is merkwaardig, dat men zelfs bij den
Rijkswaterstaat te Haarlem, waar de dienst voor
het Noordzeekanaal gevestigd is, en waar men
over een uitgebreid archief over alles, wat het
Noordzeekanaal betreft, beschikt, weinig te weten
kan komen over de werkmethoden, welke bfl de
doorgraving werden toegepast en de hulpmiddelen, welke men er bjj gebruikte. Wel staat vast
dat handenarbeid een belangrijke rol speelde en
dat de eerste stoomwerktuigen, die gebruikt werden, zuoals zandzuiger en transportband, afkomstig waren van de Engelsche firma Hutton.

De

doorgraving

De douigmvUig duurde ongeveer twee jaar en
ïu 1867 werd begonnen met den bouw van de

buitenhaven. Hiermee werd ook de grondslag
gelegd voor het ontstaan van IJmuiden, van oorsprong geheel vor-havn v«in .Amsterdam, 'ater
vooral tengevolge van het ar»! opkomende
«"•herjjbe/irtjf zich zelfptandig ontwikkelend.
W-iral d» bouw van d« r'k ru'm VOO meter
lang zjjr Ie havenhoofden Ir open zee, was voor
dien tijd «en ongeëvenaarde techn'sche prestatie.
F'»nige malen werden gedeelten van )"U reeds
tot stand g-Src-hte werk do-r storm vernield
en moesten de werksteigers opnieuw worden
aangebraor-t. Aanvankelijk dacht men de hoofden
geheel van graniet te bouwen, doch in 18' T besloot men deze constructie te verzwarer door
sto'ting »an >*etonblo'cken aan de ze-»zgde, waartoe met dan 300 000 kubf'ke me'er beton' nvwst
word»n 'erwerkt. Tn 1878 waren de hoofden gereed. De j>anleg bad ruir> twaalf millioen gulden
gek'-st <>n hoewel seder* dien veel verbet' -ingen
er d" cndchonlskosten hooge
zyjn
=l.e<l p 'leven stel' n, 'r df 'm' »iih«ven
n
"'«
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Het IJ w«rd Inpepolderd met uitsparing van
het Spaj<roe, ernlge ztlkanslei' en boezemwateren.
Daertoe moest het TJ aan de Zulderze«ztjde worde" afgesloten. Pit gebeurde door den briw van
de Oranjesli''zen bij f.oj'lllngwc'ide. De sluizen
te I'mui'fon moesten al spo dig worden aargepas' «fi de toeneming van de scheepvaart en
van de grootte dor schepen, zoodat 'n 1889 begonr«n werd met den bouw van de t«genwoordige mHdensluls tegelrkertHd met de
van de vlsschersbaven. P» middenslu'i, dlf op
12 Pe> «mbf 1806 voor de scheepvaart wei-' geopend, had e<-n e"hf»l<?np .e van
225 M., een
wrfdt- vnn 25 M. en f»n ilagdre'»>neH' pte van
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Ook het kanaal zelf had Irtm'ddels i«eds "erbeteringen ondergaan. Bij den
had het
kenm»' een br«edt' van ongeveo r 120 m«"ter, met
in h< mi' dpn eer vaa-gei' 1 vnu 7.50 mp'"r diepte
over ee-> hre-dt" var 27 M. "Tusschen 1881 en
k

1883 >p 9 M. In 396 voltooid" m»n eon belong
rijke v< rhet< ri»g
vae -door d
diepte over <-en
broedt!! <-an 'B M op "50 M werd
en
in 190' tad rren 'i«t --echte ged-elt
•-n het
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Inr-vid-lels nam de wereldso.hr«pvaa.rt steeds
mer r in lnt< isitett t-e '-n wfden de afmetingen
der "cher-on grooter. In 1911 verschoen een verslag van de s aats"on'missie 'Ctpis over d" ont<V"~ikendheH va» de sluizen te ijn»uider> voor
de heho-ften van Amsterdar' en in IPI7 w-erd
een wri aangenomen, inrak' den bo'iw van een
niei'we rroote «ohutsluV» en verdre vrrj-uir»lng
(
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h"t Noord7'N>k'>'^af■ , I- 191
werk begon-en f\ op 29 April
van
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75 Jaar geleden begon doorgraving
van„sHmolat”n.—d posite
Amsterdamsalsen
handelsstadblefrdo
behoudn. haven

op den bodem een breedte van 75 M. voor een
vaargeul van 13 M. diepte. De mogelijkheid bestaat om In de toekomst tot verdere verruiming
over te gaan en wel tot een vaargeul van 15.50
M, diepte over een breedte van 100 M., waardoor
de breedte aan den waterspiegel 185 M. zal worden. Voorloopig echter voldoet het kanaal, waaraan Amoterdam het te danken heeft, dat het zfln
positie als haven- en handelsstad heeft kunnen
handhaven, aan alle eisenen, welke de scheepvaart stelt, te meer, nu de Hembrug zoodanig
verbeterd is dat men twee volwaardige doorvaartopenLigen, elk van 65 M. breedte, heeft,
terwtjl bö Velzen de in aanbouw zflnde tunnel een
belangrijke verkeersverbetering zal brengen.
He: Is te hopen, dat weldra een einde zal komen
aan de omstandigheden, welke de scheepvaart
in het zoo prachtig geoutilleerde Noordzeekanaal
tot een minimum beperken, en dat in de
Dmuidensluizen weldra weer de drukte zal heerschen, welke vrij er kennen uit de ttjden van vrede
en welvaart.
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Het

havencomplex van TT m utHen heeft
groote veranderingen ondergaan.
Kr moeiten
toelelrMngnkana'en worden gegraven, er w-rd een
haven vor
het h *ogoverbedrijf wc' e' l «•■• '•«■»
geheele
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Het profiel van het N<x>rdzeekana&l zelf onderging nieuwe wflzlg ngen »n dltmrai wel van zeer
ingrtjpenden aard. Alle vorige
verbreedi"gen
aanUg v »n
konden geschieden binnen d«
!
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h«*t Ifinnil

Bfl
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dijken.

laatste

verhreeding, waaraan gewerkt
is van 1931 tot
193 S heloot men tot verlegging
va
de- Zuidelijken dijk Thans beeft het karial
breed** v«" 180 m
*
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NEDRLA

De Centrale Jeugdraad heeft zich beraden
over het vraagstuk van de verhouding der
belde sexen, en is van meening, dat In onze
huidige maatschappij, waar de kameraadschap tusschen de beide geslachten als een
hoog ideaal wordt nagestreefd, niet steeds
een goede stijl den omgang tusschen jonge
vrouwen en jonge mannen kenmerkt.
Hierop heeft de rector-magnificus der Rijksuniversiteit te Utrecht in zijn in 1939 gehouden
overdrachtsrede eveneens de aandacht gevestigd.
In het bijzonder kan hierbij de nadruk gelegd
worden op de huidige tijdsomstandigheden (werkloosheid, oorlogsdreiging, mobilisatie). Conventioneele bezwaren (gegrond op moraal) bestaan
niet meer in de mate, waarin zij vroeger bestonden, hoewel niet te ontkennen valt dat ook vroeger op dit gebied excessen voorkwamen. Ofschoon
levensbeschouwing en maatschappelijke toestand
hier een belangrijke rol spelen, is de Jeugdraad
van meening, dat een stimulans op den grondslag van christelijke moraal, zoo al niet het
kwaad verhelpend, dan toch als waarschuwing
van beteekenis moet worden geacht
De Jeugdraad is derhalve voornemens een eendaagsche conferentie te beleggen, waarop een
drietal sprekers, t.w. prof. dr. J. A. M. M. Kors,
dr. W. Banning en dr. J. van der Spek, een korte
inleiding zullen houden over het onderwerp: „De
verhouding der beide sexen".
Voor deze conferentie, die op Woensdag 17
April a.s. in het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zal worden, zal een zoo groot mogelijk
aantal jeugdleiders en personen, bij het Middelbaar en Hooger Onderwijs betrokken, zoomede
onderscheidene autoriteiten worden uitgenoodigd.
Na afloop dezer voordrachten zal een gemeenschappelijke maaltijd worden gebruikt, waarna
's middags gelegenheid tot gedachtenwisseling
gegeven zal worden.

De torpedeering van
de

Raad
de

voor

Scheep'
vaart

Ontroerend relaas van den eersten stuurman

Het eerste Néderhuwlsche schip, dat naar den I
Na tien minuten klonk er een dorre knal
een ontzettende vuurstraal schoot naar boven...
bodem van de zee werd gezonden door een DuitIk wilde bij het schip blijven, omdat het de beste
sche torpedo, was de tankboot „Slledrecht", groot
kans was opgemerkt te worden. We meenden
61SS ton en onder commando van kapitein Boer,
zoowel schip als duikboot te zien, doch later
van de firma van Ommeren uit Rotterdam. Op
bleken dit de twee helften van de Sliedrecht te
24 November kwamen vijf opvarenden van het
zijn, die onmiddellijk in tweeën was gebroken.
Den volgenden dag- waren we dicht bjj het
vani
de
Hebriden
ten
westen
Schotland
schip op
We roeiden er om heen. Later voeren
voorschip.
aan. De namen dezer geredden luidden: de eerwe ook naar het achterschip. De mogelijkheid
ste stuuiman Plet Brons, de matroos H. Driesen,
bestond, dat er nog menschen aan boord waren.
d» nr«"tro ■•
v. A. Kn"op, pV ma*roo« H. d«»
Daa'enbove ï wilden we enz» inventaris hebben.
Een poging om aan boord te komen slangde liet.
en
de
matroo»
Ster
'noesten
P.
1. Tfl
In
Jnngh
We zaren het schip "tee-'s meer zf- ken. De»
volkom-i nitgepntte" toestand In '•n T.lr' enhiiia
p'-i?
avonds om zeven u'T, 17 Mov«m*»*«
ïvorder opgenomen,
-vftAMiit T.y fN*r»t »#>T»<ir«
""hterschip raar de diept»
Pres. - Waf gebeurde er verder'
*>nte''\gen.
geleden konden
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Get.: Wat moesten we doen. Ik h*vd gr«i»n «elPer K.T...M kwaroer z\j in
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non.
Het weer werd steeds «lecMer
T ''*^<»»»tïTiT»* l
"toe'\<*n
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lrnftni*n mn
Den derden nacht hadden wfl h«' r»»>
h'>oge *ee, veel w'nd en waf-r.
De reid v nr de .«heepvaart hoord< gisteren
Mijn vermoeden 's, dat de sloep met '6 Trxn
middsg den eesten
stuurman, Th. F, B'ons.
f
in dit no >dweer is gebleven. WtJ hadden
D''art >e was d< rand pam"np'>stel'' v>> f >of. Mr
v«ee"plhk rmeilrj'-. H-t was <ntz«tter I.
I Boeser.
B M Taverne, vo r*"ter pn '»)r
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rhoor van den eerste» l stuurman, P h . P.
bleek, r'nt het schip gelad i ws.i met
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gasolie, benzin' en petroleum v'*"»
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de Er'gelsoh" contrabande controleurs. I" Gibral'ir nv>est het schip -pnieuw
onde-zooht worden Dasr werd weer '■en verkla
ring gevraagd, u 1. o-n Kirkwnl san f lo< oen
Deze verklsr'ng wet'l p'i'p«ti"« »*i ro*»? H-••
rlandsehen consul
President- Welke r\ute werd gekozen'
Bewe ten Engeland, vroeger gingen
(■etuige
we om de Noo-d. Er gebeurde aanvanheltjk ''tets
hijzo"de's. (lp tfi Novem'er 's avonds om f uur
nam de d<>do sfurrtar miin we'-ht ove>
Om
half rogei- n oest ik op d« brug ko' len. Daar
wamn o->k de 'capit«i>\ en de T-irconi.»t. er wrd?n
aan balr' v>rd
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"•

•'•

'<

pape»"

Vim

/-«*..

,1,,;i. K,...f

pnr-

»«.»g»

~!.',

1^

-'?n.
Presiden':

Wat vor weer tvap het?
Oetuige- Tn'tielrjk ongust l ?. 7k moest '■en boot
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mak»n. Met ■ hip -lins-T■'? üterV Aan V kboord
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G"tuige Twee voor veer'ig personen. Voorts
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In da its. D» -ert linfr'y o' verd gestreVer Ik
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Getuige: Ja zeke»
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F»esident: W a il"* n-» ■* Ardeze b'K)t 7
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Get' 'ge' , Dit »ant"*oen was v»"»
•"hen V'o >r ons dus voldoende.
We
zes dagen van d» zeven

<"-'tig

i-'nn

d'-oms'

ge-

weest. f,2 November gingen -ve zei'en met twee
j»<isen We oriënteerden ons op de st-rren Om
7 uur zngen we helder licht reeb'uit. He' licht

nade'ie. Toen de ms«ui doorbrak,
ik flauw
lari. Den volgenden dag opnieuw 'toni, -wind
en regenvlagen. Ik g'og nif' ve der or- nif' op
de klippen te blijven '-ntei tvj" w» -ie
vnn
l ,rvt land omgevarrn.
Een t-rawler zag onr tenslotte He» laattte uur
heb'en we geroeid tot het ein''e van onze krach
ten Het wr-s hoogst» tijd dat 'e 't-wier k-am.
We hadden 280 mpt gezwalkt vi
i..-..H<. ti ni«»
"'eer stnj>n, slechts krutpei'
Op dat rogenbli'i is Dh. B-ons diep ontroerd
'>
getuigf 'on nr iweliiks v 'e
r-re''en
»
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meening on'houden, omdat bevoegd» instanties
haar orinie daaremtrent wel weten eenbaar te
maken. Het groo' aantal menschen in de tweede

sloep is oor*aak van het ongeluk geweest. Er
moeeten zoo wel slachtoffers vallen. Den stuurmsn komt lof toe voor ztin doorzettingsvermogen
en ztin standvastigheid. Spr. brengt hulde aan
allen, nie reddingspogingen hebben ondernomen,

zoowel Fngelschen als Nederlanders. De le-ring
uit dez- ramp
vs-tgelcpd in "n nieUT- Ko«-

Aon

bfvr.T'l

vnji

»n-p-i» l

'

>•..

President: Waa'om toch?
Otuig"' Omd«t de "uderwetsche davits moeiljjkhe'ien gaven trW ui'drsaien. p--.-.-'
'•'cht ik nat'iurüjïr tcT'je te kt men
President: Wat had 'i over'
Getuig»: De riemen, dollen. we*«»T. »**n
'■aart en srbeepsbpschi'lt.
President: Kon 11 de mast niet
Getuige: Dat zou het roeien b<>bb°n bemoeiljjkt.
Na twintig minuten kvamen we rtj de
boot Van dichtbij vroeg men ons of we Hollander» weren. We gooiden e<-n vanglfln uit »n reikten de papieren over. De sloep moesten we afhouden, want de deining was te sterk. Ik kon
niet san hoord van de dn'kboot komen.
Na vijf minuten kwam de commandent terug
aan dek Hfl zeide „Ik zie 11 gast uur Kirl-wal.
ik nT>et u torpedeerpn".
Tk merkte op. d"t we een neutraal schip -varen, met neutrale lading. Tk protesteerde te-

nngon
ver
ninklijk Roolui*. 'lot vl
gol»don
«"heen.
Frof. 'avrne spr-\k eveneen.» wc rden van
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dank tot
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rwnn'dp
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tof toe.

r«>nn

uitspraak doen
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Daarop gingen we van het schip weg. Een
tweede boot werd uitgezet roet de rest van de
bemanning. Ik koos ligplaats achter he* schip.
De andrre boot verwijderde zich. te snel nvt 26
man in zuid'vastelHke richtirp T" > i*
't'
»"">
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INKOMENS EN VERMOGENS
IN NEDERLAND
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aan het Finsche

RoodeKruis

BEDRAG VAN ƒ 100.000.— DOOR

TWEEDE KAMER ONVOLDOENDE GEACHT
Verschenen Is het verslag van de Tweede
Kamer over het wetsontwerp tot wflziging en
verhooglng van de begrooting van Bultenlandsche
Zaken voor 1940 (hulp aan het Finsche Rood e
Kruis). Daaraan is het volgende ontleend:
Bfl het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp bleek men vrt) algemeen de Indiening daar"
van toe te juichen. Verscheidene leden betreurden echter, dat het niet eerder is ingediend, dan
zou het voorbeeld der regeering de particuliere
hulp meer hebben gestimuleerd.

SPITS DER INKOMENS

stajid

eveneen» belangrijke verschillen bestaan tussohen
de gemiddelde inkomen» ;Jn<ie verschillende r%wwnten de» lands,. fx»U dMideHfk te Kien *s
in de zooeven n'tgokomen statistiek der inkon>?ns
en vermogens Ir- N' 'lerland voor 193V39, die
bew?rkt i" do--r het Centra»' B"rea'' voor de
Stat'stick. Dit mog' blijken u<t het vlgende.
Een aangeslagene in Wsssenaar verdient
deld ƒ 10.754, terwijl de aang»slag'>nen in Beegden (l'rnburg) het gemiddeld met f J229 moeten
stellen Ook per inwoner eenome'' Is Wassenaar
er het beste aan toe met ƒ 2828, waartegenover
in het B'absntsche plaatse Veen °en gemiddei.i
•"komen per inwoner van slechts f57 staat.
De hoogste vermogens worden ir 's Gr» venland aangetroffen, n.l. gemiddeld ƒ '22 000 per
aangeslagene, waartegenover enkele gemeen'»n
■«�aan met eer gemiddeld cijf<- r van fl7 "00.
Het boekje ve> meldt niet alleen het aantal
aangeslagenen in de inkomsten- en 'ermogen»
belasting, het bedrrg der inkomens en vermogens
en de gemiddelden per aangeslagene en oer inwoner van de mer dan 1000 gemeenten in Neder
land, maar geeft o"k een verdeeline na"r eoonomisch-g"ografische gebieden, na»r
zevental
groepen vsn gemeenden volgens het aa-'tal inwoners en nasr de provinciën. Tot d» r'ikste
dezer gohie/'en behooren 's-Gravenhape en omstreken, de Hollandsch» duinstr» ken, het Gooi
en ''"«stelrjk U' echt ne pro< ic«' met het grootste
in'omen p« • inwr-ier
's Noord-Holland
>,o
vMT>vor'iq
Utree'' 1 «pn»» 1 A< i...w. M
<

Heft.

V"<>r ieder die
""il"

aanwflzi"gen behoeft o it*«nt

tr»sta"d der b»vo'':trg
ie d'fVn van -ns lrid 7"'

il'"

bjl

humanitaire hulp, flooJi ook by-

de iw''«vc

verleend dl°nt

Dat niet ledereen een even grot inkomen heeft,
is wel algemeen bekend. Minder bekend is, dat er

der ftnai";ieelen

njler n

niet

In

d'

'

van F(«'and
T.oo
W» uom,

te worden.

vroegen t.\J, m.l het -ongevraagd* bed'ftg ter
be«ehlkklr»g wr-den ge-teld van het Roode
nl't v»n do Flnsrh* resreerJng ?
Nederland
hun Inz.' >ra» Wlhotnf v»lj om
de *"in°cbe T^gfoet'tijg te steunen; dit ivare.
niet In «itidjd i-et d'

Krui» en

•«

»•<'-<•.»
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Bovendien ontkent ''e aanvallend" partij, tegen
wel'te Finland steun noodig heeft, stellig, dat er
een ■y>rlf fi' ga«nde is. Nat-inrltj'". aldi"» deze Kden,
ka" van pen r illftieve actie geen -prake *J)n.
zo<»al" ooit
Zij he'-nnetden pr penter aan, ''at
uit de 'npn'ori" van toelichting blgkt
de aanleid'ng tot de voorgestelde hulpverleeniner gelagen is in de resolutie, aangenomen in de vergadering >an den Volkenbond op 1 \ De"er»>ber '39,
waar<n
het optraden 'an de Fovjetllnie tegen den Finschen s'aat plechtig werd
veroordeeld, anderzijds ieder lid van den Bond
werd opgewekt, aan Finland niet alleen humanitair<-n, doch ook materieelen bijstand te verschaffen. Naar hun oordep) behoort, mede in verband
m«t deze resolutie, h»t
ntwerp gewijzigd
te r'orden In dien zin, dat de uitgetrokken gelden zullen worden uitgekeerd aan Fin'and, dus
aan de erkende Finyche 'egeeri'g, dip dan
is daarover te b'schkken op de wg*e, welke zij
voor het he'ioud var de v tfY dd an 1'ït 1-nd en
,

—

tot leniging van
w-enschelii''
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Andere leden, hoezeer ev oneens bereid, dat
Finsche ;olk, dat zoo wr-ed geslagen Is, in zijn
Hjden te steu->en, aeh*ten den door d» regeering
gekozen weg tot bet verleenen ven uitsluitend
ii'im»nitni'»n st-iin voorshands den julsten.

F-nige ledrn ve' klaarden teeren het voorstel
'pgopring pop n overwegend bezwaar te hebben. fy ko»de» het wetsontwerp aanvaarden al»
huid- voo' de dapperheid, waarmede e*"i klein
volk
oo'
zn> onafhankelijkheid strijd. Echter
der

SCHIEKIEFEBUBGEB
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Of 12

en zoo

noodig

of 13

en

14 Maart

Bfl Hoek van Holland, ten Noorden van den
NieuwenWaterweg, zullen op 12 Maart en zoo
noodig op 13 en 14 Maart van 19.00 tot 23 00 >iur
of later schietoefeningen worden gehouden. De
onveilige sector wordt begren°i
richtingen
West en Noord Noord-West vn d- R na'hore
uit, tot op een afitand van
>H' -i<. t,„«
en tot een hoogte van 300 m.
<?«

'•»«

nend licht toonen va.n één uur voor den aanvang
tot het einde der schietoefeningen.
T~ven» zal ged'renden dl- n t : *d te" Norden
,—
~,..,i u. v,,
van den Nle"""" "n'^>r-» p

PRINS BERNHARD BESCHERMHEER
VAN DE KON VER. „OOST EN WEST”
Prins Bernhard heeft aan het hoofdbestuur van
de Koninklijke Vereeniging „Oost en West" bericht doen toekome", dat hij het hem P"ngr'oden
beschent'

I

'*"*

T-hep derer

veroontgipg

rn\

flpn

dajrhladen gereserveerd

orn de verkoop

Hulp

Verscheidene ledeu waren van oordeel, dat

.-,.„

Cour«sntenr<*elame deed
onze firma zoo groeien

Dr. F. H. Meihuizen, de leider van de
Nederlandsche ambulance, welke naar
Finland zal worden uitgezonden

Van verschillende zflden werd betoogd, dat het
uitgetrokken bedrag van ƒ 100.000.— te laag is.
Naar het oordeel van verscheidene leden dient
het op tenminste ƒ 500.000.— gebracht te
worden.
Sommige andere leden wilden niet op onmiddellijke verhooging van het uitgetrokken bedrag
aandringen, doch Bpreken de hoop uit, dat de
regeering binnenkort bij een volgend wetsontwerp
een nieuw crediet zal aanvragen.

