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BUITENLANDSCHE
KRONIEK.

Evenwichtige neutraliteit.
In de afgeloopen week is heel veel over
de nieuwe oorlogsfaze gedacht, gesproken en
geschreven. Velen zullen hun diepste gedachten en innerlijke bezorgdheid meer innerlijk
overwogen, dan naar buiten geuit hebben,
vooral in de onzijdige landen, met wier lot
door de grooten zoo gemakkelijk gespeeld
en omgesprongen wordt. In geen periode der
achter ons liggende oorlogsmaanden zijn zij,
die niet aan den strijd deelnemen, nl. de
neutralen, die werkelijk en alzijdig en
pend neutraal zijn met het doelbewuste
viornemen om, zoo mogelijk, Buiten het
gewapend conflict te blijven ; en anderzijds
de tg. niet-belligerenten, d. w. z- zij. die
eventueel wel ten oorlog zullen trekken,
maar in elk geval het voor hen gunstige
oogrnblik zullen uitkiezen, zoozeer in het
centrum der benauwende belangstelling
gekomen.
ie werkelijke neutralen betreft, neemt
mei het verschijnsel waar. dat beide partijen
een moreelen druk op hen pogen uit te
oefenen, opdat zij partij in het conflict zullen
n. Ten opzichte van Noorwegen is men
zelfs verder gegaan; daar hebben de
eerden Maandag in strijd met het
nationaal recht mijnenvelden in de
terr;'or ".'e wateren gelegd, waarop Duitschland Dinsdag, evenzeer in strijd met het
Internationale recht, antwoordde met de
dat mot do/o
bezetting van Denemarken

—

geheele aangelegenheid niets, absoluut E
nken had
en een poging om ook
Noorwegen militair onder zijn macht te
optreden der beide oorlogvoeMl
-mar «rider»
n is vernnrdeelen
ziids kan men zich toch ook niet aan den
ik onttrekken, dat Noorwegen zelf niet
snel en radicaal genoog toson do cors-o

—

gereageerd. V.

neutraliteitsschondin-t heeft
licht was het daartoe mili 4 air en maritiem
te zwak : het had zelfs nog niet gemobiliseerd
Ti> oordcelen niet. we constateoren slechts
een betreurenswaardig feit. dn* overigens in
geen enkel opzicht de overweldiging met
lire macht door c«»n andere partij kan
rech'vaardigen.
Bij deze

tatle heeft de
Nederlandsche roeofnns het