Bfl een der grenzen van de sector zal zich
nabij de territoriale grens «en vaart "ig <ier Kon.
Ned. Marine bevinden. Dit vaartuig zal, behalve
de normale verlichting, een rood rond'-m schij-

?

aan boord

Het Eerste Kamerlid van Vessem, heeft aan
de ministers van Buitenlandsche Zaken, van
Justitie en van Defensie de volge»de vragen
gesteld:
1. Is het aan de minister bekend, dat aangekondigd is, dat mr. F. van Cauwelaert, Belgisch minister van staat en voorzitter der Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, op
Zaterdag 16 Maart a.s. in het in staat van beleg
verklaarde Maastricht in een door het Departement Zuid-Limburg der Nederlandsche Maatschappij vo °r Nijverheid en Handel belegde openbare vergadering zal spreken over economische
samenwerking tusschen Nederland en België?
2. Is het aan de ministers bekend, dat mr.
Van Cauwelaert zich meermalen heeft doen kennen als voorstander van militaire en economische
samenwerking tusschen België en Frankrijk (o.a.
in de kwestie der kali-verscheping over Antwerpen in stede van over Rotterdam) en tevens als
voorstander van militaire samenwerking in lnterventionnistischen zin tusschen België en Nederland?
3. Is het aan de ministers bekend, dat op
schriftelijke vragen van het lid der Eerste Kamer,
den heer de Rijke, naar aanleiding van het houden eener politieke rede door mr. Van Cauwelaert te Haarlem op 7 November 1938, de toenmalige minister van Justitie op 13 December
1938 o.a. heeft geantwoord: „Dat de politie bemoeiing achterwege heeft gelaten, vond zijn
oorzaak in het feit, dat enkele omstandigheden
haar niet van te voren bekend waren"?
4. Zfln de minister niet van meening, dat
indien in de aangekondigde rede mede de Nederlandsche buitenlandsche staatkunde en de Nederlandsche staatkunde in algemeenen zin zouden
worden behandeld, aan mr. Van Cauwelaert niet
zal mogen worden toegestaan de aangekondigde
rede te houden, zulks zoowel ter voorkoming
van onjuiste gevolgtrekkingen ten opzichte der
buitenlandsche politiek der regeering uit een
door het militair gezag krachtens zfln bevoegdheid ingevolge artikel 25 der wet op den staat
van oorlog en beleg eventueel verleend verlof
tot het houden van bedoelde vergadering, als
ter voldoening aan het voorschrift van artikel
23 der wet tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering, dat aan vreemdelingen verbiedt het woord
te voeren in vergaderingen, ook niet-openbare,
waarin uitsluitend of mede de Nederlandsche
staatkunde in algemeenen zin wordt behandeld?

«

De rand zal later

..-.,

vergeefs. Ik kreeg e«n half uur trjd. mitq n o
"iet zouden seinen.
Daarop gooide ik de boot los
Van eenigen
afstand riep ik, dat leder in de booten moest
gaan. omdat bet schip werd getorpedeerd. Ik
wist precies de tfld niet, ik meende '5 minuten
geroeid te hehben Psurnm kwam ik niet terug

Bezwaren tegen aangekondigde rede van
mr.F.Cauwelrt

,',

Getuige' „Negen weke" la g
onze l«encn
weigerden lederen die»">r 7» w<.»«„ t<>» B »i H.»<,»
wiekt en gevoelloos".
i>e inspcte'ir generaal van de scheer-varrt, Dh.
F. S. van 't Haaff, memore rde in de eerste
plaats de 96 slachtoffers, die hun leven hebhor.
s~iat»n en aan hun nagelaten betrekkingen.
De oorzaak van dpze remp is bekend Torpedeering. Rpr. zal zich over d« aanleiding van een

-«*'•

400 M., wn
hr- ed«>> van Ü0 M- en «en i|ajr<*ret"p« ld lep te van
15 M. henenen N A 1 . Het "M en \r nog «te*d«
de groot-t» «lul» t»r wereld en «elf» de grootte
whopen te w.rr'd, ino«'« 'e „Normani"*' en
de

en

jeugdleiders
onderwijs-autoriteiten

*»»
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DE ECONOMISCHE SAMENWERKING
TUSSCHEN
EN
BELGI

Conferentie van

„Sliedrcht”

MORGEN

is het precies 75 jaar geleden, dat met den aanleg van het
Noordzeekanaal werd begonnen. Op
8 Maart 1865 werd de eerste spade in den
grond gestoken voor de doorgraving van
„Holland op z'n smalst", de 8 K.M. breede
duinstrook, die het toen nog niet ingepolderde IJ scheidde van de Noordzee.

Nederland
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DERDE BLAD

LICHTSIGNALEN WAARGENOMEN
BÜ de politie van het bureau Adm. de Ruyterweg te Amsterdam hebben burger» gisterenavond
nWedeeling gedaan, dat zij, tuaschen 7 en 8 uur
in de richting van Sloterdtjk, dus vermoedelijk
in de daarachter gelegen polder lichtsignalen
hehben waargenomen. De polit'e stelde zooali» rehriilkeiyk hiemn rtndeltik «on onderzoek tn.

wildi n zi; zieh geheel 'osn'aken van de argumentatie van de regeer ing Zji achttpn n.l. het beroep
van den Minister op de reeds genoemde resolutie van den Volkenbond z«er bedenkelijk, omdat
zij in b"t lidmaatschap van dezen Bond oen groot
gevaar voor ons land zagen, thans moer dan ooit.
Ook konden z\i niet nalaten op ee n hun inziens
merkwaardige omstandigheid te wijzen, nl dat
in de laatste jaren
van
Nederlandsche züde
telkenmale stem> is erleend aan dip partijen hij
een conflict, die 'ich keerden tege n r>'\itschland,
Italië en Japan, de 'anden, d'p b<>» <n>ti imm'"tprnvrdrag hebhen geslotpn.

■

Zeer vele andere ledden achtten deze redeneering volstrekt verwerpelijk. Hun standpunt
werd niet beppald door de vraag cf een bepaald
land al of niet tegen de Komintern stelling heeft
genomen, doch door overwegingen van menschelijkheid en nnastenliefde, d'e meer uitgaan naar
de bevolking van e*" land naarmate dit zwaarder door een aanval wordt getroffen. Overigens
achtten deze leden
het merkwaardig, dat de
leden, wier meening zooeven werd weergegeven,
Duitschlar d nog altgd onder de bestrijder» van
de Komintern schijnen
te »angsch.ikken, niettegenstaande het sedert kort doo' rieuwe banden met Rusland, het Mw«rV vnn do Komintern,
verbonden is.

VELDPOSTABONNEMENTEN
Hiermede herinneren wt) onze abonné's er aan,
dat de betaling van de Veldpostabonnementen
over Maart 1940 thans wederom behoort te
worden gegireerd. Betaling wordt gaarne voor
den Ssten dezer maand verwacht. Mocht vóór
dien datum niet z\jn betaald, dan wordt het
Veldpontabonnement als vervallen beschouwd

DERDE BLAD

DE RESIDENTIEBODE

Het geheim der lichtkogels?
Duitsche bommenwerpers zouden

met glijvluchten geruischloos
bommenaanvallen op Engeland voorbereiden...

motoren

dus zonder het minste geruisen te
veroorzaken
de Engelsche kust te bereiken.
De eerste, glijvlucht zou, vanaf de genoemde
hoogte van 10.000 meter, In het Westfaalsche
grensgebied beginnen om „ergens in de buurt
va» Utrecht of Amersfoort" te eindigen. Daar
zouden die machines weer opnieuw de hoogte
nemen, om een tweede glijvlucht uit te voeren,
welke hen tot over de Brltsche kust zou brengen.
Om dit „plan" te kunnen uitvoeren, Is het
echter voor den piloot noodlg te weten, waar ongeveer de tweede glijvlucht moet beginnen.
Daarvoor zouden
volgens den Engelschen
in diverse centra van Nederland
berichtgever
op bepaalde uren in den nacht verschillend gekleurde llchtkogels worden afgeschoten door
handlangers van de Duitsche luchtmacht, hetzij
Nederlandsche sympathisanten ofwel Duitsche
spionnen. Elke kleur zou een eigen topografische
beteekenls hebben en ook het aantal kogels zou
voor den waarnemer In de Duitsche machines een
informatie van belang inhouden. De theorie nu is,
dat de tot nog toe geconstateerde lichtsignalen
slechts proeven waren om na te gaan, of een
dergelijke berichtgeving op Nederlandsch grondgebied inderdaad uitvoerbaar is. Zouden Inderdaad de Duitsche bommenwerpers hun plan, om
de Brltsche kusten ongemerkt te naderen „tegen
Paschen" gaan uitvoeren, dan zouden niet
Amersfoort, Brabant of Utrecht, maar het Westland, het Hollandsche Noorderkwartier (van
den Helder, St. Pancras of den afsluitdijk, tot
aan Krommenie) het eigenlijke terrein der observaties of signaleeringen worden.
De lichtkogel-signalen, die tot nog toe gezien
werden, werden met tusschenpoozen van 2 of 3
minuten waargenomen. Reeds op 28 Januari j.l.
heeft men In de buurt van Amersfoort een Belg
in hechtenis genomen, op wien een lichtkogelplstool werd gevonden. Hij zou bekend hebben,
dat een Duitscher hem 7 pond sterling betaald
had, om op gezette tijden groene llchtkogels af
te schieten. Hij wist niet, waartoe dit dienen
moest. Sindsdien heeft men echter dergelijke
lichtkogel-signalen ook in verschillende andere
streken van Nederland, tot in Brabant toe, opgemerkt. Men heeft den Belg kunnen te pakken
krijgen, doordat men zijn autonummer had kunnen noteeren. De Duitschers zouden dit plan voor
het eerst hebben gevormd, nadat uit Madrid
terugkeerende piloten hen op deze taktiek van
„geruischloos den vijand naderen" hadden opmerkzaam gemaakt. Ziedaar de Engelsche sensatie van het oogenblik, die wij natuurlijk geheel
laten voor de verantwoordelijkheid van hen, die
haar meenen te moeten opdisschen.

over rozen gaat,

NIEUWE UITVINDINGEN OP DE
JAARBEURS

onze onlangs

overleden landgenoot, de rijwielhandelaar H. M.
Boot te Breda, de uitvinder van het naar hem

genoemde „zelfspannend rijwielzadel-Boot".
Sedert de uitvinding van het rijwiel heeft men
gezocht naar de oplossing van het probleem: het

twintig
pen waarin de Inzendingen op de Jaarbeurs zijn
ingedeeld, is er één, die zich steeds in de algemeens belangstelling van het publiek mag verheugen. Waar zoowel de handelsman als de belangstellende bezoeker steevast een ktjkie gaat
nemen. Dat is de groen „uitvind'ngen". waarin
ie nieuwste snufjes var ingenieus talent dan wel
van jarenlang geduldig zoeken *n experimentee'•n aan het weetgraag publiek worden getoond.
Een bezoek a»n deze groep loont altijd de
moeite* en geeft immer stof voor conversatie,
't «fl in d-n huin' 'tjk«»x krlnf. dan wel iV Jden'
Cerèlö v *n 7al-«»n en fln'Vr* vri*ende»> of irên
nissen.
Toch ü'hijn' er eevaar te dreigen
Y°°r het
zon
opdrogen van deze voorheen
overvloedige
bron, wijl het aartal Inzendingen in deze graag
gezochte groep in den laatsten tyd danig aan het
slinken is. Vielen er op de Voorjaarsbeurs 1939
nog "en 37 tal nieuwe uitvindingen waar te nemen, njj de Najaarsbeurs bedroeg dit slecht" 23
en op deze Voorjnarsbe'irs '40 is drt aantal tot
10 teruggelonpen Een verschijnsel, waarop w(j
terloops ook een vorig ma» 1 reeds de aandacht
hebben gevestigd, waarbij de veronderstelling
werd geopperd, oat d» oorlogstijd en de oor'ogsDmstandigheden een ongU"stigen inv'oed uitoefenen op het mensohelijk vernuft en denkvermogen. De verschrompeling, welke op deze Jaarbeurs in de groep „Uitvindingen" geconstateerd
moet worden, bevestigt ons in de reeds eerder
uitgesproken mee'dng, dat de oorlogscrisis, welke
wij thans weder me»mal ""n ee.n verdrooge"den
Invloed Uitoefent Op den uitv'ndervlrnol.hol van
'«et menscheliik brein.
Intusschen m»ene men niet, dat het ditmaal
aan belangrijke aanwinsten van wetenschap en
techniek zou ontbreken. Integpndee'. ook thans
ten .''varb" ïrz»
biedt de groep
h?i
tao
eenige interessante nieuwe
d'ngr\jke geesten.
Een der meest belangvekkend o daaraan is wel
een nieuw geconstrueerd toe n *el tegen mijnengevaar op zee, méér afdoend dan de thans gebruikelijke paravanen, welke de zeeschepen tegPn
de moderne zeemonsters moeten bescher • 'en. Het
eio.i.n
v'ssinger
Is een uitvinding van een
technicus, Dh. F. .Sleutel.
Het vernuftig uitgedachte toestel kan, in
tegenstelling met de paravanen, die plaatsing op
een diepte van minstens 7 vadem (5 M. en een
vaarsnelhe'd van 8 a 9 mijl behoeven om behoorlijk te kunnen funetioneeren, op iedere diepte
en Mj elke snelheid zyn opruimende taak vervullen. Het apparaat, dat circa 1* M. lang is, grijpt
met een door middel v«_n eer> elctromotor aangedreven ketting n>et haken, de mijnkabels en
brengt deze in een schaar, waar re worden geknipt. Het toestel, aan den boeg en aan stuur- en
bakboord aangebracht, heeft zijn eigen voortstuwingsorganen en belemmert de snelheid van
het te beveiligen schip in geener deele. Het signaleert bovendien en registreert automatisch de

■

verschillende groe-

>

aangetroffen mynen. zoodat het schip onmiddel-

Hjk van koers kan veranderen om de naar de

oppervlakte opstijgende mtjnen te ontwijken. Ook
voor de mijnenveegwerkzaamhei d van de Marine
Wedt de nieuwe vinding groote mogelijkheden.
T nmiddels heeft de uitvinder te kampen met
de moeilijkheden, die nu eenmaal het noodlot van
de meeste uitvinders schtjnen te zijn, n.l. geb-ek
aan financieele middelen om zich een octrooi op
óók al
zfln vinding te verzekeren en daarbij
weer een veelvuldig voorkomend verschansen
gebrek aan belangstelling en erkenning van de
bfl de exploitatie van zjjn vinding betrokken instanties. Tot dusverre z(jn z'n pogingen om medewerking te vinden hy RegeeringslDstanties en In
scheepvpartkringen hier te, lande mislukt. Wat
met he* oog op de vele scheepsongevallen tengevolge van mflnontplofflngen zeer te betreuren
is. Maa de heer Sleutel is een energiek man, die
niet zal rust i voor zijn uitvinding de erkenning
vindt, waarop zij recht heeft Dat ztjn uitvinding
deugdelijk is, bewijst het feit, dat zfl door de commissie van deskundigen, welke over de toelating
tot de groep „Uitvindingen" op de Jaarbeurs beslist, Is goedgekeurd geworden. Waarbij als de
meening van deze deskundigen Is te kennen gegeven, dat de mljnnenknippers systeem-Sleutel
beter en doelmatige lijken dan de thans gebruikelijke paravanen. De vraag is nu alleen nog
maar hoeveel schepen er nog naar de zeebodem
moeten verhuizen, alvorens men In scheepvaartkringen dezen sleutel aan den vrtjheidsrlng
steekt! Of men er ten minste behoorlijk aandacht
aan schenkt.
Dat het pad van den uitvinder gewoonlijk niet
—

—

verkrijgen van een blijvend gespannen zadeldek.
Boot loste deze moeilijkheid eindelijk, maar dan
ook volkomen op. Hij construeerde een fietszadel,
gebaseerd op het balansprincipe, de cirkelbeweging. Door den druk van het zitvlak op' het
zadeldek wordt dit laatste steeds meer gespannen. Automatisch en altijd gespannen ia het een
zelfspanner geworden, met het gevolg, dat de
berijder zelfs b{J de zwaarste belasting geen
schokken meer gevoel' zelf» nie' op ('en slechtsten weg en men ook geen last nw >r heeft van
onderdeeien De, Kunstige Invloed van
een Root's-zadel op het r'iden is niet ger'ng: -'oor
den gemakkelijken, iet'» veerenden zit met het
steeds gespannen dek k'>mt alle aangewende
energie tot haar |»< hl. De fiets rijdt lichter dan
w TnTnTTcT vermoeiend »n ris
fnders, he"t
hinderlb'ke »a'eiriijy> Mi i««up tovhtm wrdt voor
l">men.
Intussehen is de uitvinder aan de gevolgen
va" het s<hijn ,i4ar cvermijdeliik uit' inders 1 ' ed
en misère ten off'T gevallen, maar wordt de
exploitatie van zijn vfnd'ng de >r de industie- en
o M %,M tT, fi' i*"
tooit
kim?* t°
hande l
brei-ende

trappen

*'*"^

*

*

e»zet.

v'tvinding, die vooral onze hiiisv»ou*ven
en haar dienstpersoneel zal intereaseeren is die
van den aiitornati'»ch werkenden melkko'ter, ren
bedenksel v?n de" Haagschen ingezetene 4.. J. C.
die het hardelsmerk „Gasc ' d'aagt.
Dit toestel heeft de eigenaardigheid dat wanneer de melk aan h<~t koken raa'-t de gostoevoer
door den druk van een "taafje op de gasslang
onmiddellijk automatisch, word' afgesloten, zoodat het "verko'-en van de melk met al' mise>'es
vandien word' voorkomen. Bovendien woidt in
dit eenvoudig maar pra-tisoh toestel de rr>=lk
mrerr'uur hoen de
gesteriliseerd doordat de
]00 graden komt, hetgeen >>rj de gewon- melk
kokers n'»t h°t geval >*.
En nu wij ons toch op huishoudelijk terrein
bevinden vermelden v 'j m*\ar meteen een andere
Haagsohe tri'vinding, n.l. het vuilwerende ventilatie l oe»tel ..V I K "_ dat in den i'eukenschoorsteen of het r.g. „wsiemkmiaal" aangebrreht,
zorgt voor een vrijelijk naar buiten trekken van
den kookwasem en dat het vuil, roet. water ed .
die het afvoerkanaal plege" binnen »«? dring°n,
netjes opvangt. Het i»
Haagsche Pouw- en
Aannemingsbedrijf v.h J R v. d V'»er, dat deze
voor de l"»nk< Mfrisch'' id en voo' df reinheid van
het eten -•-■' nuttig apparaat in den handel
*

h'engt
Nog een praotLsche uitvinding fp huishoudelijk
"oo> plafondschalen

gebied is de Zena bevestiger

van verliohting"ornamenten, di" het euvel van
BCheefhansende lampen en van onsieilfjke hout-

schroeven geheel ondervangt. Deze
uitvinding
toch maak' het moge'ijk 'edere willekeurige plafondsehaal vlak tegen hot plantod te bevestigen.
'lp reclame-technisch gebied trekken vooral
de fluores'eerende lakken en radimnhoudende
materialen van het technisch bureau SI A. uit
Leiden de aandacht Zij bieden groote mogojykheden voor de moderne etalage-verlichting. Dan
wordt ten Jaarbeurze "ok een nieuwe lp'rmethodë
gedemonstreerd voor het maken van reclameborden, teekeningen, opschriften, en», door middel van spuiten, met welk proefde verrassende
resultaten van artistiek gehalte kunnen bereikt
worden. Ook van de toepassing van de dio> "matechniek bij reclamevoorstellineei' vallen hier
aardige snufjes te bezichtigen.

Besluiten wij dit ietwat vluchtig overzicht met
de vermelding van een practische uitvinding op
het gebied van constructie-teekenen. Het is den
Utrechtenaar N. D. Imberg gelukt een passer te
cons*rueeren, waarmede op zeer eenvoudige manier ellipsen kunnen worden getrokken, waardoor het uitvoeren van ingewikkelde berekeningen voortaan achterwege kan blijven. Het vrij
eenvoudig systeem is ook voor practische toepassing *n den tuinarchitectuur geschikt t» maken,
maar vooral voor nouwkunstennars ts het een
ware uitkomst.
Alles te zamen is ook ditmaal de afd. „Uitvindingen" ten Jaarbeurse alleszins de moeite, ven
ee

bezoek waard.

Fantastische voorzorgsmaatregelen

Nijmegen heeft een belangrijk deel van zfln
historische monumenten in het hart der city
liggen n.l. het Stadhuls, het Waaggebouw, de
Kerkboog en St. Stevenskerk en de Lattjnsche
school. In den tegenwoordigen tijd moet men op
alles voorbereid zijn. Er kunnen zelfs per ongeluk
bommen op de stad vallen. Een vlieger kan in
de hitte van den strtjd het juiste spoor verliezen
en bommen, voor anderen bedoeld, in het grensgebied laten neerkomen. Daarvoor behoeft men
niet eens in oorlog te zijn. Noorwegen en Denemarken kunnen daar sprekende voorbeelden van
aangeven. Monumentenzorg, dat bijzondere opdracht heeft in atandhoudlng van historische gebouwen In het land te bevorderen, *"*«»* t rekening
gehouden met deze mogelijkheden en dreigende
gevaren voor historische gebouwen, welke onder
haar beheer vallen. Haar zorg gaat zelfs zoover,
dat op deze historische gebouwen elke wacht,
zelfs ook van den Luchtbeschermingsdienst, verboden is, om geen reden te geven tot eventueele
aanvallen.
Thans Is men bezig, mede in overleg met den
directeur van Bouw- en Woningtoezicht en den
commandant van de Brandweer, den heer F. J.
de Rooy op de Groote Markt tegenover het
Waaggebouw een diepe waterput gereed te
maken. Bij eventueele luchtaanvallen bestaat de
mogelijkheid, dat de waterleiding beschadigd
wordt en historische gebouwen in vlammen vliegen. Dan zou de Brandweer machteloos komen
te staan tegenover de vuurzee in Burchtstraat,
op Markt of op het St. Stevenskerkhof, waar
genoemde historische gebouwen staan. Daar moet

men op voorbereid zijn. En daarom graaft men
nu op de Groote Markt een diepe put. Om te
beginnen wbrdt er eerst een gat gemaakt van
ongeveer 50 m. diep. Daarna worden er buizen
in den grond geslagen tot een diepte van om en
om 25 m. Totdat men komt aan den spiegel
van een bron, welke ongeveer 60 m. diep komt
te liggen. Om het water te kunnen oppompen,
wordt er in de hal van het Waaggebouw een aggegraat (verplaatsbare dynamo voor het verwekken
van stroom) geplaatst, waarmede men de pomp
bij de bron in werking kan stellen, zoodat men
steeds over voldoende bluschwater kan beschikken. Bovendien is men thans op het St.
Stevenskerkhof bezig met het bouwen van een
groote houten toren, waardoor men van bulten
uit gemakkelijk kan komen op den zolder der
St. Stevenskerk en ook in de breede goten, welke
om het dak van de St. Stevenskerk loop en waardoor de brandlieden gemakkelijk de aangetaste
deelen van de kerk zouden kunnen bestrijken.
Het lijkt een fantastisch bericht, maar wie
de werkelijkheid wil controleeren, kan zich ter
plaatse overtuigen van de lofwaardige maatregelen, welke Monumentenzorg getroffen heeft voor
de historische gebouwen den Keizer Karelstad.

WIELRIJDSTER DOOR ZWARE
VRACHTAUTOGEGRPN
EN
Gisterenmiddag om half zes Is de ongeveer
vijftigjarige mevrouw Bloedjes, wonende te Uitgeest, op den provincialen weg, bfl het oversteken door een zeswielige vrachtauto gegrepen.
De vrouw werd tegen den grond gesmakt en
was op slag dood.
Het stoffelijk overschot is jis»r het Itlken
huisje t» Uitgeest overgeVim'-M

Een Duitsch bisschop over
den H. Vader

Verbod van Haagschen president om
onrechtmatig personeel weg
te halen

BIJZONDERE VOORZIENINGEN
VOOR NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

—

OUD BURGEMEESTER VAN DINXPERLO VRIJGESPROKEN
HtL gerechtshof te Arnhem heelt vajidaag
arrest gewezen In de zaak tegen den oud-burgemeester van Dlnxperlo, Mr. H. J. V., wien ten

was gelegd, dat hij een gift had aangenomen, wetende, dat deze hem werd gedaan om
hem te bewegen, in strijd met zijn plicht en bediening, aan Duitsche vluchtelingen voorloopige
laste

verblijfsvergunningen te verleenen
De rechtbank te Arnhem had Mr. V. van het
hem ten laste gelegde vrijgesproken, tegen welk
vonnis te Officier van Justitie appèl had aangeteekend.

De procureur-generaal Mr. J. A. de Vfsser, had
vernietiging van het vrijsprekende vonnis van
de rechtbank en veroordeeling van verdachte tot
een maand gevangenisstraf gevorderd.
Het gerechtshof heeft vandaag het vonnis van
de rechtbank waarbij de verdacht© werd vrijgesproken, bevestigd.

SESRGEANT LIET ZICH OMROOPEN
Eióit iiuuuid

gevangenisstraf

eli

gedegradecid

Een sergeant, die belast was met het requi
reeren van particuliere auto's voor de weermacht,
had zich voor ƒlO.
laten omkoopen om een
auto van een landbouwer af te keuren, opdat
deze het voertuig voor zijn bedrijf kon behouden.
ƒs— droeg hij af aan den soldaat, die het
elgeniyke keuringswei k verrichtte. De Krijgsxaad
veroordeelde den sergeant tot ƒ4O.
boete en
voorwaardelflke gevangenisstraf van twee weken.
In hooger. beroep heeft het hoog militair gerechtshof deze straf aanmerkelijk verzwaard.
Het Hof legde den sergeant één maand ge
vangenistraf op met verlaging tot den stand van
soldaat.
—

Eenige amendementen
I>o Commissie van rapporteurs uit nc jww
Kamer "ver het wetsontwerp strekkende tot bijzondere voorzieningen met betrekking tot de
in gehi<-dsdeelen v»n het Konlikrjjk der Nederlanden ge'eßtigde naaml"oze ven»>oot9-happen
en ander o rechtspersonen, alsmede met betnekW»t» tot Reese epen, die gerechtigd zijn 'nt bet
voeren-van de NederJandsche vlag heeft eenige
amendementen ingediend. Een van deze a''iendemen,ori wil de beperkingen, thans Jn lid ] van
artikel 3 opgenomen, cmt'en* het stemrecht, het
nem<-n vf>n besluiten door de alg-meene vergadering vfi
en de benoeming, het
ontslag en de bevoegdheid vnn bestuurden en
co'>imir>iarl».vn doen vervallen, omdat der- aan
de enn missie van rappor' eur-< willekeurig
oor
■»�
komen en in «••» praelü''
-«■•■
! 'HU'
l'Min? Ininnr»» geven.
,,

•
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«

Pen ander amendement heef' t<t st'-WHng
de buitengewone bevoegdheden, in h<-t
v >.tsop'werp aan het bestuur gegeven, i" dien ».in
te beperi'en, "lat zjj «'echts gelden, i"dien de
wijziging van de akte van oprichtlrg door de
huidige ' uitengewo»e omstandigheden in het he
lanc; der naarr'ooze v 'nnootsehar geboden wordt.
Op deze wijze wil de
var rciprrteurs
*w<•>-'*•+Hp
aan het w "">*<t-v'T>
""tnemo-i
,

>"*

'

Weer er and' r amendrmf' >i« 't
king het Mj "elijv Varakter
■
»•••

f

.

ot

...

...
Een meisje uit Schoonhoven was op zevenjarigen leef'ijd aan haar keel t>eoper~9rd, wsirby
de c'ururg ongp'ukkigervrjjze twee 'inden van
baar onderkaak uitstiet. De on 'ers 'leten een
brug in de ooderkaa l aanbrenger loe'i dr-r deze
behandeling groe'le de ond'Mip an liet ">einje
lets n?»r binnen, waan' >or zij, vo'p na h "ir

rrtideT".
H

vijftien
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gordljrtje nt voor
uw auto-achten uit! *Aaar ali de politie

ziet, dat u nleti zie', dnn zult
wat andert Tien

ir
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Slecht» ter voorkoming von verblinding
mag dat gordijntje dicht! Daarna moet
h*t uitzicht weer onbelemmerd zijn (tenzij
u

«<»n

hulrentpiegel

aan uw waqop
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Fius XII d«
In 7.tin "rpstlge r aarh"ld.«U>'de 'i
gptr uwe orvrger vi-n "lus XI. No.it w ik
mijn laat'te a- diër'ie M F''is XI verften. 'let
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Btj den Ptille'> Omgang 'e Amsterdam wordt
telke" jrre e<~n algemeene intentie aangegeven.
Voor dit jaar is het pehed vooral g"vraagd. om
van God te eri'iijgen dat 'Jede>land b< "rijd mag
blijven van de ramp van der wlig. Maar b\j
?lken Sti"pn Omgang heb' oren ook 'rie b f lzond ft re
intenties
Amsterdam, waarvoor men K idt op
den P«m i -p de
Brug, en op 'e I/>nge
Brug. Als waarn. Hoofdaalmoezenier van het
Apostolaat ter Zee en als Pa"too' dfr Amrteril: <"t ja r rrn bvidamsebe Ha/enkerk, m<
'•■'• •
zonde' de bel^ngste' 1 '"?
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DE WINTER IN ITALIë

>
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■Rij deze brug, di" leidt van het 'inrr'ak naar
de P. Hendrikkade, w"rdt van ons du<- een kort
gebed gevraagd voor de zeevarenden Vroeger,
toen het Centraal-fitatior er nog niet wai, zag
men vanaf dpze b»ug het open IJ, met de ranke
schepen
lisgen. Vanzelfsprekend ''acht
men toen aan den zeeman. Maar wordt deze
tegenwoordig "p d° brug, nu men de haven niet
meer ziet. bij den SMllen Ongans: nier te v»el
vergeten? En staaf in dit jaar niet juist de
Waar woedt de
zeeman bijzonder in onze
oorlog schrikwekkender en meedogenloo»er dan
op zee? Hoeveel Neder landsche schepen hebben
In enkele maanden niet hun laatste reede gevonden op den bodem der ze» 1 r>e lij«t groeit bij den
ook met kostbare
dag. Ken schip echter
kan vervangen worden. Maar tientallen
ladJng
van Nederlandsche zeevarenden vonden mede hun
graf in de golven. Rn moeten wjj ook over hen
niet met angst vragen: Hoevelen zullen «r nog
volgen? In hond 'den g<'innen is reeds de droefheid i"E"'*»«d"n otTi-iit Vader niet meer thuis
—

want het

"
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De Haagsche Re"ht'»ank wees alleen de ve»de
'et) >ƒ, tr
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KERK EN SCHOOL

Tiiot Ttjn ir*g«*v.»«t'H.

caansche christenen aan den gestorven Paus, terwijl een hooge vertegenwoordiger van de Anglicaansche Kerk bij een kerkelijke bijeenkomst
deze gedenkwaardige woorden sprak: „Het betaamt, dat wh' ons verheffen van onze zetels en
de nagedachtenis van den Paus eeren. Hfl droeg
den grooten last van z(jn hoog ambt met ongebroken waardigheid en met moed."
Men kan zich een denkbeeld vormen van de
wereldomvattende beteekenla van de Katholieke
Kerk en het Pausdom, als men ziet dat de volkeren en naties en vertegenwoordigers van de
meest verschillende godsdiensten, zelfs Mohammedanen, hun gebeden tot God hebben gericht,
opdat Hij in onze ernstige en bewogen tijden
een grooten Paus mogen geven aan de Katholieke
Kerk. Heeft God deze gebede verhoord. Voor
zoover wij tot oordeelen in staat zijn, moeten wij
deze vraag bevestigend beantwoorden.
Zal het woord werkelijkheid worden, dat een
Kardinaal na den dood van Plus XI gesproken
heeft: „De Kerk gaat zulke stormachtige tijden
tegemoet, dat de opvolger van Pius XI ofwel een
held ofwel een heilige moet zjjn"?
Welk een hooge opvatting de H. Vader van
zjjn ambt als plaatsbekleeder van Christus op
aarde heeft, welke een diep verantwoordelijkheidsgevoel hij met zich draagt, toont ons zijn
eerste boodschap aan de geheele wereld. Hij begon
zijn radioboodschap met deze woorden; „Terwijl
onze ziel is vervuld van de diepste aandoening
en wij ons als beangst voelen voor de zware verantwoordelijkheid, welke de Goddelijke Voorr.lp>>'gh»H op r>mf schouders neeft gelegd, voelen
Katl">Ueke
svij on i g«r>epe-< zonar- verwrjl
wereld met on.- eerste "adpriyke "oor 1 "nz*>
v
eprste gpdvrhtp kenhpar p. rnakPn" Kn na een
woord van *«.groetlng 'ot a'le gp'-wwigpn te hebbwt Hjwirb'-, vervolgde htj: „Aan de*e vrdprlijk©
bfljpdsc>'ap wjllen *>ij ;>og toevoeger' dpn ênsch
en c-t aanspSring to* vrede, dezen r-dp. wolk»
onze morgpnger mpt roo- pol wa-mt i '"en r'en»lkf 1 bij in z'i'k een
schen hepft ■\anbevolen -n
'fs sp-naffnppkte,
'Kt
Hij G"1
d
•
vurig gel
-taan zgn 'even «u»nho«-». teripim'p vnr Hl n te

Zij sj'aken d°
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"Og

>an."

aan r-hoon'""'
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bestaan. Na de afzonderlijke inwerkingtr°ding
van artikel 4, eerste en tweede lid. zouden bijv.
door belanghebbenden ontworpen statutenwijzigingen reeds -eohtsgoldic kunne" worden goedgekeurd, ook indien de "'«'?• w
r— "».»•■

Zelfs de orthodoxe Kerk, die duizend Jaar reeds
is afgescheiden van de Roomsch-Katholieke Kerk,
bad voor den overleden Paus. Voor den eersten
keer sinds vierhonderd Jaar dachten de Angli-

'

■~■•,.

mogelijkheid opert t eenige bepalingen «fzonderlek in te voeren Wellicht zal hieraan behoefte

voorgekomen.

\
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I"
derde nota van wijziging betreffende
het wetsor'wern Mlzondere voorzieningen met
betrekking tot de in geHedsdeelen v<in het
Koninkrijk der Nederlanden gevestigde naam
looze ve-moo'-vhapperx e» andere reobtsjvrsonen.
alsmede met betr«kk'ng tot zees<-hej-»n, die ge
rechHgd 7i;j n tot
voeren van de Nederland
BChe vlag stallen de ministers van Justitie en
van Koloniën o.a. -en wij-'ging voor, lie beoogt,
de wet door een nader Koninklijk Besluit in
werking te doen treden, terwijl zij 'evens de

Naar aanleiding van den eersten verjaardag
van de Pauskeuze en Pauskroning van Pius
XII heeft de bisschop van Trier, Mgr. Bornewasser, een herderlijk schreven uitgevaardigd
dat op den eersten Zondag van Maart is
voorgelezen en waarin hij o.m. het volgende
schrijft:
„Reeds op Zondag Laetare in plaats van op
Zondag 17 Maart vieren wij in ons diocees den
eersten verjaardag van de Pauskroning van onzen
Heiligen Vader Paus Pius XII. Ik neem aan, dat
U het deemoedige woord bekend Is, dat hij onmiddellijk na zijn keuze sprak. Een bekend Kardinaal berichtte: Toen aan Kardinaal Pacelli
bekend werd, dat hij gekozen was, werd hij bleek
van aandoening en sloot de oogen. Hfl scheen te
bidden. Meerdere minuten verliepen in diep
stilzwijgen. Toen eerst gaf hij antwoord op de
vraag van den Kardinaal Deken, of hij de keuze
aanvaardde en zeide met bevende stem: Uw keuze
is de uiting van Gods Wil, ik neem haar aan ea
beveel mijn zwakheid in Uw gebeden aan. Ik zal
den naam dragen van Pius XII, vooral uit dankbaarheid jegens Pius XI, die alttjd zeer liefdevol
voor mij geweest is."
Toen de radio aan de wereld de treurmare
mededeelde, dat Pius XI gestorven was. scheen
het, dat de wereld een oogenbllk den adem inhielt. En wat toen de groote dagbladen van alle
volkeren der wereld over hem schreven, scheen
een openbaring te zijn over de grootheid en de
wereldbeteekenls van Pius XI. Zoo iets was in de
geschiedenis nog nooit bg den dood van een Paus

Twee wasschertjen te Lelden hebben een geschil in kort geding voor den president van de
Haagsche Rechtbank, Mr. A. S. Rueb, uitgevochten. Dit geschil had zijn oorsprong in de
schaarschte, welke er momenteel in goed wasscher\jpersoneel schijnt te heersenen. De eene
fabriek had n.l. getracht personeel van de andere
fabriek tegen hooger loon over te halen bij haar
te gaan werken, hetgeen op zichzelf natuurlijk
geoorloofd is. Zij was echter daarby zoover gegaan, dat zij twee meisjes bewogen had onmiddelgk haar diensten te verlaten, duö zonder inachtneming van den wettelijk verplichten termijn. De gedupeerde fabriek sprak nu de andere
in kort geding voor den Haagschen president aan
en vorderde een dwangsom voor iederen keer,
dat gedaagde een lid van het personeel van
eischeresse zou overhalen om onrechtmatig de
dienstbetrekking bij haar te verbreken.
De president heeft deze vordering toegewezen
per keer.
en bepaalde de dwangsom op ƒlO.

—

Geen wonder,

OVERLND

De verschrompelende
uitvindersknobbel
Onder de twee en

ondervond ook

van pius XII

WASSCHERIJEN

—

—

BIJ DEN EERSTEN VERJAARDAG VAN DE PAUSKRONING

RECHTSZAKEN
KORT GEDING TUSSCHEN TWEE LEIDSCHE

NIJMEGEN OP ALLES VOORBEREID

—

—

In twee verschillende, groote Engelsche bladen
kwam Dinsdag een bericht voor over een theorie,
welke uit Rotterdam afkomstig: heet, ter verklaring van het in Nederland herhaaldelijk vermelde verschijnsel der hier en daar opgemerkte
kleurige lichtsignalen, ook wel veri-kog'els genoemd, aldus de „Tijd".
Sedert enkele maanden heeft men In Dultschland, zoo begint een der berichtgevers, een geheel nieuw soort, zeer groote en snelle bommenwerpers geconstrueerd. De proeven, met deze
machines gemaakt, heeten zeer geslaagd te zijn.
machines gemaakt, heeten zeer geslaagd te zijn.
Maar men heeft ook voor deze bommenwerpers
geen geruischlooze motoren weten te vervaardigen. Zoolang de Fransche en Brltsche luchtafweerdlensten hun buitengewoon nauwkeurig
werkende geluld-ontdekkers gebruiken, die reeds
op een afstand van driehonderd mijl motorgeronk
in de lucht feilloos opvangen en weergeven, zal
het voor Duitsche bommenwerpers niet mogelijk
zgn, onopgemerkt de Brltsche kusten te naderen.
Hoe dit zichzelf verradende geronk In de lucht
te voorkomen, la sedert maanden de groote zorg
van de Duitsche luchtvaart, meent de berichtgever.
Ht) spreekt dan van een theorie, die in „Nederlandsche militaire kringen" thans opgang zou
doen, om te verhinderen, dat het naderen van
Duitsche bommenwerpers reeds van grooten
afstand in Engeland zou gesignaleerd worden
door bovengenoemde geluld-registreerende machines. En, altijd volgens den Engelschen berichtgever, daarom zouden de llchtkogelsignalen,
die In Nederland herhaaldelijk werden waargenomen, den Duitschen vliegers moeten behulpzaam zijn.
De' Dultschers, die vanouds de pioniers van
groote glijvluchten zijn geweest, zouden er het
volgende op bedacht hebben. Twee verschillende
glijvluchten zs)n noodlg, om vanaf een hoogte
van zegge tienduizend meter met afgestelde

BESCHERMING VAN HISTORISCHE
GEBOUWEN

niets!” gie

SENSATIONEELE BBITSCHE
VEBONDBESTELLING

3

1940

VAN DONDERDAG 7- MAART

Vinr de vierde maal in dezen win'er heeft
het gisterenavond In Rome gesneeuwd. De 'em
peratuur Is aanzienlek gedaald, hetgeen liet ver
hindorde, d"t het publiek de g"ee' »v met vrf
'f
zag va)*°n. aangezien sT*>euw in Porr* ,r
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kornt.

Mag ik, by de gedachte aan deze slachtoffer»
van den zee-oorlog alle deelnemers aan den Stillen Omgang, dit jaar eens heel bjjzonder herinneren aan hun Onze Vsder en Wees Gegroet op de
Nieuwe Brug? Bidt daar voor de zeevarer-len
en hun ge»annen, en g-f««nM voorei rt»p»n«»» ■*'<•
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HET VERMISTE MEXICAANSCHE VLIEGTUIG
Het vliegtuig van de lfln Mexico Menda, waarvan men het wrak heeft gevonden, had een noodlanding gemaakt Zes pajsaagiers en v' r !e''en der
bem"nn'ng -'jn ongedefd geble >n, *n ißeaa-

DERDE BLAD

DE RESIDENTIEBODÊ VAN DONDERDAG
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1940

ADVERTENTIES
GEBOREN:

MARIA JOHANNA,
Dochter van:

EEN EVENEMENT
VOOR

C. G. GORDIJN en
J. E. ROZENBURG.
Den Haag:, 6 Maart 1940.
Hendrik Zwaardecroonstraat 118.

DEN HAAG

VERLOOFD:
JAN BOIN
TRUUS v. d. HEIDEN
Dierenschelaan 79.
Kllmopstraat 178.
Ontvangdag Zondag
2—4 uur.

OPENING

10 Maart

EEN DROOM VAN MODERNE FRANSCHE
DRUK- EN WEEFKUNST VOOR HET A.S.

neem dan maatregelen, want
dan heeft ze pijn. Help het
kind en geef haar zoo'n on-

SEIZOEN
BIJZONDERE ATTRACTIES IN NIEUWE AFD.
ELEGANTE ENGELSCHE TAILLEURSTOFFEN
AMERIKAANSCHE LINGERIES
IN ONS LEESHOEKJE
AMERIKAANSCHE PATRONEN
BEYER PATRONEN, ENZ.
IN ONZE UITGEBREIDE WITGOEDERENAFD.
SLOWAAKSCH DAMAST

schadelijk WITTE KRUISJE
Hoofdpijn, periodieke pijnen
en depressie kunnen bij jonge
vrouwen en opgroeiende
meisjes niet beter worden
bestreden.
En wat vooral zoo prettig is, ze
kunnen zoo gemakkelijk worden ingenomen want ze zijn
practisch geheel smakeloos.

NEDERLANDSCHE HUISHOUDGOEDEREN

Een schat van een baby en
aan aofaat van een wagen....
dat hoort bfl elkaar!
Een waai u. waarop Baby en
st)n Moeder trots zon, modern
van Ign, maar tegelijk soepelveereod en Hchtloopend....
Zolte wagens treft U aan m
onss coPectie Engetoche en
HoDaaascbe modellen. Komt
U eens koken?

's

F. H. BOTHE

_

DUTIM

VEENESTRAAT 21

Gedaan

De prezen onzer 1940 modellen zijn laag, reeds van
ƒ22.50 af.
In keuze en betaling geen
moeilijkheden
VOUW- en
WANDELWAGENS
tn pryzen vanaf ƒ6.95.

van hal baitaan van onza zaak

onze

.

.

f 0.89
f 0.56
f 0.36

,
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STENO-TYPISTE

.

.

collectie* *jjn gereed
on*e prijxm
sijn xeer laag
ons» bediening U vakkundig.

Gebloemde gordijnstof 120 cm. br.
Zware handweefstof per meter
Glasgordijnen per stok vanaf
Grove fantasie filet 90 cm. br.
„het nieuwste" vanaf

VLOT

mirtJ&mCwo A&cti

f 0.42

.

•

gevraagd op handelskantoor,
tegen 1 April of eerder, eventueel in st»«t tot zelfstandige,
eenvoudig» bandelscorrespon.
dentle in de moderne talen.
Brieven met vol'. Inlichtingen,
opgave van verl. salaris, onder
no 2393, bureau van dit blad.

Tapijt afdepling

toonen wij U

een

-

Prima wiltonkarp* 2fX) x 300
Haanrelourkarpet 190 x 270
Imt Pers. karpet 190 x 290
Wilton Iciper 50 en. b«eed v»*»»»*
M,. 1 n»««' I»'<oer 50 cm. N-e**?
.

.

.

.

.

K*mt oef"

Kousen

1886

'

-tTte#>*iny

-

-

Tncotoges
3? Filiol<?»

f 32.50
f 26.30
f '5-25
f 1.20

...

Manufacturen

OEGSTGEEST

Onze Agente van
dit blad:
MEJTJFFR. A. VAN GAALEN
FKEDERIK HENDBEKSTR. 10

Wij verwachten U

I* v. N.O. EVDIë 15—17
ZOUTMANSTRAAT 18—18a
's Avonds half zeven gesloten,
Zaterdags 10 uur

—

NAALDWIJK

dan 104an Jaardag

ep

O.QB

f

bij ons zien,

I
I
I

VAN 1687

tev'iu
boven 18 jaar
JOEGEN
\<>or
NETTE
fir tg. «n
wlnkelw"-k,
14 fl 15 j
Br. n"»t opg. i-an vot 'ge "verkkring ~n vri. «■alari»
bure"" vnn dit blad.
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INSTAPPERS
LAffEX
«h n-it«», WQ
BUSTEHOUDER
E<en partij witte

O R O O T E FTNANCTEEÏ
KRACTnOK INST"'*"
eer«>*iHt»eer«l4*.

m
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Colporteurs
■<•"

het biïTAati van dit blad

De beste Koffie van KOK

s*lo

net

<>itv.

bnr.

van

inl i '-htinp''"
dit blad

HÜ W F

lekker, pittig kopje KOff"»; voor een
deelijr»n prijs per '>alf pond, (Groer pak)

voor
.

»*

""

LïJ K

"5
j»ar, r -macht
met
j'"ige lame
kenHsmpking
foto
onder
1940
n«
mof
Br.
bureau van dit blad.

Ambtenaar,

"Jr Ci

Q|
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°'«'fMM. RUIKER ftjn g-malen Meü»; lost e-e
hee' op, du- de mee?* spnaTamo Ru""»» In
het jjehntik ner pond

P

Cr

FTIOTJ

FBO»',

een

lekker

g'iuld

WafelH",

per

114 ons

kwaliteit FTtANSOHE MACARONI (Wit)
per pondupak
v-o,
U>rate soort TARHTBU'KM, • <»l- e ,«.,.v-ij t t
het fijnste gebnV. p— r—•"'

TTirtra

SIGARENZAAK zeer voordeelig
ter overname aangeboden. Goedere" tegen fs"tii<irprijs.
voor ecbtp. z. k. of pers. «Heen.
Br. no. 1236, bur. v. d. blad.

WATËRsThADÊ
Engelsche karpetten, voor halve
van der Noer
prijs vanaf ƒ 6.
straat 62, Gesloten huis.
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prima

VANILLESTTIKEB voor

JO

SLAOLIE (Arachlde
per heele flesch

40 Cl.

....

Litersblik
23 et
23 et
25 et.

Spinazie
Andijvie
Spercieboonen
Sntjboonen
Doperwten
Gesn. Wortelen

24 et
26 et
20 et

C.
C.

H

C*

H

Alles afgehaald en è contant.

WEBTEXNDE 88, Telefoon 882804; GROOTE MARKTSTRAAT
17, hoek Raamstraat; FREDEREK HENDRIKLAAN 229;
THOMSONLAAN 83; WE<MARBTRAAT 72a; HOBBEMA
STRAAT 80; THERESIASTRAAT 114, boek de Carpentieratr.
Tusschen één en drie, 's avonds na 7 uur en 's Woensdags
middags gesloten.

Zijden Garnituur

Zijden Garnituur

onderjurk,

onderjurk, hemdje en
pantalon, mooie sterke
motzijden charmeuse.
m bloemmotief
<J 35

hemdje en

pantalon, fraaie glanschanneuse met
tont aegarn

j£

H
gg

H
I

H
WÊ

H

.

2

...

pond
11 et
Thee Biskwie
11 et
Beertjes Biskwie
11 et
Bitterkoekjes
21 et
21 et
Paaschgebak
Pinda Brokken 1% o. 10 et

H

%

Marie Biskwie

«

......

-m

J_H» Ck

Mocca Wafels, p. %p.lO
Eier Biskwie, p. ons 10
Lange Vingers, p. ons 10
Koffie, p. % pd. v.a. 16
Choc. Vlokken, %p. 17'zi

SODA
per pond

HTTTSHOT7DZEEP

.

L tl»

nog itwHn p»r dto»'

11»
If, Cf.

VLOKKEN ZFF.F
per pakje_

Erdal Schoenerème J 7Vj et
5
et.
Closetpapier, p. rol
Wennex Chloor, p. pk. 5 ,et
Zeeppoeder, p. pak S'/j'ct

Zout, p«r pak .
Zout kilo's pak
Zout. los, p. pd. .
Jozo Zout, p. pak

ZACHTE ZEEP
Per pond

...

.

per

-m*

11«', et
et
11

...

...

11

et

10

et

et
et
et

I

I
S

I
I

.

Cl» I

I

6'j et

'1
4

.

7'/i

.

et
et
et.
.

99 9

©¥•

p»r ons
Choc.
Flikken
Betke's
11 et
11 et
Betke's nuplo's
Betke's Nougatine's .11et
Betke's Vedergewicht .11 et

~l

H

0 Cl. I

4JJ

ZONDAG:
Half pond COCOSKOEKJES voor
«"

et

I
I
|
I
I
I

et I

#

...

VOOR DE

ie v. d. BOSCHSTRAAT
GOEVERNEURLAAN 45
OHCRENSCHELAAN 288
BEEKLAAN 150
TESSELSCHESTR. 9. Schev.

#

...

2

.

Q

„_.

Zoolang de voorraad strekt:
I</ OTERB SPERCIEBOONEN
Elite Eitjes, gevuH
Paasch Chocolade
Paasch Bonbons
Choc. Truffels

I
I
I
I

I
H

,

18 et
Spinazie, p. pak
13 et
Wortelen, p. pak
Gele Sav. kool, p. pk 12 et
Roode Kool, p. pak
12 et
13 et
Hutspot, per pak
...

et.
et
et.
et

4F
I J Cl.

ZALM
per half bUk

#*
*
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PAUL KRDOERIAAN VI
HOEFKADE 411

I

I
I

I

H
I

I

H
I
I

H

I
H
H
H

HOBBEMASTRAAT 107
's-GRAVENZANDELAAN 98
|
VEENKADF 79

I

|UW AANDACHT I

INKOOP HE
PAARLEN, Platina, KRA
LEN, KUNSTGEBITTEN, nu

tegen 33 l/S pCt. verhoogden
prjjs. Pruikbare voorw. extra
prtjzen. Alleen 8. v. GELHER,
laatste huis Wagenstraat ••'
b d. brug. Tel. 116528.

vanaf

DF RUGC.FGRAAT
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elk

.

ITALIAHA

AMSTERDAM (lOFil.), HAARLEM,
LEIDEN, DEN HAAG (7 Filialen),
ROTTERDAM (4 Fil.l, ARNHEM,
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BERLIJN, 7 Maart.

schokken

Donald zeide in zijn antwoord te betreuren, dat deze controverse zou worden opgeworpen in den huldigen critieken tijd. Hij verzekerde toet Huis, dat indien het mogelijk zou
zijn geweest een stevigen en gezonden vrede in
Palestina te houden door een politiek van
meesterlijke werkloosheid, hij volkomen bereid
zou ztjn niets te doen. „Ik geloof en ook de regeering gelooft, dat de politiek, waartoe wij
hebben besloten essentieel is voor de handhaving
van een goede *n onpartijdige regeering in Palestina en om ons in staat te stellen onze strijdkrachten te mobiliseeren en voort te gaan tot
een overwinning in den oorlog tegen Duitschland."
Ten aanzien van de bewering, dat de regeling in strijd zou zijn met het mandaat zeide
Mac Donald: „Integendeel. Het komt mij voor,
dat de controle van den landverkoop in Palestina
essentieel is reworden, indien v \j de verplichtingen moeten 'en v'tvo"'- leggen, welke ons -'oor
d» bepB'"!£<~" vn.i l.i>f vo.Hmg vv\vr *n" «p
Mac

p--legd."
Spiekende ovr de .To<->dsche vestiging in Pale-

stina Telde Mac Donald: „Dit merkwaardige volk
heeft iets miraculeus 'ot stand ge.bra.eht, Het
heeft woeste plar'sen vruchtbaar gerr'vakt en
de vrucMbnn»ii*-ïrï v«»» «r>Ho,n pin»*i<<>i . DTt,
youdigd.
Onder 'ie marMige h<.soh">-ming
an r.notBrittannië hebben meer d»-i ">50.0 n 0 Joden ->en
t , B H.>i>anl
gelukkige woning e»- »>.v M i..
huis ir Palestina
Mac Donald zeide, dat *e
oordeels naar de
eritiek de verbeelding zou kunnen bestaan,
dat.
de r» geering voornemens was Ut pr<>óes volkómen
stop te zetten. Dat was niet waar. Er was veel
land beschikbaar voor veidere Jo->ds<-he vestiging.
Ten eerste in gebieden, welke de Joden reeds
gekocM hebben en ten twee/'-, jn
gebieden,
w-ar <te bep-rkinpen -iet ronde- gelden, n.l.
i.„„»„ i„„,ii
In een groor .i~m ,
<

>~,„

<-

"

•>.,

in

>..

(

Palestina.

Mac Donald ontkende de "<igge«tie, dat de
regeeringsrolitiek het gevolg was vnli poHtieken druk der Arabieren. Hg voegde hier aan
toe: „Deze regelingen zijn v e] verr- vn tegemoetkomend aan -ie reiiHejr»
P
rn biA
r»n in Palestina".
De reder voor de •-ege'ingen was het grort"
i'ang ven hot hon-vjq van r,n n. t (i'llg"> en j>o»c
r
»!.»»,„„

.^

,

\
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Times oppert mogelijkbeid en wenschelijkheid
I-ONDF.N, 7 Maart
mogelijkheid van

e*-n

en Franw-he geMed

I>e „Tim»-*" oppert de
f«der«tte van het Britsche

—

|

n het midden Oosten. Het

blad, moe» in ied"r geval
binnen afilenbaren t\jd heraten worden. Daarb()
kan men slechts iiv de richting van een federale
mandaat,

aldus het

constitutie gaan. Het Is de moeite waard te overwegen of de nauwe Britsch—Fransohe samenwerking niet op waardevolle w\jze kan worden uitgebreid tot de koloniale bezittingen en de mandaatgebieden. Syrië, Palestina en Transjortlanië,
«oo besluit het blad, 7-tJn bijeengevoegd d»*or hun
aardrijkskundige ligging, de g**ichle<l«-nin
<-«

-•••

»~neenschappeH)k belang.

ROEMNI?

DUITSCH GARANTIE-AANBOD
AAN
Londen weet
LONDEN, 6

van

niets ?

De onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken, Butler, heeft
in een schriftelijk antwoord aan het Lagerhuis ontkend over inlichtingen te beschikken
over een Duitsch aanbod aan Roemenië inzake een waarborging der Roemeensche
grenzen in ruil voor verkoop van grootere
hoeveelheden petroleum aan Duitschland en
over een gedeeltelijke demobilisatie van het
Roemeensche leger.
Maart

—

Het opperbevel van de
Dultsche weermacht maakt bekend:
„Aan bet Westelijk front geen gebeurtenissen
van beteekenis. Het luchtwapen zete de verkenningsvluchten naar Engeland voort. Afzonderlijke
Brltsche vliegtuigen vlogen In den nacht van 5
op 6 Maart de Dultsche bocht binnen en bestreken daarbij het kustgebied van NoordwestDultschland. Een Brltsche machine vloog ten
Noorden van Sylt over Deensch territoriaal
gebied."

hebbende zijde, dat tenzij de regeering een controle van dezen aard zou invoeren, zij het doel
van het mandaat zou voorbgschieten.
Mac Donald was het er mede eena, dat de
toestand in Palestina ten zeerste verbeterd was
en dat het land zich in een grooter rust verheugde dan vier jaren terug het geval was geweest.
Arabieren en Joden hadden beiden hun steun aangeboden aan de geallieerden. Doch de verbeterde toestand was niet geheel het gevolg van den
Europeeschen oorlog. De pacificatie begon tien
maanden geleden, toen de regeering de verklaring over de door haar te volgen politiek indiende.
Wn' waren in staat binnen twee maanden drie
bataljons terug te trekken en elders te stationneeren. De kwestie der terugtrekking van troepen uit Palestina is thans veel belangrijker dan
tien maanden geleden.

Verder zeide Mac Donald nog: „Wy hebben
in de laatste' weken de ernstigste waarschuwingen uit Palestina ontvangen, dat er ondanks den
onder het oppervlak een toenemende. onrust van Arabieren was en dat zfl opnieuw critisch en vijandig jegens de mandaatmogendheid
waren geworden."

Aan net einde der debatten over de Palest\Jnsche aangelegenheid Is de door Laoour Ingediende motie van afkeuring verworpen met 292 tegen
129 stemmen.
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DeFransche socialsti che is ziek
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1940

De oorlog ter Zee

HET LOT DER POOLSCHE

JEZUIETEN

gestrekte verkenningvluchten boven belangrijke
steden in Noordwest-Dultschland en boven de
vlootbasis te Wilhelmshaven gevijandelijke
maakt". Een correspondent van Reuter in
Frankrijk meldt, dat gedurende een patrouilletocht aan het Westelijk front twee fotografen van
het Fransche leger zwaar gewond zijn en een
derde gedood is.

Het Fransche legerbePARIJS, 7 Maart.
richt van Donderdagochtend luidt:
„In den loop van den nacht ia ten Oosten
van de Moezel een vijandelijke overval afgeslagen."
"Voor de eerste maal sinds het uitbreken van
den oorlog hebben de klokken van een geëvacueerd dorp in het niemandsland tusschen de
Maginot-linie en de Siegfried-linie zich laten
hooren, meldt het K.N.P. Een Engelsche patrouille verkenners was in het dorp doorgedrongen, waar zich volgens de rapporten Duitschers
zouden bevinden. Zij vonden niemand. De Engelsche commandant ging toen naar den toren en
liet de klokken lulden, hetgeen zelfs in de Engelsche linies werd gehoord. Hij verklaarde dit te
hebben gedaan om aan de Duitschers te doen
weten, 'dat men naar hen had gezocht.
—

KOPENHAGEN, 6 Maart.

Vanavond zrjn
een vreemd
waarschuwingsschoten gelost
vliegtuig, dat boven Esbjerg gehoord, doch niet
gezien werd.
—

op

De Fransche socialistische
partij zisek

een ander leider, klaagt er over, dat het tusschen
de fracties van de Socialistische Partij een treurige guérilla is.
De „Populaire" tracht ons wel «|js te maken,
dat de Socialistische Party zwak is, omdat
alle jonge mannen naar het Leger zyn, maar
dat ballonnetje gaat niet op. Logisch zegt
iedereen: „Wel! En de andere partyen dan?"
Nu wordt er den laatsten tyd weer over ge-

ten minste door een deel van de
sproken,
dat Blum eigenlijk Minister
Socialisten,
moest wezen! Men zal zich herinneren, dat
aan de Heeren Spinasse en Sérol door de
Party verboden werd, een Minister-portefeuille aan te nemen, omdat de party Dh.
Blum als haar chef beschouwt en dus van
roeenlnir 's, dat die "»"■ ■"" ham toekomt.
—

Semi-officieel rapport van de zijde
der Jezuiten
TURIJN, 7 Maart

Het maandelijksche bulletin van de Jezuiten van Piemonte, Ligurië en
Sardinië publiceert in de aflevering van Maart
1940 een semi-officleel rapport over de Jezuiten
in Polen. Dit rapport is opgesteld aan de hand
van de weinige betrouwbare berichten, die uit
Polen ontvangen zijn.
„Tot op heden hadden w(j nog slechts vernomen"
„dat
aldus het semi-officieele ropport
broeder Stanislaus Zwolski bij een luchtbombardement was gedood, en dat Pater Marius Skibuiewski door de Sovjets was vermoord".
In het rapport volgen dan nieuwe gegevens
over den loop der gebeurtenissen en het lot der
Jezuiten.
In Warschau werd de residentie gebombardeerd, de Paters bleven echter op hun post om
de gewonden bij te staan. Na de bezetting werden zij korten tijd gevangen genomen. Het Studiehuis van de Jezuiten (klooster, drukkerij en
kerk) werd bij de bombardementen totaal verwoest. De Paters werden hier niet vervolgd. Als
door een wonder werd het hoofdaltaar van de
kerk, waar zich het graf van den H. Andreas
Bobola, den Poolschen Nation. heilige bevindt,
spaard. De kostbare relikwie is overgebracht naar
de Residentie der Jezuiten in Warschau waar zij
door tal van geloovigen dagelijks wordt ver—

—

—

eerd.
In West-Polen werden een klooster en de daar-

bij behoorende kerk verwoest, terwijl Paters en
Broeders gevangen werden gezet. Het seminarie
van Dubne werd op 20 September door de Russen bezet; hier werden enkele Paters gearresteerd.
Te Albrtyn hebben de roode troepen het klooster bezet; de kerk werd in een bioscoop veranderd, en de kloosterlingen werden verdijven
op twee Paters en een broeder na, die mochten
blijven; zij moeten echter evenals de burgers op'
het land werken. In dit gebied is het Sovjetrecht afgekondigd: voor elke kerk mag slechts
één priester zijn.
In de provincie Klein-Polen zijn vier huizen onwaaronder
beschadigd gebleven. Andere huizen
het scholasticaat van Krakau
worden als militaire hospitalen gebruikt. De Paters konden hier
echter hun priesterlijk en charitatief ambt blijven
uitoefenen.
Te Kirow is het klooster geplunderd; de Paters zijn verdreven en hebben getracht naar het
Westen van Polen te vluchten. Over de Jezuitenkloosters in Tarnapel en in Stanislow zijn nog
geen berichten ontvangen.
De Jezuiten hadden in Polen twee Provincies
met meer dan 800 leden: 300 Paters, 300 Scholastieken en 246 broeders. De hoofdzetels der provincies bevonden zich in Warschau, en in Krakau, de Noviciaten in Kalistz en Starowies en
voorts colleges in Gdynia, Wilna en Kirow. Zij
bezaten Apostolische Scholen te Leczyca, Nowy
Sacz en Wilna en een Oostersche missie met Noviciaat te Albertyn. Zij leidden eveneens het
pontificaal Seminarie te Dubno. Aan de Poolsche
Jezuitenprovincies is de missiestatie te BrokenHill in Zuid-Afrika toevertrouwd.
—

—

„Rliim of niemand''.

OVER

het
cialisten

Farijsrhon

mi' e.Qr""»n'lent >

algemeen wordt er Hoor 'e

So-

over geklaag I, <lat hun party
ziek Is. Hoe staat het er eigenlijk mee?
Want het zou
mogelijk zfo'n, dat wat de
Socialisten ziekteverschijnselen noemen, misschien
"P zich r=lf nog 700'
slecht teeken niet 1»
Enkele van de leiders v»n de party zien als
oorzaken van d»t ziek ~ijn n''een d" fouter die

n

andere

na-

hegaa" zijn' er''t
hun ve»»>ond met
Communisten.
Eugène Gaillard byvoo'beeld beschul'igd de
Commur'"ten ervan, dat dezer» als doe' hadden,
aan
de Socialistische, Ta'tij zo'vr»l mogelijk
macht te geven, om haar ald"s %1 de verantwoorde'ij kheid op de <";houdrrs te schuiven, opdat de Socialistische Partij des te leger zou
vallen, juist omdat ze h»el hoog ><ad gestaan.
„We zijn niet gevallen', zegt hij, „maar het
Volksfront 's uit elkaar gesprongen en de terugzag v«n de gebeurtenissen is hB»d aangekomen."
Van a'le kanten regent het beschuldigingen
tegen de Communisten. Maar de Radicalen hebben zich toch ook losgerukt van het Volksfront,
doch over die nartij wordt met geen woord geUit
sproken
voorzichtigheid 7 Uit kiesrechtbelang ? Want aan het hoofd van de Radicale
Partjj. toen deel uitmakende van het Volksfront,
staat Doladier. En de Socialisten weten wel, dat
ze zich onsympathiek bij hun kiezers zouden
maken, indien v zich thans tegen Daladier verklaarden. Want lang-amerhand wordt Daladier
hoe langer hoe meer populair. De zoogenaamde
„zuivere" -Socialisten blijven wllicht voor een
deel tronw pan de rartij, maar duizenden
en
die in '36 vóó' het Volksfront
hebben gestemd, hebben al lang m«er dan genoeg
van de Socialistische th»'-rieën en nr.g> meer van
de praktijk er "an.
„We hebben sommige verkregen voordeden
weer ve'loren", zegt Gaillard verder. De Socialistische leiders vergissen zich totaal, indien ze
meenen met die op'ierking ontevredenheid te
zaaien.
dan misschien enkele potdichte
hersenen. Is e> geen enk°le Franscne werkman,
die denkt, dat Frankrijk den oorlog zou kunnen
winnen, indien er slechts veertig uren per week
in het
tuurlijk

'""

gewekt werd. De meesten arb'iden nu zeventig
uren, wat even'nir normaal is, maar er zal wel
geen sterveling te vinden zijn, d f van me°ning
is, dar Enropn in «-"n Tifirmn|«n t'-<*<»tnnd ver
"

keert.
„Het experiment", zoo schreef de „Popula're",
„heeft kunnen bewijzen, tot welke resultaten het
Volksfront geleid zou hebben." Minstens drie
die
kwart van de linksche kiezer» van '36,
toch heelemaal niet „rechtsch" geworden zijn.
verzuchten toch van harte- ..Dat is nog maar ge
lukkig"!
Er wordt vooral door verschillende leiders sterk
over geklaagd, dat de leden van de Socialistische
Partij zich heelemaal niet houden aan de besluiten, die door de verschillende party congressen
genomen zijn. Daarnaast hooren we telkens en
telkens de klacht, dat de „mystiek"(!) van de
Party ziek Is en dat er geen discipline meer
bestaat. Zeker is het, dat er in de Party twee
groote stroomingen bestaan en bovendien nog
vele kleine.
Dn. Raoul Evrard geeft als bewijs, dat er
absoluut geen eenheid meer is, de stichting van
he.t nieuwe blad: „Pays-SociaUste". blad, dat
geheel in strijd is met de principes van de Socialistische Congressen, en waaraan Paul Faure,
de tegenstander van Leon Blum, medewerkt.
Tot nog toe was de „Populaire" het officieele
orgaan van de Socialistische Party en zy is het
eigeniyk nog. Maar dat blad schynt, net als de
Party zelf, ook al ziek te wezen. In het einde
van het vorige Jaar heeft het een S.O.S. doen
hooren, en de hulp van alle „kameraden" ingeroepen. Toen het in de Federatie van de Seine
op stemmen aankwam, waren er 2.097 vóór de
„Populaire" en 4.466 tegen. Dus niet minder dan
twee-derden van de leden waren tegen Blum, die
toen klaagde: „Elk woord van het antwoord
schynt er op berekend te wezen, om het blad
in discrediet te brengen '. En Augustin Laurent,
—

-

—

-

—

NOORSCHE EN ZWEEDSCHE
ARBEIDERS NAAR FINLAND
Gisteravond zfln
STOCKHOLM, 7 Maart.
300 Zweedsche werklieden naar Finland vertrokken om de Finsche arbeiders, die onder de
wapenen staan te vervangen. Bij het vertrek
—

waren aanwezig de gezant van Finland Erkko en
de voorzitter der
Zweedsche vakorganisatie
Lindberg. Errko bracht hulde aan de mannen,
die zich vrijwillig hadden aangemeld om in Finland te werken. Een groote menigte juichte de

vrijwilligers toe.
Dinsdag a.s. zal de eerste
OSLO, 6 Maart.
groep van 300 Noorsche bouwvakarbeiders naar
Finland vertrekken. Laten zullen andere groepen
van 300 man volgen, tot een totaal van 3000. De
organisatie van het Noorsch verbond van vakvereenigingen tot hulp aan Finland heeft 300.000
kroen bijeen gebracht om deze werklieden uit
te rusten en thans worder. kleeren, schoeisel,
rugzakken, e.d. voor hen bijeen gebracht.
—

De Deenschfl
KOPENHAGEN, 6 Maart.
slachterijen hebben tot nu toe 340 000 kronen ter
—

beschikking gesteld voor de hulp aan Finland.
Het bedrag is bijeengebracht uit vrijwillige bedragen van 25 en 30 oere per geslacht zwgn.
Het geheele bedrag zal worden besteed aan het
zenden van vleesch naar Finland,

PROCES TEGEN DE REMMINGTON WAPENFABRIEKEN

EXECUTIES TE WARSCHAU?

WASHINGTON, 6 Maart.
De miniatci vu„
justitie heeft aangekondigd, dat de grand jury
van Texas besloten he°ft de PetnmingtOT- Arme
te ve»volgen weger l srh'vi'ng- 'an
eu'-alite". De m-atschappij ••■•"
r-'—

-</

»

"Ti7p»i

gebracht. Hedenavond werd verklaard, dat da
tanker beschadigd is door een explosie, maar
„er zfln geen berichten beschikbaar over de
vraag, hoe de explosie is gebeurd".
De „Charles F. Meyer" is ingeschreven in
Hongkong.
Het tankschip „Shelbrit 2" uit Swansea, groot
695 ton, is door twee Duitsche vliegtuigen
Woensdagavond buiten de Noordoostkust van
Schotland gebombardeerd en met machinegeweren
beschoten. Een lid der bemanning werd gewond.
De Duitschers wierpen v(jf bommen neer, die
rond het schip neerkwamen, zoodat de scherven
gein alle richtingen vlogen. Later richtten
durende ongeveer 20 minuten machinegeweervuur op het schip.
Luisteraars aan de Oostkust hebben Woensdagavond 5.0.5.-seinen gehoord van een vuurschip
aan de Oostkust van Norfolk, dat meldde, dat
het gebombardeerd en met machinegeweren beschoten werd door een vijandelijk vliegtuig. Het
sein voegde hieraan toe, dat drie bommen neergeworpen waren, maar dat het vuurschip niet
getroffen was. Een later bericht meldt, dat het
vuurschip geen schade heeft bekomen en geen
assistentie noodig heef.
Tengevolge van
KOPENHAGEN, 6 Maart.
den oorlog heeft Denemarken 21 vrachtschepen
en 5 visschersvaartuigen met een totaal draagvermogen van 80.000 ton verloren. Hierbij kwamen 258 Deensche zeelieden om het leven.

—

Censureeren is nog zoo
(Van

Vandaag werd VerLONDEN, 6 Maart.
nomen, dat het tankschip „Charles F. Meyer"
(10.516 ton) Maandagavond in het Kanaal 1»
aangevallen. De bemanning heeft, naar verklaard
werd, het schip verlaten. Twee reddlngbootea
hebben vergeef» naar de opvarenden gezocht
De „Charles F. Meyer" Is een haven binnen—

—

—

VERSCHIL

Baker verklaarde, dat de minister van koloniën
Mac Donald, door zijn politiek „ernstig het geloof van andere naties in ons woord schokt en
den Volkenbond en dit Huis behandelt
met een
niet te rechtvaardigen minachting."

„

.

LONDEN, 7 Maart.
Het ministerie van
Luchtvaart deelt mede: „Gedurende den afgeloopen nacht en den voorgaanden nacht hebben
vliegtuigen van de koninklijke luchtmacht uit-

STROMINGE

Baker betoogde, dat de Joden in Palestina het
voor Arabieren beschikbare landoppervlak niet
hadden verminderd, doch dat integendeel door
hun bebouwing hadden vergroot en daarbij de
mogelijkheid een grooter bevolking te huisvesten
aanzienlek hadden doen toenemen. „In den
laatsten oorlog waren de Joden zeer sterk. Zij
hadden grooten invloed in vele landen. Wfl hebben hun hulp gewenscht. Om die hulp te verkregen, hebben wij de verklaring van Balfour
gemaakt" ((Lloyd George interrumpeerde hier,
het met het gesprokenen eens te zijn.)
Baker vervolgde: „Thans zijn de Joden een
zwak en opgejaagd ras. Tienduizenden, misschien
honderdduizenden zijn reeds ondergegaan. Hun
bezittingen zijn hun ontstolen en vernietigd en
omdat hun invloed verdwenen is, durven wij deze
schandelqke daad thans te plegen."

i

wordt gemeld:

Motie van afkeuring verworpen
Bet Engelsche Lagerhuls heeft gisteren gedebatteerd over het besluit der regeering
de verkoopen van land door Arabieren aan
Joden In zekere deelen van Palestina te beperken.
Namens de oppositie heeft Noel Baker
(Laoour) een motie van afkeuring Ingediend,
waarin wordt gezegd, dat de op 28 Februari
door het ministerie van koloniën aangekondigde politiek „onvereenigbaar .Is met de bepalingen van het mandaat en niet het gezag
heeft van den Volkenbondsraad."

:

Van den oorlog

werd verweten, het geloof van

andere naties in Engelands woord

'

H?laas! helaas! Hagen de leiders», inplaats van
dat alle lede" zich buigen voor de besluiten van
het Oongre«. k"inen ze in opstapt en bestoken
elkaar. Tn de bange uren, die Frankrijk en
elgenlgk heel F.uropa beleeft, kunn»n de rechtsche blad*n er natuurlijk niet over treuren, dat
de eenige politieke par'ij, die thans min of 'neer
hinder'bk
kunnen wezen, steeds mee> ver
,ahie,
zwakt
d'Ar'ion reliD" Kathol'eke
gieuse et Soda'" ' geeft van al die ir"«rlijke
deze eipeua<>rdige de"nit'e: ..Onze
geschillen
Soc»ali.'»ten lijken op b t cogenblik op Am rikanen vrn het Ff ■ -West di met ell uvi »p hoop
*■>•■■
"■>•■
liggen over de vranj». ■•'
9

~r

**

—'

in het wn« hlsd en laat h«t hij bet

onzere

verschijnen.

Al te strenge censuur wekt den indnik, dat
men veel dingen te verbergen heeft, in vroeger
tijd zou het nop wel eens mogelijk zijn geweest
een gebeurtenis werkelijk te verbergen, maar in
onzen tijd met de Radio wordt dit hoe langer
hoe moeilijker. Het publiek kent de feiten toch.
En sis er dan san de pers verboden wordt, er
over te spreken, dsn 'oopt men gevaar het publiek achterdochtig t». stpmmen, omdat he* dan
gaat denken: „Maar -vat schuilt das- dar toch
eigenlijk achter, dJ»t .ie kranten
r nier ov"'ochten praten??"
Het spreekt van zelf, dat alle kranten, zonder uitzondering, juichen, omdat de censuur
zoo flink gehekeld 's en omdat men nu mag
»

hopen, dat dMrom een ernstige vprHeterlng
zal komen.

Dat wil niet zeggen, dat de Pers de noodzakelijkheid van de Ousuur niet inzi"t. I»dereen
begrijpt wel, dat men xioh. thans in rijn citiek
heeft te matigen.
„L'Oeuvre", dat. zooals men weet, rog al anti
clericaal i9, heeft onlangs een protest laten hooren, dat niet onvermakelijk is. Ik weet niet meer
op welk officieel menu stond als salade opgegeven: „Barbe de Capucin". En de Censuur heeft
dat geschrapt! Er is geen sterveling, die in de
benaming van Capucijnerbaard een be'eediging
ziet! En dramatisch klaagt „L'Oeuvre" er over,
niet te weten, hoe te doen, als men nu eens
vreeselijken trek heeft in een lekker roomtaartje!
Want dat heet hier een „religieuse": „Als de
Censuur nu maar niet die lekkere taartje.'» ver
!
biedt"
Alle bladen bijna geven eiken dag een serie
feiten en opmerkingen onder den titel: „Mag
men zeggen
Of wel ze geven uittreksels
van brieven, waarin allerlei klachten voorkomen
Hier, evenmin als elders, zijn de dingen natuurlijk precies volmaakt, zooals ze zijn moesten
Dit geldt zoowel voor het leger als voor de burgermaatschappij. En de „Victoire" heeft geen
ongelijk met te zeggen, dat de klachtenrubriek
in de bladen eigenlijk dienst doet als veiligheidsklep. De menschen, die reden hebben om ontevreden te zijn, voeler zich echt opgelnoht, «i»i
?"

en

««»«

M»fif<» nitppvnpH

nodr

Tsjecho Slowakij
herijze

'•

Inmiddels is er in de Kamer, geluk bekend,
een debat geweest over d» censuur, dat geëindigd is met een concessie van ,v aladier aeu de
critici, tn h°t puHiek en in de Kruier is men
het er over eens geweest, dat de critick van
Leon Blum meesterlijk is geweest. Doch dat is
juist misschien, hetgeen velen het ergste apijt!
Waarom moe«t het nu juist. Blum zijn?, vaagt
men zich af. Verscheidene afgevaardigden bidden dezelfde opmerkingen te maken, maar de
bijzonder handige tactiek van de Socialisten in
het algemeen en van FHim in het bijzonder, is
altijd, om alle pogingen aan te wenden, on met
de eer van eventueele hervormingen t e gaan
strijken, met het doel natuurlijk. d"t de eenvoudige massa zegt: „Da* hebben we '"-h men
weer aan de Socialisten te danken".
Waar de beele Kamer het over eens was, is
dat degenen, die censuur uitoefenen, daar heelemaal niet de competentie voor hebben en bovendien heelemaal niet genezen zijn van bun politieke hartstochten. Natuurlijk hebben de dagbladen berichten »n soms commentaren, die veel
op elkaar ltiken. De censuur schaap' zoo'n be-

richt

•"

Een Europeesch bel
BOEDAFEST 6 Maart.
De Minister van
buit«-nland9che zaken Csaky heef* f" het huis
van afgevaardigdpn in Antwoord op «»en interpe'latie verklaard, dat d° Hongaarsc''e repeering

de Tsiecho Slowaaks» he propaganda "iot o>i<i«r
"■hat. doch evenmin overschat
Na de ontketening van den oorlog is O'isky
er in geslaagd een o v «ree»'komst te sluiten met
Daladüer, wa?»bij zij zijn
»»n
Tsjechisch en S)"was»ksch leger <>o de b«en te
brengen. liet is een Europeesch belanjc, aldus
Csaky ( d»t de Tsi o cho-Slows«Vci''>»r «fnnt nl'nm*»»
'"eer zal worden opgericht.
De tusjvhen Osus'ry en Daladier gesleten overeenkomst, evenals de briefwisseling
Halifax en Benesj betrof f <>n s'-chts kwes' ! «s van
technisch militair»n sard en ontweken iedere
politieke belofte. I'r begrijp, zoo ging Csaky
voort, dat Frankrijk en Fngeland er naar streven
behalve hun zonen ook •
in den strijd te zenden.
Het is van belang, dat op ons initiatief onze
machtige vrienden er in geslaagd zfln aan de
groot-e Wesrersob" mogendheden te doen begrepen, dpt zjj zich. door ontijdig beloften te doen,
op een ".eer g«vaarlijlt pad zouden b»gev»n, daar
<L_ zou leiden tot de oprichting van eer ontijdig
geboren staat, hetgeen ook ec» ontrjdlr g«bor«ti
""rlog tot gevolg tou kunnen hebben.
r *e Hongaarsch» regeling
acht he* onnuttig
in te grijpen in geval
hr. helarpori
niet worden geraakt.
T»n slotte zeide Csaky, dat het te hetreuren j Si
dat
emigranten in contact wrden gebracht met Tsjechen en dat generaal Siko»sky
verscheid'n be prf'ringe" h'"ft
mi' Be•■'
'■■
>"i -»lf«
■"
;
nesj. me'
'-

-"••

'"

Een communiqué, gepui.li-

IARIJS, 6 Maart.

icgeering in Frankrijk,
cteid door de
zegt, dat volgens volkomen betrouwbare inlich»
tingen tf WarschaD dagelijks ten minste tien tot
vf?\ tirn perw i*»n wmdep gpfuwlleerd De o"'t
h*>' b<>n volfins dit commviir'v' plaa'i 'jl
»

De Voorvan Italië
acht Italiaansch

Lading

*n totaal wA\n Hen TtallVVoeT»*dag aarif ekotnen
In d** oontr*"'eba»U van T"*'\ti». waardor ' het tol»oii««Mi« i»taal aan'aJ a»"geh«i«*i«-"
•■»«* i *»n
is tot I**.
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ht d**r t<t* *>uln» ligp*n''e ïtaliaanftr'ie «ohapen.
Het •oh'p ~Toa»p*)" U
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Pe. diplomatiek* rottfeapondent van Reii**r vwdat. naar men veiwae' t, binnen enkele.

n)e*wnt.

nota ta! wrden
geienden in ant'xoord op *iet ttaV anaohe orodagen aa« Vome een **ri' \eh«
te*t

Inzake

het

'T

«Hvorr
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Ouitsrhe steenkool

beslikt, d<* Kding van acht Italinans/he
da* de.
prijs te verklaren,
van boord gehaalde steenkolen tot het e»nde van
den oorlog z'illen worden vastgehouden \ls bewezen wrdt. dat d«* lading
of andere
neutral
eigendom i°. zal zij aan de e ; genaars
worden overgegeven, doch nis de lading DuitsW*
p'erendoiM \f* zal zij woeden toegewezen
—*'p de bepalingen van
vedeavei '*«r*
'
Het

kolenbootpn

0

Gematigde

reactie in Romo

7 Maart.
Im ItMiaansche diplomatieke knngen blijft men ler> toestand, o- tstaan
ROME,

POST AAN BOORD VAN JAPANSCH
SCHIPBESINGEOM
AG

Der regeering

RESIDENTIEBODE VAN DONDERDAG 7 MAART
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Aanval der Britsche

M VIERDE

OSAKA, 7 Maart.
De „Bangkok M-\roe"
van de reederij ..Osaka Sjosen Kaisja" is, naar
de gezagvoerder heeft gemeld, te Haiphong door
de Fransche autoriteiten aangehouden. Een hoeveelheid post, in hoofdzaak bestemd vor J'uitschland. is in beslag genomen, ondanks l, ot protest
-

Vftn

den Japansohen consul generaal

ze eens brommen Vunnen en leven in hoop van
verbetering, indien hun klacht door een krant
wordt gepubliceerd. Dit heeft een betere uitwerking dan aan iedereen en in alles het zwijgen
op te willen leggen. Bovendien, meenen de dagbladen, zijn die klachten heelemaal niet nutteloos
Er *tj n wetsbepalingen en decreten, die op zich
zelf heelemaal niet «lecht zijn, doch waarmee
sommige ambtenaren vaak wel een beetje fantastisch en willekeurig omspringen. Zco'n klacht
in een krant geeft aan een Ingeslapen ambtenaar
een durotje, dat hem wakker schrikt.
Waar algemeen geprotesteerd is en heel de
Kamer tot de conclusie Is gekomen, d»t de censuur abeoluut incompetent Is, mogen we téker
ertï«t*i'** \TïNt j ''"?pp "*rw&chtAn.
ATnT.o*r.

door de

scheper»,

-

aanhouding
mpt

< ».n

kalmr*.

fn

•'«

p

Italiaansehr kolenipH>>' i'l

hooor

H»eten.
Men blijft vasthouden aan de
dat Engeland er in zal toestemmen Italië de brandstof
te leveren, welke het nie' meer over zee uit
Duitj»chland kan betrekken, in r<"l vor Itai'aansche bodemproducten. Dit zo'i ''e reden zijn,
waarom de Italiaansch» bladen op de aanhouding
der kolenschepen met gereageerd hebben zooals
venvacht was. Zou nr-t Engeland g"en regeling
tot stand komen, dan acht men het waarschijnlijk dat Italië over den aankoop van Amerikaansche steenkool zal gaan onderhandelen, hoewel
de betaling daarvan blrjkbaa' moeilijkheden zal
opleveren Ook acht men het niet mogelijk, dat
Italië de verscherping der betrekkingen tot
Engeland als voorwendsel zal nemen om de handelsbetrekkingen met de Sovjet Unie weer «an
te knoopen, ondanks de thans tusschen Rome en
Moskou bestaande politieke spanning. In som-

mige Romelnsche kringen acht men ip die omstandigheden een ontspanning tnserhen itnliü

«»

de Sovjet Unie niet

uitgesloten.
Het aanhouden van de
ROME, 6 Maart
ItaliAansche schepen met steenkool doo rde Britsche marine heeft geen goeden indruk gemaakt
op de openbare roeening in Italië. De Italiaan
sche pers onthoudt "icb. evenwel -na commentaar
en de ontstemming >'tj>>t .•»<■.»'
»<-n In H» 1.,n..i-n
—

-
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BEURSOVERZICHT
BETERE STEMMING IN WALISTREET
Gedurende de laatste dagen leggen de koersen

op de New-Yorksche beurs een neiging tot oploopen aan den dag. Alhoewel de tot dusverre
behaalde winsten niet groot waren, toch achtte

men het In Wallstreet een bemoedigend verschijnsel, dat de iets hoogere noteeringen zich,
ondanks winstnemingen, goed konden blflven
handhaven. De betere stemming ging gepaard
met een styglng van het aantal verhandelde
fondsen. Verwisselden Maandag J.l. 460.000 shares van eigenaar, gisteren steeg het totaal tot
860.000 stuks.
De uit het bedrtjfsleven binnenkomende berichten getuigen over het algemeen van een
lets groote optimisme, omtrent de vooruitzichten
In het zakenleven. In de staalindustrie blijft de
toestand vrjj stationair. Door het vakblad „Iron
Age" wordt de staalproductle In het midden van
deze week op 63.3 pet. der capaciteit geraamd,
tegen 65 pet. een week geleden. Wel zijn er nog
geen aanwijzingen voor een spoedig herstel aanwezig, aan den anderen kant echter blQft de
verbetering, waarvan de vorige week reeds gewag gemaakt werd, aanhouden. De orders van
de automoblelproducenten komen in toenemende
mate binnenstroomen.
Met belangstelling werd In Wallstreet vernomen, dat door de Carnegle Illlnols Steel, een der
belangrijkste staalproducenten der Vereenlgde
Staten, de staalprijzen voor het tweede kwartaal
van dit jaar niet veranderd zullen worden. De
opdrachten voor buitenlandsche rekening blijven
zich bevredigend ontwikkelen.
Op de metaalmarkten wordt de situatie op het
oogenblik bevredigend geacht. De daling der
prijzen voor staalschroot sclujnt thans tot staan
te zijn gekomen. In de afgeloopen maand werden
3.31 mlllioen ton geproduceerd, tegen 3.6 millioen ton In Januari. Voor koper bUJft goede
belangstelling bestaan. Door Frankrijk werden
in de laatste weken omvangrtjke orders tot een
totaal bedrag van 100.000 ton geplaatst. Even-

eens werden naar Rusland belangrijke hoeveelheden verscheept. De koperprtjzen kunnen zich,
gezien de broote vraag naar dit product, dan
ook goed handhaven. Men Is In gezaghebbende
kringen van meening, dat de statistische positie
van koper tegenwoordig vr(J gunstig beoordeeld
kan worden.
—

—

—

—

beter.

Voor de beurs waren er heden niet veel factoren waaruit gevolgtrekkingen met betrekking

de koersontwikkeling konden worden gemaakt. Het vaste verloop van Wallstreet had
een aangename impressie gewekt en voor Amerikaansche fondsen bestond een goed prQshoudende stemming. Het verloop van de beurs te
New-York Is tegenwoordig echter zoo onberekenbaar en daarby zoo weinig geaccentueerd, dat
men er weinig voor voelt nieuwe engagementen
aan te gaan. Ook heden betoonde men zich weer
gereserveerd en de affaire bleef van geringe
afmetingen. Zelfs de staalaandeden gaven
slechts zeer kleine omzetten te zien.
werd wederom
Op de beleggingsafdeling
goede belangstelling aan den dag gelegd voor
de nieuwste 4 pet. obllgatlën Nederland ex belastingfacilltelt, die in hoofdzaak werden afgedaan tegen prijzen, loopend» van 94% procent
tot 95 procent De 4 pet. obllgatlën uit de eerste
leening van dit Jaar waren weinig veranderd,
doch eerder aan den luien kant. Over het geheel
genomen was de stemming voor onze nationale
schuldbrieven niet opgewekt. De koersen verschilden echter niet veel bij die van gisteren,
zij het dan ook dat hier en daar een fractioneel
nadeelig verschil moest worden opgeteekend.
Van de buitenlandsche fondsen waren het Braziliaenen die de aandacht trokken en die goed
gedisponeerd waren op de verwachting, dat tenslotte toch nog een voor obligatiehouders aanvaardbare schuldregeling zal worden getroffen.
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Rea.
ld.
8H
ld 4
Rdam
ia ia
8H
Sted.lOAß. 4
ia G. F
3V4
Utrecht ld. 4
ïd. «*
ia
v*a Hyp.Bank («» 4
WeeU. ia
8H
Zeeuw, ia
4
ia Jd,
su
(5) 4

1»H
87H

'

1
7

Ji',

1%
IK

—

Vi n
6

BRl

<

77 H

85* 85^

77 *

83'4
7«

7
81
'

''

q

W

82><
88

7b

*

»<-.

6*
17*
'6* '6*
5J{

17

b*
'H

6«
r

'<

H can. H. ƒ6
Tnt Rijn M.
Hyp. (fltt) 4
ia ia (6) 4
Nw. Nea AmHyp. B. 5
N. W. ft Pao.
Hvd. Pank 4H
Vor,

tv

ah.

«

Centr 'PJoR. 4
Kan» l«a s
Mina K, T
Adj 6

76*

Mias "ac.
Nort. West

Ute Hyp

Sonth
-

76

«

'<••<

4

49*
•"!<

—

'-'.H

4

Pac.

G. ObL 4
South Rallw 4

»4*
4s«<

Ho
""<

89*

si

84*
75*
7

"<*

Nedoirbmd

"'

88

88

72

87
76"

86

77
89
80

7

«

83

86*

7W
*>

-

«5

Vd 74 100 8
ld,
1000 8
ld OODC. Ar»

33 100 J
ia Olymp.
192öï * 0 3
,

<

'00'<

87'<
"°

R«|gU>
—

—

"9

'fl

Banda
Born. Sum.

A

I' 4

—

A 145 146}<
A 66
A 87>4

Cur.Hnd.MÖ.
DeU Atjeb
Hand.-Mt). Gunt
&
Schumach. A B&>f

Int Cred. êt
H. V. R'dam A
Linde A Tev. A
MoL Hand. V.A
Ned. Wol B »
N Afr. Her

—

08
160

1W)

165
68

167

&8

W

MH

'

"

SlngVop

■

T'

70U

438

70
—

W»
7'<
171
re■'

—

—

—

+

»

f

»

•■<

•/

Antw.

WL

België

*87 8 n
1908 2
21

fJ 260 4
R»iglB 21
fr mnno

80
«W
9'

*"i<

»i<
Afrika

31
49

«o

loten

n 4f>

Petr. o«d«rn

Gabc«s P.M. A
Kon. Ned- Pel.

94

r

106»/
109 109

Moeara

>n

Panolan
Peudaw»

A

a7o»< 7m

A

7,nM Forl

*

»

yV

•

1

«

Rnltanlnnd

Astra Rom. A 64
MidContPetr C k»«
Thoon. OU CvA
metkeM mi<
St-n'.C'U 'IJ
ld A

'<

t V*

76'/

74

rr '<

—

«ov

222
'37>< '36

'70

734

374

***
-

'96

—

1294
1074 106%
—

101 M
102
954 95%

4«

1274
444
212-

3214
364i<

H,;

"12

112

101"< 103
96

■*■<

'38
45'<

67

86

«64

464
üö;<

87

•"64
1034
'U s

A
A
A
A
A
a

Bo#rr>wl-

•\angoen A

48
20
2"<

Furnees.Scü.v

HolL Stb Mfl.
De Maas Cr
Zeevaa>*
Mfl.
Nl'-v. Goud
St 'Ulberg
ld. O. Zee

A
A
A
A
A

8»
8»
11

82
—

u

iij<

P 6 'P7

99

A

102

100

nu

97

99

2»6

173
A 42

r

H

RonrvPooh

'

*H
'i

«<

met k'*t

'i

«'<
""

«

-w.

DeU Spo-

""

"<

"r

874 «74
»■'■«

184, \Bu.

s»<.

•*>■

'*

99W
HO*

A

"

"

*

'<

—

il

—

81

—

'90

—

S)j
167><

«l

—

—

87

«7

171.4
i7^H
16"
166-1

lx

—

$4

"4

4

H
K-

•<

229

«

H»

t%

?"?<-

684
f-14 UW
—

14.

HJ

«4

8»{

24

64

oh

la

Th

144
114

—

:ti

U

454
n
*

'^

<

—

•"

-

W.-.»Bvn T'hiM A

Scrip» m. fc.

Mn 63^
18

2664
118
1-04
346
'804
"7'4

18

117U
189
«42
«71<

Kon. Petrol
Warrant*
Liovei Broth.

GpUeb
Nortb Am 1-27

ld.

ld.

ld.
ld.

ielrtkoer*

28-81
9***

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

WH
86*
62^

—

—

6*%
88>fc

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

mH
„

—

lu.

■—

Aig. Kunaugdo A

vTßerkel

Pat A
Calvó Delft O.»A
Centr. Suiker A
Fokk. VUegtt A
Leverßr.* Una C
Ned. Ford \ut A
«J3A
PbUIP»
Idem Pret. W.a
Buitenland
AJn.CarAJ'. CvA

SvA

Anaconda

&H

»7>é
«H

—

&#

rvwr

rS3j

*"

•

t

A

*»«'•••

—

—

160*

106

&H

WHè
-

—

121
MO

—

™H

«>'<

Ü5

—

'-ly.

'12-*

85^,

—

-

—

&H

—

IÖH

—

64V

—

—

—

—

—

—

—

—-

—

—

—

—

—

—

—

■—

'S>><

''»<

W*

W«

■—

--

122

—

—

*46

»W

—

Ui
U2V

—

■<?'<

i»

'4

®H

—

**

28fc

««,

«Hl
'7%
.$:
%

H
8»<
'6

—

-"-

*%

23*,

m

—

—

—

—

—
—

23»!

23>*

<0H«
~

»<

tïïfr

.*

m.
*H-

—

—

iB,(
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..

-N

'"«<"•

»W

z

'»

—

,«7,

■«.,

•-.

<r H

«s;

—

—

-

—

RR»'
—

B?'

.$.

<*«.

IN<
—

—

—■

AT
—

—

—

—

—

—

o 9<
B*4
RH

""

"<

—

T

—

&«

**

—'

—

—

me

—

—

—

O-A Ö6J<
Dordtacb*
PA ÜBSK
ld.
ld.
Kon. P«tr. 10"« A °42K
"■•<
Ferlak Pet*

_

20

90

___._-_

B

»«*

.--

—■

•

—

*H

—

2»m

—

—.
><-

'"'

*

A

tftrpi.

—

—

'AS- ""l~>

at-Serv. 10C4U0
Comm. Soutb CA
Int 1*1.41*1. OA
North Am. CvA

—

66*

C
k*%

Qon. Motor*

—

oNDEKNItMINiJjJLN

—

—

—

—

LNDOSTtUt£EIJ£

'm

—

—

*8W

av~A
Cont ÜIJ
Phlll Pett. avA
Shel' UnlOD C.T-A

vor

<

—

—

—

—

—

—

—

—

—

<»«<

'

-

<

««
'"<

"7«
cj<

—

"i<

*

NSxA 106'<

Kon- Pak Mtt A 1W
Ned. Sch. ü» A 'OCM
A W«
Rott Uoyd
S)fc

N«Vn

v

*

'7k.

—

"'•<

-

8«

R»<,

bj<

v. A«nrt A JB6»<
Cult ilflA'-aa
NX Bulk. ÜP A 'mi
lianrt.

V>t»t.nl

*

—

—

»3j«

22IJ{

®*K

RT

—

\TB-

'

—

—

—

—

—

—

—

—

—

<4

"w

—

—

"*M

—

—
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-ii(.

«<X>

—

—

—

—

—

—

—

—

"SBH

—

Nier"

—

—

—

■-

—

—

—

ON"'"tNK'"
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—

-

—

—

'
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—

—

—

—

—

—

-
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—

—

—

—

—

-

—

—

—

—
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(joatk
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—

—

—

-

-

4H

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12&—
f
—

—

«ü
t*%

Sai Plant
Serbadladl
1 Mk
A «'S
SUau aum.
Sum Jaoutoti A Hl
Sum a«boat A 182
fllboer n!T>A«7«
VtjC
A '85
Zul<i i-rwant
A"
?

«"<!

•*•<•

—

—

—
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—

—

—

—

—
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—
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a
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4
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9
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CvA
K
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N.X unuuio AH(8
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A
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CV.OA
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IJ*
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■"«
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4K
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,(?7
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H
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A
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N.B
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—
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A 102*
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—
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W

—
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m
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4,
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BheU ün PrA <*H
Studebake- CvA
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—

TeNot
99H

-
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—

—

—

SPOOUWEGEN
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WtlaoD
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—

—
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A

—

—

—
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•

Eleetr

—

—

—

°

u»aa en

—

*
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iegg. Depot
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—

—

%
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A
Haag Bjto.
Kedir Bt.tr.
A
Madoer ld.
A
Malang Sttt. A
Modjokerto FA
0.-JavaSLtt. A
Passoei St.tr A
Probol Sttr. A
SamJoana tr A
Sem. Chenb A
A
Serajoedal
wes*\ pt.tr. Aa
m
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„

—

—

—

HolL-Am. L<|» AtO
Ja\ra-Ch.-Jap. A H6H

Unes

23.60
25.85

„

—

—

—

f

Am. Radiator C
Celotex
CvA

Kallwoen FL

22.35
21.25

3.44K

„

—

—

—

Als.

H-

CPrA
••l
N Rau et Mex.

Generaj

„

„

H

—

—

—

6»<.

"*•<

BDlk*r Ondern.

„

„

2085
13.66
16.16

„

„

Nederland
leNot 2eNot BeNot «eNot OeNot ÖeNot
V.K.
1000 4
ld. '40
99%
id. O.
8% 6&X
ld. O.
8
72
—
ld. '80 892H
1000
ld. '37
1000 8
78K
1000
ld. '38
(3%) 8
6H
ld.
Oert 2%
2X
Ooat-Indle
ld. "88
1000 B%ho
1000 8
6H,
ld. '37
ld. '37A 1000 8
83X
Duitschland
ld. '80
MX» 6H6H
ld. Kett-verkL 6H 10»
F. L.
Engeland
'60-'9O nuk. 4
W«

»h»i •8'

"

1 en 2 tract

r '4

„

ZILVER:
Baren a32 K.G.
Voor de Industrie

A'dam

Verkoop
ƒ 2067

„

„

Zn,

&

ACTIEVE FONDSEN

Kt £S

Ned.

DrQfhont

Inkoop
Baren a
K.G. ƒ 2059
Voor de Industrie
2045
(1000/000)
13.48
Gouden Tientjes
16.08
Gouden Ponden
Gouden Dollars
3.41

„

Nlckel m.
Kenn-Copp. Uv-A
NrthAmAv C.VA
N. A. P»yon Ki a

79

79

*

AL ropeka CvA
Balt 40. CPA
Chec A Uhlo C
Cbia Roe. CGA
Krle Spoor GA
Kan». City GA
ld.
CPrA
Mum Pao. CvGA

160
42

door H.

Medegedeeld
GOUD:

„42.80
1.88«/ie

I.SSYt

St

Amerika

ai».

*">

'*>»<

a

PA

«d.

V4O

104
"

—

A

ö44
'

A&b. Dry
Good Cie PA
Kreug. & 1 al. A
r<*nif. Ca CvA
tnrt kett

Bnltenlard

—

l.nrl/

794

-

46

<

„

—

—

A 119*' 120

Krian Snik.
A
124 125
Medarie CvJi
v
'07'<
Moorm
a
ra
Pagottan
A
Suik. Cult A
Buitenland
Tjew. Lestar A
Tjoeklr smic. A
174
n7'»<'. AJL LdL Steel C n»<,
Hf(« Vorsten!.
Am.Bemb CvA
WA
Am Can. Cv A
Watoet Pop A
>V>H Wonol/ingun
A
AmcrystSug. C 9K« 9?<
AmHideAL CvA
84 tiu
Am Met Cy. C 184 184
ld.Smelt*R. CA 864 864
Tabak-Onden».
Am.Bteel 9. CA 224 224
Farb Ui. CtA 18
Arendsb. rah a
Flak. Rub. CvA ,c *< ,o
Besoek Tab A
Ford MotCan C
So#»k«w*>rm
A
met kett 114 12
Gen. Clg. CvA 134 134,
Goodyeax lire C '84 18.4, Thee-Ondern.
Hudson Motor C
44 44
KeespTln CvA 814, »% Ned- en Kolen.
NatCasoß CtJl 114 114
Ougr Mar.
A 88
38.60 Amut- A*be« A
Banjoewangi A
Separatot
A 814
St Brand UVA
04, 54, Malabar Asa A
A
i>„ iX, Pangheotan
Tenn.Corp CvA
A
Vn. Alrcraf» C «4 354 Rongga
U.Stßubb.
Bedep Cult A
A 264 *•<
Wlp*ershali
StndangrCM A
A
194
y,w

—

\ly t

Snhe«pv.-MU.

7»i>l«ti.'

~

44.80
42.77

TM. Wet» O.r A

A'dam rap.
Andjaim. C
Batoe DJam
Batoe Sum.
Ooêo Nlü
DeLampong*

M

„

BANK- EX CBEDUSJXINSXIEIXINaiüN

—

«fi'<

107.H
'78 '74

'"44

85
64

RhHmii M(J

*

*10

81.90
42.22
86.87 %
44.86

„

86.37 Vi

„

4.18V4

„

—

—

"

■

•'

a t. Ie P*
St Louis A &
Franc Cr A
Unlon Pao. CA

<

4.15 H

31.82
42.20

—

12
31

SchJ&cpLMtj. A
">"

159
7a

—

128

li%
4064

NJiö.vJiavenwerken A

—

440X

>A "8

'

*

-

*44

Blaauwh.Vm. A 8a
Bijenkorf
A isy
Gem. Eigend. A 794
id.
P.WA 73%
Houth. Alb. A 66
ld. Jongen. A 884
ld. W. Pont A 624
Max Land.
A «6
Muller 2e S. A 1664
ld. üitg. Aand. 444
Ned. Aan-Mt). A 804

H'< Mi<

MtL 100 A MIW

—

38

Diversen

-

—

130
222

—

Bnljr'S

*

rf!

—

—

N«d T—"

—

Ooniro

A
A

—

w

—

Rtjsdflk (Fr.) A
Schelde Kon A
Scholtenfabr A
Stork * Co. A
Sto»-vis nooc a
ün v. Uat. A
Ver Bllkxabi A
Ver. Chfabr. A
Ver. HoU Slr A
Ver.K Pap f
A
v A
ld ld.
Ver. l'ouwi
A
Vlet Biscuits A
Werkspoor A A
W.Suikerrat A
WlltOD Fflen. A
Whera Ind GA
Z H Blerb rw A

9

9

Spoorwagon

riHnl. '"ooi

„

•

KOERSEN DER EDELE
METALEN

76.66

„

ACTIEVE FONDSEN

Kali Bendo
464
Kali Tello
Al% 166
NJL Hout.
AH
A 67
Ngombeai
Cult
A 164 158
Ngredlo
Pasir Malang A 275
Pasir Pogor A 115
Pengad CJt A 614 614
Preangerßeg. A 123 122
Radjamand
A 95
WJava Kina A 90

-

„

V.K. MJC

Bnlt«iilai»<»

Benkaüs
A
BUL Ie Rub. A
ld. 2« Rub. A
Boeton Mfl«b. A
0.-Bornti G A
ld.
f a

VERKOOPEN

Koersen voor stortingen op 7 Maart 1940 tegen
verplichtingen luidende in:
Reichsmarken ƒ75.54; Lires ƒ9.50; Turksche
Ponden ƒ 1.45K.

.

Ho

„

f

ADVERTEEREN DOET

Koersen Nederlandsch Clearinginstltuut

"•<

Indnstr.
II
Alg. Norit M. A 310
Am»». Lette A '844
Bot Margi. A 7M<
v. d. Berg-Jurg.
A AOOO P.W 97»<
ld. B ƒlOOO P.W 97
Delft Leert. A 68'<
Gouda Kaars A 617
De Gniyt*r FA 121
'21
id. B. Pr. W. A '22'<
60
»»«
A
Heemat
HoU Katt
A
HolL Meelt A
HolL Melkf. A
HolVGewßet A
HoILDrAKb. A
Hol' Kunst*. A
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Am. Cit Pow B

De leiders van de luchtvaart-maatschappfl dtr
Scandinavische landen bevinden sloh op het
oogenbUk In de Vereenlgde Staten. Tot nu toe
zijn. de besprekingen bevredigend verloopen. Vermoedelijk zullen de vluchten In den komenden
zomer worden geopend en sullen In het begin uitsluitend Amerikaansche toestellen worden gebruikt
Omtrent de postvraagstukken, welke hierop
berekklng hebben, is reeds overeenstemming bereikt.
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De
BATAVIA, 7 Maart. (Aneta/A.N.P.)
opbrengst van de landsmlddelen bedroeg over
Januari 1940 ƒ 45.300.000, tegenover In Januari
1939 ƒ34.900.000.

De
TAKENGON, 7 Maart. (Aneta/A.N.P.)
Gouverneur-Generaal Is gisterenmiddag om half
Het wat schitterend
zes alhier aangekomen.
weer. De weg waarlangs het gezelschap aankwam was met dennengroen versierd. In de
kotta werd druk gevlagd. Door rijen schoolkin-

!

O'

••

4
4
3
3
3
3

6&H
48*
99*

Buitenland

Ptot. en Gem.
Leeningen

Nederland

42*

OPBRENGST LANDSMIDDELEN

DE REIS VAN DEN GOUVERNEURGENERAAL

Belg. Pr. 1922
(5 pet) 4
Cr. Nar*2o
met kett 6
Dom. Rep. BH
Fraaier. '24
met kett 7

80*

deren met vlaggetjes, en de bevolking onder aanvoering van haar hoofden, ging het gezelschap
naar het erf van den ambtenaar van het Europeesch 8.8., waar de commissie van ontvangst
stond opgesteld naast een eerepoort. Van de zijde
der bevolking werd groote belangstelling aan
den dag gelegd. Sr waren geen genoodigden.
Maandagmiddag zal de intendant van den Gouverneur-Generaal, kapitein de Bie, namens den
Gouverneur-Generaal een krans leggen by de
monumenten voor Pastoor Verbraak en Dominee
Thenu (twee bekende Atjeh-geestelijken). Deze
plechtigheid zal gepaard gaan met een défilé van
padvindersgroepen en
oud-strijders en van
jeugdbonden.

UIT DE OOST

OWlgatïön

B.N.Sch.M. 4
Ned. Scheeps
Hyp. Bank 4

2

1940

Parfls

V.K.MJEC Voort gen.

verzekerd)

(Auteursrechten

Van de DulUche fondsen waren de ohugatlën uit
de Youngleenlng, welke ex coupon werden verhandeld, vaat gestemd. Terwfll gisteren de noteering van dit fonds 10% a 11H waa, werd heden
afgedaan tegen circa 10 procent ex coupon. De
waarde van dezen coupon mag worden aangenomen op opgeveer 19 gulden in contanten.
Hierbij kan worden opgemerkt dat van de 6V4
pet. obligatiën Youngleenlng 3% pot in contantenten wordt betaald. De nominale waarde van
de coupon bedraagt rond 27.60 gulden. 3ft procent In contanten komt neer op ƒ17.60. Voor
het restant ad ƒ 10 rekent men op een uitkeering
van ongeveer 16 procent, overeenkomende met
circa ƒ1.60, zoodat volgens deze berekening in
totaal op de coupon, zooals gezegd ongeveer ƒl9
zal worden betaald.
De locale markt had een zeer stil verloop.
Koninklijken werden in vaste houding ingezet,
maar zakten daarna iets in, om zich vervolgens
lichtelijk te kunnen herstellen. De rubbermarkt
lag geheel verlaten. In Amsterdam Rubbers
werden slechts enkele stukken gedaan. De stemming was voor dit fonds overigens prjjshoudend.
In tabakken was niets te doen. De koersen waren nauwelijks vreanderd. De scheepvaartafdeeling was verlaten, maar niet slecht van toon.
De affaire in sulkeraandeelen beperkte zich tot
enkele transacties in H.V.A.'s die iets hooger
werden genoteerd. Voor lndustrieelen bestond
bijna geen belangstelling.
Prolongatie 2% procent.

Zeer stille handel.
Onbelangwekkende markt.
Onregelmatige
koersbeweging.
Beleggingen weifelend.
Amerikanen meerendeels

Scheepv.-MJJ.
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RADIO-PROGRAMMA
VRIJDAG 8 MAART
«
uur: V.A.
HILVERSUM I, ITO en tl*.* M.
BA.; 10 uur: V.P.8.0.; 18.90 anti V.A.B.A.J U »a*i
7.80 uur: V.P.8.0.; t n.r
A V.8.0.; 4 unr: V.A.8.A.;
V.A.B.A.i
V.A.8.A.; 10.40 mri V.F.R.0.; 11—1»
Orgelspel; 8.80 u.:
8 uur: Berichten A.N.P.; 810 uur:
Gramofoonmuzlek; 10 uur: Morgenwtjdlng; 10.90 uur:
11 «ur:
Gramofoonmuzlek; 10.48 uur: Declamatie;
uur; DeclaZang, piano en gramofoonmuzlek; 11.80
13 uur: De
matie; 11.45 uur: oramofoonmuslek;
Palladians; 13.48 uur: Berichten A.N.P., Oramofoonmuziek; 1 uur: A.V.R.0.-Amueementeorkeet;
2 uur: Voor de Vrouw; 2.10 uur: Disco-Causerie;.
3 uur: C clue: „Vrouwenarbeid in Nederland"; 8.80
unr: A.V.R.0.-Dansorkest; 4 uur: Gramofoonmuzlek;
A.V.R.0.-Dansorkest; 4 uur: Gramofoonmuzlek
U ur:
rnettoelichtlng; 4.80—8 uur: Plano voordracht; 8.06
uur: Voor de kinderen; 5.30 uur: Oramofoonmuxlek;
6 uur: Orgelspel; 6.80 uur: Letterkundig* overzicht;
6 50 uur: Zang met pjlanobegeleldlng; 7 uur: Cyclue:
.Het beginselprogramma der S.D.A.P."; 7.18 uur;
Berichten A.N.P.; 7.80 uur: Berichten; 7.85 uur:
Voor- de jeugd; 8 uur: Viool en Plano; 8.30 uur:
Cyclus „Verworvenheden, die niet verloren mogen
gaan"; 9 uur: Radiotooneel; 8.30 uur: De Ramblers;
9 50 uur: Zang en Plano; 10 uur: Declamatie (Gramofoonplaten); 10.06.uur: Roalan-Orkeit; 10.86 uur:
Gramofoonmuzlek; 10.40 uur: Avondwtydlng; 11 uur:
Berichten; 11.10 uur: Jazzmuziek (Oramofoonplaten);
11.40—12 uur: Orgel, zang en accordeon.
—

«»»:

Algemeen Programma,
HILVERSUM 11, 801.6 M
verzorgd door de N.C.8.V.: 8 uur: Berichten A.N.P.;
805 uur: Schriftlezing, Meditatie; 8.20 uur: Gramofoonmuzlek; (9.30—9.45 uur: Oelukwenechen); 10.30

uur: Morgendienst; 11 uur: Gramofoonmuzlek; 11.15
uur: Zang, plano en gramofoonmuzlek; 12 uur: Berichten; 12.15 uur: Gramofoonmuzlek; (om 12.30 uur:
Berichten A.N.P.); 12.45 uur: Toeepraak; 1 uur:
Ensemble v. d. Horst en Gramofoonmuzlek; 2.30 uur:
Christelijke lectuur; 3 uur: Zang, fluit, piano en
gramofoonmuzlek; 4.30—4.55 uur: Gramofoonmuzlek;
5 uur: Apollo-Ensemble en Gramofoonmuzlek; 6.80
uur: Tulnbouwpraatje; 7 uur: Berichten; 7.15 uur:
Letterkundig halfuur; 7.45 ur: Gramofoonmuzlek;
8 uur: Berichten A.N.P.; herhaling 5.0.5.-Berichten;
8.15 uur: N.C.R.V.-Salon-Orkest; 8.40 uur: Causerie:
Indië" ; 9 uur: Vervolg
..Nederland's volkskracht Inhalfuur;
10 jur: BerichConcert; 9.3 Ouur: Actueel
ten A.N.P.; 10.05 uur: Orgelconcert; 11 uur: Gramofoonmuzlek; circa 11.50—12 uur: Schriftlezing.
ENGELAND, 391 en 449 M. Van 19.10—11.88 nut
n.m. bovendien op SU M.: 11.20 uur: KenllworthOctet; 11.50 uur: Orgelconcert; 12.30 uur: Berichten;
12 30 uur: Nat Gonella en zyn Orkest; 12.50—1.30 uur:
B 8.C.-Schotsch Orkest; 2.20 uur: Koper-Orkest;
2.50 uur: Radiotooneel; 8.20 uur: Causerie; 8.85 uur:
Lichte muziek; 4.20 uur: Berichten (Wels); 4.25 uur:
Causerie (Wels); 4.40 uur: Kinderuurtje; 5.20 uur:
Berichten; 5.35 upur: Gevarieerd programma; 6.20
uur: Mededeellngen; 6.40 uur: Cembalovoordracht;
7 uur: Causerie: „A Chrietlan looka at the world";
7.20 uur: Radiotooneel; 7.50 uur: Programma, gewijd
aan het leven in Noorwegen (met Oramofoonplaten);
8.20 uur: Berichten; 8.40 uur: Causerie „Once a
week"; 8.55 uur: 8.8.C.-Orkest en soliste; 9.50 uur:
Phil Cardew en zijn Orkest; 10.85 uur: 8.8.C.-Salonorkest; 11 uur: Planovoordracht; 11.20 uur: Berichten.

RADIO-PABIS, 1648 M.: 11.10 uur: Zang; 11.20
uur: Lichte muziek; 12.05 uur: Vioolvoordracht; 13.85
en 1.06 uur: Zang en Cembalo; 1.80 uur: Hoornvoordracht; 2.20 uur: Orgelconcert; 2.50 uur: Radiotooneel in dialect; 3.50 uur: Planovoordracht; 4.30 uur:
Chansons; 4.35 uur: Het Loewenguth-Kwartet en
soliste; 535 uur: Pianovoordracht; 5.46 uur: Vsstenpreek; 8.20 uur: Orkestconcert; 6.60 uur: Radiotooneel; 8.05 uur: Fragmenten uit de Opera „Prométhée"; 9.35 uur: Viool en Plano; 10.05 uur: Volksliederen met toelichting; 10.20 en 11.05—11.50 uur:
Orkestconcert.

KEULEN, 486 M.: 6.50 uur: Weermacht Orkest;
7.40—8.50 uur: Gramofoonmuzlek; 8.80—8.50 uur;
Vlooi en Piano; 10 50 uurt Gramofoonmuzlek; 11.30
uuri Concert; 12.25 uur: Leo Eysoldt's Orkest: 1.18
uurt Muzikaal tuesohenspel; 1.85 uur; Populair Concert; 2.46 »ur: Oramofoonmuziek; 8.90 uur: Om«..05,
roep-Ori'est n so'tste; 5.20 uur:
•••■••
T
f.06 en '.35 uur: Gramofoonmu-'»''•
•

■
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BBUS<=EI-, *8ï M.: H.20 uur: Qramofoonmvzlek;
11 50 en 12.80 uur- Het Oermaine Ego-Orkest; 12.50
1.30 en 4.55 'un Gramofoonmuzlek; 6.35 uur: Zang
7 'S) uur: „Die
sn Plano: 8 ?' uur:

BBCS°EI., «*4 M.: 11.20 uur: Greraofoonmuzlek;
11.50 en 12 30 uur: Radio-Orkest en soliste; 12.50—
120 uu': Gramof"onmuziek; 4.20 uur: Radio-Orkest;
538 en «"5 u>"-: Of «mofoonmuriek; 7.20 uur: Voor
«olds'en; 7.50 uur: Solflatenli* 'err' wedstrlt''' B.*>
jur:
Orri iep Symphonle Ork-«' —' »■>"••-«••
ll',»*
<":r<» iTlrtfortnmtiTlwl»
»*«

DEUTSrHLANPSENPER, 'TJI M : 7.86 uur: FolHoi'itlfi' programma; 820 uu': Omroep-Orkest;
fl iv ■ Beii;M«>n; 8.60 uur: H. '. Flerk»"» Kwin■'■
1' I 'ju- P->Htiek overTi'Vit; hWns: On nep
ITI vt : "e r ic' v «*n : ' ierr-a t '. IJ.
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INGEZONDEN
(Balten verantwoordelijkheld der Redactie)
WAAR BLIJVEN ONZE VROUWEN?

hun moblllsatlepost, beseften de vrouwen In Zwitserland, dat ook op haar een mobilisatie-taak rustte
dat haar houding van haast even groot belang
voor de paraatheid van het
was
x(J het indirect
land. Br was geen tyd voor veel praten, want de
practische taak wachtte. Alle persoonlijke belangen
traden op den achtergrond.
De Overheid nam de leiding en het Initiatief. De
bevolking volgde niet slechts gewillig, maar geestaam, waar mogelijk, het initiatief over.
driftig
De geest, die van hen verwacht werd, was begrepen
en overgenomen. Hoe uitte die zich?
Late wt) met de kleinsten beginnen. Op de scholen
kregen de meisjes gedurende het handwerkuur opdracht, een paar soldaten-kousen te breien. De wol
werd op school beschikbaar gesteld, maar kon vrijwillig vergoed worden. Met hartstocht togen de kinderen aan hun taak. Van dat moment af zag men
geen meisje meer zonder breikous. Lachend, babbelend en breiend, stonden ze In het vrije kwartiertje
bty elkaar. Binnen een week hadden de meesten het
eerste paar sokken klaar en vroegen wol voor het
volgende paar. Zij vormden clubjes, om gedurende
de vrije middagen ook andere kleedlngstukken voor
de soldaten te breien. Wat klaar was, werd op
school Ingeleverd en het meisje mocht er een brief
by schrijven. Van een centraal punt uit werd alles
weggestuurd. Kleedlngstuk en briefje bereikten een
of anderen „Schutzmann". Spontaan en vol dankbaarheid schreef deze zijn kleine geefster terug
en het contact was gesloten. Bi] leder van die kinderen Is hierdoor het bewustzijn wakker geroepen, een
levend, medewerkend lid te zijn van de groote volks-
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MAASLAND, 6 Maart.
Veilingvereenlging Maas
land en Omstreken: Appelen ƒO.lO a ƒ0.12, Peren ƒ0.12
a ƒ0.14. Witlof ƒO.lB a 0 20, alles per kg.; Prei ƒO.OB a
ƒO.lO per boa, Eieren ƒ4.20 a ƒ4.40 per 100; Spruiten
ƒ1.60 a ƒ4.20. idem II ƒO.BO a ƒ1 40, Kroten ƒ0 40 è
'0.70, alles per 25 kg.
Coöp. Groentenvelllng:
LOOSDUINEN, ( Maart.
Kaskomkommers Ie srt. ƒ11.50 a ƒ15.50, Idem 2e art.
f 8.7 Oa ƒ12.70. Idem 3e srt. ƒ6JO a ƒ9. Eieren ƒ5 a ƒ0.60.
alles per 100 stuks; Aardappelen ƒ4.90 a ƒ5, Komkommerstek, grof. ƒ23 a ƒ2B, Idem. fyn, ƒl5 a ƒ2l, Prei
fs.4ff a ƒ7.50, alles per 100 kg.; Spinazie ƒ1.90 a ƒ2.05
>er 4 kg.; Salade Ie srt. ƒ3.70 a ƒ5.10, Raapstelen
3.10, Kervel ƒ2.20, Seldery ƒ2.80, alles per 100 bos
Loosdulnsche GroenLOOSDUINEN, 6 Maart.
enveiling: Kaskomkommers Ie srt. ƒ8.90 a ƒ12.20,
idem 2e srt. ƒ5.90 a ƒ9, Idem 3e srt. ƒ3.20 a ƒ6.20, alles
per 100 stuks; Spinazie ƒ1.20 a ƒ2.32 per 4 kg.; WinterPosteletn ƒ1.48 a ƒ1.51 per 6 kg.; Salade 2e srt. ƒ1 90
per 100 krop; Radys ƒ7.10, Seldery ƒ7.20 a ƒ8.40,
Peterselie ƒ7.80, alles per 100 bos; Prei ƒ10.40 a ƒlO.BO
per 100 kg.; Andyvie ƒ3O a ƒ3l per 100 kg.; Komkommerstek ƒ8 a ƒl6 per 100 kg.
Coöp. Warrnoezlersvereentglng
DELFT, 6 Maart.
~De Delftsche Groentenvelllng" (0.A.): Andyvie
ƒ29, Prei ƒ3 a ƒB. beide per 100 kg.; Spinazie ƒ27 a
ƒ3O per 100 kg.
Veilingvereenlging
HONSELERSDIJK. 6 Maart
„Honselersdyk": Andyvie ƒl.ll a ƒ1.16 per bak;
Witlof ƒ0.13, Prei ƒ0.0325 a ƒ0.07, Dunsel ƒ0.47 a
ƒ0.56, Spinazie ƒ0.49, Eieren ƒ5 a ƒ5.20 per 100 stuks,
de rest per kg.; Peterselie ƒ7.40 a ƒ10.50. Seldery
ƒ6.20 a ƒlO3O. Kelen ƒ3.50 a ƒ4.30, Nero I ƒll.BO a
ƒ16.20, Idem II ƒ6.60 a ƒ10.90, beide per 100 kg.;
Groene Komkommers ƒlO 80 a ƒll 50 per 100 stuks.
EXTRA BERICHT
bracht
J. J. Roels
de eerste nieuwe spinazie aan
de veiling a 49 cent per kg.
Fruit- en GroentenveiNAALDWIJK, 6 Maart.
ling: Uien ƒ0.36 a ƒ0.70 per 25 kg.; Spruiten ƒ1.20 a
ƒ1.85 per 15 kg.; Andyvie ƒ1.30 a ƒl.BO per 4 kg.;
Radys ƒ9.20 per 100 bos; Nero ƒ6.50 a ƒ17.80, Seldery
ƒ7.80 a ƒ10.30. Peterselie ƒ6.20 a ƒ6.80. Kelen ƒ3.30 a
ƒ3.60, alles per 100 kg.; Witlof ƒ0.12 a ƒ0.17, Dunsel
ƒ0.54 a ƒ0 57, Spinazie ƒ0.49 a ƒ0.56, alles per kg.
WESTERLEE, 6 Maart.
Veilingvereenlging Westerlee: Witlof I ƒ0.15 a ƒ0.19, idem II ƒ0.06 a ƒ0.12,
belde per kg.; Dunsel ƒ0.74 a ƒ0.82 per 2 kg.; Aardappelen, groote, ƒ1.05 per 25 kg.; Krot* ƒ0.35 a ƒO.BO
per 25 kg.; Uien ƒ0.25 a ƒ0.90 per 20 kg.; Nero ƒ15.60
a ƒ17.40 per 100 kg.; Kelen ƒ3.40. Peterselie ƒ6.50, belde
per 100 bos; Prei ƒ3 a ƒ9 per 100 kg.; Seldery ƒ2.30 a
ƒ6.80 per 100 bos; Knolseldery ƒl5O a ƒ4.80 per 100
stuks; Roode Kool ƒ3.50 a ƒ4.90 per 100 kg.; Andyvie
ƒ0.65 a ƒ1.55 per kist; Peen ƒ0.375 a ƒ0.65 per kist;
Stoofperen ƒ2.60 per kist; Spruiten I ƒ2.50 a ƒ4.15,
Idem II ƒ0.90 a ƒ1.60, beide per zak. Aanvoer 306
zakken.
KWINTSHEUL, 6 Maart.
Fruit- en Groentenveiling: Raapstelen ƒ4 a ƒ4.40, Sla ƒ7.30 a ƒ8.40, Komkommers ƒ9 a ƒll, Peterselie ƒ8.20 a ƒ9.10, Seldery
ƒ9.90 a ƒ12.90, Eieren ƒ5.30 a ƒ5.20, Knolseldery A
ƒ4 a ƒ11.40, idem B ƒ3 a ƒ9.10. alles per 100; Prei
ƒ6 a ƒB, Schorseneeren ƒ13.30 a ƒ14.40, belde per
100 kg.; Andyvie ƒ0 82 a ƒ1.46 per 4 kg.; Uien ƒ0 60
a ƒ0.70 per 20 kg.; Spruiten ƒ2.10 a ƒ2.50 per 15 kg.;
Witlof ƒ0.14 a ƒ0.17 per kg.
Veemarkt. Aangevoerd: 1
DELFT, 7 Maart.
Paard, 45 Runderen, 226 Nuchtere Kalveren, 321
Vette Varkens, 321 Magere Varkens, 435 Biggen, 43
Schapen of Lammeren, 1 Geit of Bok.
Pryzen: Kalfkoeien ƒl5O a ƒ245, Varekoelen ƒlOO
a ƒlBO, Nuchtere Kalveren ƒ3 a ƒl2, Magere Varkens
ƒl6 a ƒ56. Biggen ƒlO a ƒl6, Scnapen met lam ƒ24 a
ƒ32, alles per stuk; Kundvleesch (per kg. slachtgewicht) ƒ0 74 a ƒ0 62
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vjjf kinderen;

zyn

zaakje verloopen, de steun ontoereikend, geen cent meer In hul». Hy tracht die
paar dagen wat by te verdienen,
biyft ook twee
dagen langer ervoor weg. Om z'n vrouw wat geld
achter te kunnen laten, steelt hy tenslotte
komt
krygt gevangenisstraf
voor den krijgsraad
Och, er zoo zyn er zoovele gevallen! Is „Was schert
mlch Weib, was schert mich Kind" de houding, die
men verwachten moet? Er moest een instantie zijn,
waar Ik in dergelijke gevallen kon opbellen,
welke
de zorg voor hun gezin van deze mannen overnam.
Zy worden weggeroepen om voor land- en medeburgers paraat te staan. Wat doen de medeburgers voor
hen? Ja, in sommige steden, zooals te Rotterdam,
doet de Vrywilllge Vrouweiyke Hulpdienst reeds
prachtig werk. Elders is hy in wording. Maar net
zoo goed als de soldaten van het geheele land komen,
zoo hebben we ook over het heele land vrouwen noodig, met open oog en open hart, die helpen!
Nog eenlge, hiermee verband houdende onderwerpen, werden aangeroerd, maar dit zou ons hier te
ter voeren.
Wie wy spraken, reserve-officierea. onder-officieren of minderen, het was schrynend duideiyk
een groote plicht wordt nog verzaakt, alle prachtige
—

—

—

—

De vrouwen waren reeds eenlgen tyd vóór de
mobilisatie van Overheidswege opgeroepen, om zich
voor een haar passende functie op te geven. De opleiding voor de s.g. passieve luchtbescherming was
voor leder verplicht. De veel meer tydroovende
actieve luchtbeschermlngsdlenst vrijwillig. De vrouwelijke leden van dezen dienst werden b(j de mobilisatie, gelijk met haar mannelijke collega's, beëedigd.
Reeds in September waren zy geheel opgeleid. Weer
anderen kwamen bij het Roode Kruis In functie.
Hulsmoeders, of zij, wier groote persoonlijke taak
niet toeliet, zich by bovengenoemde actieve diensten
te verbinden, voegden zich by den Vrijwilligen Hulpdienst. Deze functioneert over het geheele land en
wordt van Overheidswege geleld. De dienst bestaat
uit:
le. Hulp aan gemoblllseerden (o.a. wasschen en
repareeren van ondergoed, inrichten en verzorgen van militaire tehuizen, enz. enz.).
2e. Hulp In allerlei vorm, aan gezinnen van gemobiliseerden.
Be. Het vrywllllg vervangen van gemoblllseerden,
in hun (burger) werkkring. Dit houdt dus in,
dat by demobilisatie de plaats weer verlaten
wordt en ter beschikking staat.
Nu komt de vraag naar boven: werkt al deze,
van hooger hand georganiseerde hulp, niet remmend
en neutraliseerend op den spontanen geest van bereidwilligheid? Daar dit zéér oordeelkundig geschiedt,
kunnen wy hierop volmondig „neen, integendeel"
antwoorden. leder ziet, dat haar hulp op doeltreffende wyze Ingeschakeld wordt in de groote gemeenschappeiyke actie en zoodoende het aandeel, hoe klein
ook, tot zyn recht komt. Het is „populair" geworden
om te helpen. Wie niet ertoe verplicht Is, doet het
hare vrywllllg, aangespoord door het algemeene
voorbeeld. Dit geldt niet slechts voor de vrouwen en
meisjes, maar ook voor de niet gemobiliseerde mannen, b.v, voor alle werkloozen!
Het steunt het moreel der militairen, te beseffen,
dat zy niet alleen en vergeten op hun kouden wachtpost staan, maar dat leder burger, groot en klein,
»rht»r hen staat.
Op deze wyze w«'kt 'n Zwitserland d» m< hlil-atle
niet drprlmerrend en rternorallseerend. E' Is een
o»»t»t«*»»
vi*Yi
actieve geest v an »*«it>'
al'i gebied uit.
*"y tT'öff'en er nl»t «lan of fle bereidwilligheid
ir ï-" ie lai IfOieMe van de Nede
vr:uv?en
-l-i»' rif*
'm Zv't*"rs.
mitt voo' -V
(t
»•'-■ ■
el i if>
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in Nederland bh" uitstek bloeiende vrouwenvereenlgingen ten spyt. Hebben wy vrouwen den treurigen
moed, degenen, die ons reeds vóórgingen als pioniersters, in haar zware taak alleen te laten en
dezen toestand te laten voortduren?
Over het algemeen weet men te weinig, hoe voor
velen de toestand feiteiyk is. Hierdoor dreigt er «en
kloof te ontstaan tusschen militairen en burgers;
een stil verwyt eenerzijds
onwetende opper—

—

M.

Y.

—

L.

In aansluiting op het L<> veiiatumide vestigen wy
gaarne de aandacht van onze lezers op het onlangs
opgerichte Vrouwen Comité van V.0.0. („Voor Onze
uitgaande van de „Actie voor
Gemobiliseerden"
God", welk comité o.a. ook te Den Haag wekeiyks
spreekuren houdt In elke parochie voor de vrouwen
der gemnbiliseerden en, waar noodlg, hulp biedt.

PLUIMVEE EN EIEREN

—

7 Maart.
EUrmaikt. Aangevoerd üuouuu
partyen eieren. Klpeltren ƒ4.75 a ƒ5.25, Eendeierea
ƒ4 50 a ƒ5, belde per 100 stuks Handel matig.
Coop Zuld-Holl&ndsche .Kier
GOUDA, 7 Maart.
veiling g.a. (C.Z.H E.). Aanvoer 172500 Klpeleren.
Prijzen: 56-58 kg. ƒ5 a ƒ5 05, 58-60 kg. ƒ5.06 a ƒ5.10,
60-62 kg. ƒ5.10 a ƒ5.20. «2-70 kg. ƒ5 20 a ƒ5.80, Bruine
"■--■•<•
f"«
f'm
W-m kg ƒ5 10 è. ƒ*
'l»s per I°o «tuk»
GOUDA,
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DAGELIJESCH INDENIJFER
'sORAVFNH/'E, 6 Mantt.
AandeeHnVn
van tienen: 7» ■ "»"i"i»n jr«»..t»>«n-»»i«i"H■■»•■
5 Maart: 97.6.

DET/FT, 7 M»nr».
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BARWEVFL'), 7 Maart

M.w VoiW

Naar aanleiding van ons ingezonden stukje „Het
voorbeeld van Zwitser'and", hadden vü een gesorek
met een hooggeplaatst offlr»er v»n het veldweger. Zijn
opso*nming van feiten gpf een s~l.ryr-*nd beeld van
leed, als gevolg van de mor-'lisatle. dat voor het
overgroot» deel gelenigd kan warden. Als w\J vrou-

wen allen onzen
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VisacherUberichten. Ver.
IJMUIDEN, 7 Maart.
a ƒ0 92.
actie viacii: Tarbot ƒllO a ƒlO2. Tong ƒllO
Heilbot ƒ0.94 a ƒ0.84, allee per kg.; Oroote Schol ƒl7,
Middel Schol ƒ23.80 a ƒ22. ZeUchol ƒ27 a ƒ24. Kleinachol ƒ3O a ƒlB. Bot ƒ», Schar ƒ15.80 a ƒ7.70. Poontjes
ƒl2 a ƒlO. Oroote Schelvlech ƒ3O, Middel Schelvisch
ƒ3l a ƒ3O, Klelnmlddel Schelvlech ƒ2» a ƒ25.50, Kleine
ƒl3.
Schelviach ƒ24.50 a ƒ13.50. Oroote Oul ƒl*
Kleine Gul ƒl4 a ƒ10.50, WtJting ƒll6O a ƒ7.60. Makreel
ƒl5, alles per 50 kg.; Kabeljauw ƒ5O a ƒ26 50 per
125 kg.; Vleet ƒ2.75 a ƒl.lO, Leng ƒ2.90 a ƒ1.30. Koolvlsch ƒ0 85 a ƒ0 28, alles per stuk; Rog ƒll per koop.
Besomming trawlers: Cornells, IJm. 15, 475 manden,
ƒ6650.
Besomming Deensche kotters: E. 541: ƒ1310; E.
503: ƒll9O.
Besomming Hollandsche kotter: H.D. 108: ƒ2170.
VischerUbertchten:
SCHEVENINGEN, 7 Maart.
Kabeljauw ƒ2.75 a ƒ3 per stuk; Groote Schelvisch ƒ3O,
Middel Schelvisch ƒ3O, Kleine Schelvisch ƒ23. Schar
ƒlO a ƒl5. Schol ƒl2, Wijting ƒl2. Alles per kist van
50 kilogram.
Hedenochtend was er geen aanvoer van versene
vlsch uit ree. Aan de markt waren enkele partyen
visch uit IJmuiden.
—

»

—

DIVERSEN
LIVERPOOLKATOENPIG
AMSTERDAM, 7 Maart.
Mei 7.82, Juli 7.96, Oct.
7.79, Jan. 7.70. Stemming kalm prUshoudend.
—

LONDEN RUBBER OPENING

Loco 12 1/4 koopers.
7 Maart.
April 12 3/16 koopers. Mei 12 waard, Juni 1111/16
koopers, Jull-Sept. 11 1/2 koopers, Oct.-Dec. 11 5/16
waard. Stemming prijshoudend.
AMSTERDAM,

AMEEIKAANSSCHE MARKTEN
Op de Amerikaansche markten was de stemming
voor mals, tarwe, rubber, suiker (oud contract) en
cacao pryshoudend. Koffie kalm en suiker (teuwcontract) onregelmatig.
KOFFIE

Gemengd contract

Maart 14 1 'i
AMüIüHUAM, 7 Maart.
öept. 14 1/2, Dec. 14 1/2. Stemming kalm

EINDEXAMEN H.B.S. EXTRANEI
De commissie benoemd
By Kon
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der

Middelbaar-onderwijswet,

zitting
com-

O. in

de 4e inspectie, te zwolle;
di
J
F. Reltsma,
tot lid en ondervooriittci
directeur der Iste Chr. HBS. te Rotteidam; tot
leden: J. H. N. Al, oud-dlrecteur der R.K. HBS.
te Hilversum, wonende te 's-Gravenhage; H v. d.
Berg, directeur der R H.B S. te 's-Hertogenbosch;
dr. H. J. Blikslager, directeur der R.H.B.S. te Ter
Apel; R. N. Blokbergen, leeraar aan de 6e gem.
H.B S te 's-Uravenhage; P. H. J. Bouwens, leeraar
aan de RH B S te Roermond en de R K H BS. te
Sittarde wonende te Roermond; J. Bromet, leeraar
aan het Chr. Lyceum te Arnhem; M. Bunt, leeraar
aan het Chr. Lyceum te Harderwijk; J A. H.
Cranósen leeroar aan de R.K HBS te Leiden;
Ir J Chr Deuss, directeur der K K Hb.S te Arnhem; J. H. van Dijk, leeraar aan de Gem HBS.
te Deift; dr H. C. Germa, leeraar aan de R.H B.S. te
Groningen; H. Goedemoed, leeraar aan de R H.B S.
te. Meppel; A. Jonk. leeraar aan de Iste Gem. H.B S.
met 5 Jar'trpn -u'sus A '■» msterdam; dr 'S. '"eyxT.
dr. F
Dr ir'-te'
KI ft,
llrect»-"- Ai' r.H.BS.
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P-'ss m ; J. \■,
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'a-o»»vpr''agp: *'. r T . van der Laai 1" ra*'
Iste e ''ir. '1.8.5. te 'n G">venhage J rh van 'er
Linde -ar- Sr *-onkrmlren, Mrectew der R '1.8.5. te
A"«en; F w W-\schhanp« leeraar >an de P.H.P S.
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dlr ctpnr d«' gem T' Pf' A
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dr J. J. M. van P-\nt"n.
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«Gravenhage; 'r. dr. A J Staring, lperp-r -■'!>
het W"gpnlng»"h 1 yc-nm 'e Wsirep'npen; G. J.
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Vs'ker ims-kt. Aarvoer v(Jf
DKTJ-T. 8 M»art.
Varkens. r r\\*- ƒ0 62 r*r i-g. Levend gewicht.
V»eraa»kt: Zeugen
PA.'>.NEVEI.n. 7 Mnart.
ƒ5O a f7O, Drentarhe 7e"gen fBO 4 ƒl2O. Schrammen
ƒ22 a ƒ3O Blge;e- ƒl6
ƒ22, a''es per «tuk; Zware
ZouUrs f0.27
ƒ0.28. Vette
Varkens f0.28 a
Ka'veren ƒ0.26 afo 34, alles r>ei r on '! Mertka'veren
v.
,i »ƒ» h-i.i. r
ƒlO a ƒl6. Nucht.-- »'•»>■
Handel re<<«lHk.
Wenrirkt. Aangevoerd in
OOt'DA, 7 Me-rt
totaal 1696 sti'ks. waarv>n: 23 «larh'varke««s: Vette
fO.TI a ƒ0 305 per p"nd, 1 >ven "O*,m»t 2 pc» k'rt'ng:
F'ggf
ƒlO
145 Magere Varkens fT"> f f U),
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Vessche lucht..

Wl M. 1 Ma-M-t.

',T

VEEMARKTEN

volk

neerstrijken, "aar *e het xóo arm hebben, dat de
officieren een van hun dekena afstonden aan de
d»t daer niet vaal te verwachten is.
bevolking
Maar er word» niet geklaagd, er wordt gewerkt.
M«t Kerstmis hebb»n we. dank r(J de hulp van
O. en O, e-n mooi feest voor de mannen gehad.
Maar er 7\Jn andere dingen, welke naast het nuttige
werk van O en 0., -o uiterst urgent »Un. Waar kan
Ik daarvoor de hulp kragen T Daar Ie b.v. een man,
die voor drie dagen op vrlof gaat. Vrouw en drie
kindeken t'mis, de vierde >vordt geboren. Vrouw en
klelp grut bltj'en «onder ver*orging achter
de
man blijft vyf dagen weg Dat mag natuurlek niet.
H(J "vordt gerl-aft, maar laarm«e Ie het gezin nog
r t.t p^i.r.! r
«r*i-- komt thuis btl vrouw en
' P.n

TT

'

T'-it»«

*

-•»»•

onthoudt die ook uw banden
niet! Onthoudt vóór alles, dat ook banden door gebrek aan lucht overlijden I
Controleert regelmatig de bandenspanning, vooral than*. nu de bandenhandel aan banden ligt ia dat noodig I
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AMSTERDAMSCHE
AMSTEBr*H 7 Mar»..

r-

-

•■ 'l ■■-•<

...

••-'-.■

-'t-

p, tn .1,.,fnR J

Min-

1

G 1

T

....

'

*-~■>»*»

.'■

Tri
~•

•■

•>

.ornW*».» p

*

'■

TOONEEL

THEAT"
AMIOITI*
atoi

15

Wo.lolr.iJ»
Sr>ulf-~«t

»»>

|

HOOFDFILM

ADRF°
Pr

pr

h«»TTiot

T"»v«»n'V

If

I|
■ >ag

InUH' —f'

PKNTRI

FR. BRUSSEL: 21.30—22.20 uur.
PARIJS RADIO: 22 20-22 VI im«
PAUZE- 22.50—23 05 uur.
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PROGRAMMA IV

1» Programma A, behouden» f*r\ng» wU T, ff'''"
KEULEN: 8—8.30 uur.
PAUZE OF DIVERSEN: 8 20-930 uur.
KEULEN: 9.30—9.50 uur.
DEUTSCHLANDSENDEB: 9.50—10.10 uu»
PAUZE OF DIVERSEN! 10.10—11.20 uur.
NED. BRUSSEL: 11.20—18.10 uur.
OANHAKK3 RADIO: 1320—1335 uur
KEULEN: 13.35—14.20 uur.
DANMARKS BADIOi 14.20—14.45 »ur.
PAUZE: 14.45—14.50 uur.
DEUTSCHLANDSENDEB! 14.50 18 90 uur
KEULEN: 16.20—10.20 uur.
FR. BRUSSEL: 16.20—17.20 uur.
PAUZE: 17.20—17.26 uur.
NED. BRUSSEL: 17.25—19.20 uur.
uur.
QEM. RADIO-DISTRIBUTIE: 19 20—pi m
NED. BRUSSEL: pl.m. 20—22.20 uur.
ENGELAND: 22.20—22.35 uur.
DEUTSCHLANDSENDEB: 22 86—28 20 uur.
PAUZE: 23.20—p1.m. 28.30 uur.
DEUTSCHLANDSENDEB: pl.m. 18.80—M uur.
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Emma van Ha»—lt Tot 9 Maart

UNSTHANDFI ESHFR SURREV

,„

.-.

r

—

Vn|wMMil«n

rv

"<

'

...

Lucas Bauer

"■•

wer>t-1ï
--■

—

Vol WHMfn#n

M

JO

\

>•,•

Geopend on werkdagen van 1P -4.?0 uur. "on"ï»-Von v« n
daga van 2-4 uur 7entoone»elHng

r»*>.-'. tff

V

■>

KUNSTZAAL GERR KOCH:
5 uur.

-spnoti

o T.vuk

Tot 2' Maart

Lange Voorhout 68. U«op*'<rl c
10—4 30 uu» Te*it*ionstell''

—

jfim

•■

"r

■•

TIJD-

Zeestraat 63. Geopend

uur. Tentoonstellingen

■»"*

*

1

Dr!« biM>*l*£
Tent pi loot

WEBTISNÏ>

°

I'NST

—

/

41

Boe k h oratat nwi

aoxT

'"

!

*>

UNSTHANDEI MARTINES MERNTB

Vntn'nnqoni-n

•

"*

•»

v

T'ln.i Mauriteplein 21 -tl. G«-ip*nH op <?rk<"ig«-n
van 10 5 u'"-. Zond"?» v-'i 3 r uur. Tel
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BEROMUENSTER: 21.20-21.3"

24

lid,

tweede

--

BIOSCOPEN
*"

23 05-

commissie,

sal houden te 's Gravenhage.
Benoemd «yn tot lid en voorzitter
dier
missie: C. de Bruyn, inspecteur van het M.

•\jdnir; S Maart. 8 1.11

«*

PABIta n\r>lo:

de

dat

bepaald,

~

DIVERSEN: 10.25-10.50 uur.
WEST REGIONAL: 10 50—12 20 uur
FR. BRUSSEL: 12.20—12.30 uur
WEST REGIONAL; 12.80—1588 uur.
ENGELAND: 13.35- 16.20 uur.
WEBT REGIONAL: 16.20-pl.ra. 1T 20 UU'.
•> DANMARKS
RADIO: pl.m. 17 9» 1'
FR. BRUSSEL: 17.55—18.20 uur.
PARIJS RADIO: 18.20-18.50 uur.
*)
BEROMUENSTER: 18.50—p1.m. 1» uur.
•)
BOEDAPEBT: pl.m. 18—pl.m. '9.90 rui
PAUZE OF DIVERSEN: pl.m. U V-' 1
•)

Is

Besluit

aan welke In het jaar 1940 wordt opgedragen het
afnemen van de examens, vermeld In artikel 55,

'

'

b.
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EXAMENS

PROGRAMMA III

tl Programma B, behoudens v
NID. BRUSSEL: 8-8.20 uuENGELAND: 8 20-8.20 urn
PAUZE: 9.20 -8 36 uur.
DIVERSEN: 8.33-9.50 uur.
ENGELAND: 9.50—10 20 'iur.
PAUZE OF DIVERSEN' 10.90
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Biermarkt:
Witte
Eieren f 5% * f 5 50,
F'er»n ƒ5 "0 a ƒ*-60,
Bruine ƒ5 V) a ƒ5.71, Eend»n ƒ5 a ƒ5.10, alle<\ per
ion stuks. Aanvoer JOO.OOO «'nis. Hand >l vry 'ï u <r.
VeiUng Klei v f'- \
VOORf CFOTSN, 6
ff W p»r Cl? flt 'ts: Dui -n ƒ0 '1, Klrper fOW '

kennen. Het bracht ons tot
Ooa-ne geven wij ge*\Oor aan
kring bekend'ieid te geven

ernstige bez*nn*ng.
het verzoek, in
aan de stille offers. -u. Hi-*>r e«n

VISSCHERIJ

/

-.

voerd

SCHEEPVAART
...

vlug.

'«

Elerenvei'lng. A ingeMaar»
4056 eieren. Prijzen; Henn»nel»ren ƒ4.25 ƒ*
ƒ5 45,
'e per 100 stuks.
«ippeneieren ƒ4 rFlntmveernarkt. Oude
BARNEVFI.D, 7 Maart
Kipper ƒ0.60 A ]1 20, idrm per kg. ƒ0.38 a ƒ0.46. Oude
Ha'-en ƒ0 6" a ƒ1 Jong» Hanen '0.25 ƒ0.60, Hem per
kg. ƒ0 40 a ƒ0 ,*O, Jong» Hennor- ƒO.BO a ƒ1.30, Tuiven
ƒ0 40. ""'amm- Eenden ƒ0.15 a ƒ0 35,
per p/»ar ƒ0.35
-amen ƒ1.50
Jonge WoTden ƒ0 40 a ƒ0.70,
ƒ2.TO,
lO'koenen rer kg. ƒ0 "0 \ ƒ<>•", N.H Blauwe ƒ0.90 a
fl. Taf-m» K->r>ljn«- ƒ0 '5 a 'MO, WIHe H'nUnen

STOMFWIJK.

-n

*

"■

»

-

...

•>!>

Algemeene Markt. AangeOOUDA, 7 Maart.
voerd 88 partyen Kaas. PrU»en Ie kwal. met rjjkemerk ƒ3O a ƒ33. Idem U kwal. ƒ2B a ƒ2», crisisaftrek
19,2 et. Handel matig.
Aangevoerd 512 ponden Boter. Ooeboter ƒ0.70 a
ƒ0.78. Weiboter ƒ0.65 a ƒ0.70, belde per pond. Handel

—

vlakkigheid anderzyds.
Het moet mogeiyk zyn den gemobiliseerden, die
bereid zyn hun leven voor land en volk te offeren,
het geruststellende gevoel te geven, dat er voor hun
gezin. Indien in moeiiykheden. gezorgd wordt. Slechts
dan kan men redeiykerwyze verwachten, dat de goede
stemming bewaard biyft.
In Zwitserland zyn de moeiiykheden reeds practisch opgelost. Dus „mogeiyk" is het.
E v. R.
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PROGRAMMA
All.

GROENTEN EN FRUIT

||

z&

ZUIVEL
—

—

Jongens ha* hard hebben in da „rirrboe". Dear heeft
men in de reeden geen fleuw Idee van. TJ v egrypt,
als we daar met t a «.000 man In een paar dorr-ies

VRIJDAG 8 MAART

.„

JE.

ZE
Toch ook.

—

«-,

AA-5

3

1940

MARKTBERICHTEN

worden.
We laten onzen zegsman hier even ean het woord:
~De s*.em»ning in den troep la best, ofschoon onze

...

•

I

£&■

I

onzer was als Hollandsche in Zwitserland
woonachtig en keerde kortelings met haar gezin In
het vaderland terug. Van gedachten en indrukken
wisselend over den heerschenden geest, trof ons een
groote verschil tusschen belde kleine neutrale democratische landen.
Het lflkt ons de moeite waard, nu de Indrukken
nog scherp zyn, deze weer te geven.
Met het vertrek der dienstplichtige mannen naar
Een

7 MAART

VAN DONDERDAG

(

.

.

.

•>

an

««rkd gert
'•

•

.

?

,

VIERDE BLAD

DE RESroENTTEBODE

VAK DONDERDAG 7 MAART 1940
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VOOR CENTRALE VERWARMING
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JOH. v. DINTEN, BRANDSTOFFENHANDEL, Poeldijk
TELEFOON 4S MONSTER
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zeldzame aanbieding is alleen geldig van
Vrijdag 8 tot en met Donderdag 14 Maart

BBWI
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AANKOOP VAN E£ N POND
ONZER VERPAKTE'KOFFIESOORTEN

Deze

BBYf

aBBM_

Door het sparen van onze Koffie- en Theebons, kunt U zich op zeer gemakkelijke wijze in het bezit stellen van de geheele serie ö. 12 lepels, met de Wapens
der 11 Ned. Provincies en dat van Nederland. Meerdere lepels zijn n.l. tegen
inlevering van 15 onzer Koffie- en Theebons per lepel verkriigbaar.

BBY /

Goudscho Kaas
Goudscho Kaas

42,

Goudscho Meikaas
per oond
per
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kracht uit de* zee"
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TMMTIB

33,

Chocolade Pasta
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Huishoudstroop
per z.g.
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GESTOLEN ■ MICKEY ROONEY
LEVEN JInEENJONGENSHARTIJ
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G*tw>nd«n ((w

„Dit b r>ek is niet voor thpologanten en predikers alleen, dit la een boek voo r eiken
Chrtsten rHe hier verstaan kan, hoe hrj met
»rin 'if»n i»v»n Hen hein»! kan verdtenen."
(De Maasbode)
OOK
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BOEKHANDELAAR
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Toegang 18 jaar (Rijkak
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IMene HaluschVa

DE PASTOOR
VAN LAMOTTE
Nederlandsche
van
bewerking
Mevr. Alb. Srb-lfbont v d. M e i.i«n

ƒ2.50

Ingenaaid
Gebonden
Verkrijgbaar
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■ MYRNA LOY, TYRONE POWER I
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GEORGE BRENT
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verkochte!
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VOORSTELLINGEN
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hebben het onbetwistbare succes bewezen
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TELEFOON 392244
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E Plaatsbespreken

dringend aanbevolen I

0.70
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'n zeer fijne Bemberg-kwalltett In
de moderne kleuren, slechts

ETON KRAGEN
een der laatste nouveauté's,
extra reclame, alleen morgen
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DAMESTASSCHEN

in vorschillonde modellen en Hou-
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BADZOUT

in vers-hillende parfums, buitengewoon voordeelig, per kilopak

fantasie froUé, in alle mod»n>«
kleuren, per knot a 100 gram
oop van materiaal patroon gratis.
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DAMES JAPONNEN
van prima matcrêpe imprime, spe- x «rx
ciale dessins voor gr. maten, 46-52 r> y\j

S&

K
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Ho 10 KINDER BOLEPO

van zuiver wollrn t'irot, in diverse
2-7 j., alle maten

M
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Ho 71
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a/v
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schillende kleuren, alleen morgen / y\)
WILTON KARPETTEN
extra groote maat, 225 x 315, fraaie
Perzische teekeningen en kleuren
5
TWISTED MATTING
91 cm breed, naturel of bruin/wit
jaspé, extra fijne kwaliteit, p. mtr. Q 5o
PLUCHE TAFELKLEEDEN
125 x 140, mooie Perzische dessins. ") QC
7 J
Exceptioneele aanbieding, slechts
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No 74
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KUNSTZUDEN MARQUISETTE
gebloemd, 90 cm. breed, diverse
kleuren, mooie kwaliteit, p. meter
BRABANTSCH BONT
80 cm. breed, in divers» kleuren,

°

?/;

GUMMI

TAFELZE'LTJE
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CHENILLE BEDSPREI
groote 2 pers. met opgsstikte dessins. p> 'cht kleuren-combinaties

S
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W,

JACOBEAN F\UTEUIL
met rieten rug en gobelin zitting, o Qf\
practisch bDzetstoelt.je
O.7\J

*J
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fa

POPfEN HOBBELSTOEL

pil
Hl

blank beuken gelakt, alleraardigst
qq
st>eeleo»d. st"rk" uitvoering
0.07
Onderstaande aanbieding Ie alleen verkrljgb»*'
In ons magazijn ..BOFKHORSIstraAT'.

No 31

'

lucifers
onze bakende kwaliteit, alieen
'norgen per pak, inh. 10 doosjes
...
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0.00
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Ambachtsschoolkleedinq

rf

volgens voorgeschreven model
verkrijgbaar In ons magazijn
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kleuren,

prima zachte vulling, slechts

tr';

«

J 4

90 x 120, bloem- en streppd«ssins,
IE
met ruim aangezette strook
O OJ

ZIJDEN~DEKEN
77 1-persoons,
in diverse

F
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o>|
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||

Indanthren, met enkele drukfoutO
jes, per meter

Ho

pi
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HEERENFLANEL
100 cm. lang, met korte mouwen
en dubbele borst, aHeea morgen
DAMESKOUSEN

PARAPLUIES
Hfl 70 TRANSPARANT"
unl en fantasie-dossins, in ver-
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HEERENPANT.OFBORSTROK

heel gevoerd, in diverse dessins

r

wereldberoemden roman
lOUIS BROMFIELD

Wm
111

0.0/

prima interlock, pantalon met vast
boord of ingcregen f lasttek, p. stuk

17 DAMESRFGENMANTEL
van zuiver wollen twe°dstof, e»

||>j

d#n

DAMESHEMD of DIRECTOIRE
interlock, zeer elastisch,
hemd met schouderband of ronde

kleuren,

£

nmmt
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zyden

prima crêpe kwaliteit met ajourzoom, diverse patronen en kleuren
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GUMMI DAMESSCHORTEN
flink model, met ringen versterkt, voor keuken en schoonmaak

SOKOPHOUDERS
van prima zijden elastiek, degehike
afwerking, als reclame
tl PARTIJ ZIJDEN SHAWLS
lang model, in moderne fantasiedessins, iets bözonders
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No. 8
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Kll-abeth Be»gne» speelt in
dubbelrol.
dit filmwrk »en
Zfl '»efd«> een leven van leu<>en lie'de te w^nen,
gei' o

Wij maken dit in één dap weer als
nieuw. Laat Uw loodzwaar ve-renbed
T v<v>rijit
3-deel'c maken! Wij ge x
striri'x »n de kosten op.
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WITTE HANDDOEKEN
mooie gebleekte kwaliteit, extra
voordeelige aanbieding, morgen

hals, per stuk
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TOEGANG BOVEN 14 JAAR
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jaarsmantel, nieuwe kleuren, p. mt.
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Afgehaald uit de winkel
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Schriftelijke en telefonische bestellingen worden
hierop niet aangenomen.
DIRECTOIRE
ELASTIEK
No
waschbaar, plankje a 10 meter
0.21
KNOOPEN
B. LINNEN
5 dozlJ assorti, op kaart
0.19
C. MOTZAKKEN
van geprepareerd papier
0.27
LAI NETTE
NO. 2 fraai
bedrukte katoenen stof, voor
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japonnen en kinderjurken, p. mtr. O.jLs
BOUCLE LAINE
No.
140 cm. breed, voor moderne voor- O /rt
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VRIJDAG 8 MAART 1940
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ALLEEN GELDIG
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FIJNSTE BITTERKOEKJES per V. pond van 29 voor 27 ct.
ENGELSCHE TOFFEE's
per V, pond van 19 voor 17 ct.
PRIMA BOTERHAMWORST ptr V, pond 10 ct.
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Rozijnen zonder pit
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Tutti Frutti
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Alleen Vrijdag en Zaterdag
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Stukjes Appelen
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Mooie Pruimen
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Prima Tarwebloem
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Bak- en Braadvet
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Groene Erwten

#%*>

28,

oer pondspok

DE PRACHTFILM VIT DE
FRANSCHE PRODUCTIE
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Reuzen Ontbijtkoek
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42,25,

Appelstroop
per z.g. K.ö. bus
Heerlijke Jams
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Leidsche Kaas
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Een Mm, oatr muziek In zit. letterlijk en figuurlijk, ook el houdt de
oude uil niet van een isxophone en niet ven vrouwen
Een (ilrrf
even onstuimig alt de leuke xlgeunerjongen, die eigenlijk een meiije
Is.
Het klinkt raadselachtig en
het is nog veel dwazer. Waar
halen ze het vandaan 17
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Vermicelli
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Zelfrijzend Bakmeel
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Sinds 80 jaren algemeen erkend al* de allerfijnste.

Krachtig en Geurig.

LEO PEUKERT
Regie t Carl Boete
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p. pond 38, 80, SS, 70, 80, 95 et.

Albert Heijn's Koffie

KATE KÜHL
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Uit voorraad te' leveren, tegen de normaal vastgestelde prijzen:
ENIMA BRECHCOKES L n en III; WILH. NOTEN I, enz.
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Boekhorststraat
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VOOR HEt KATHOLIEKE KIND
HET KATHOLIEKE BOEK!

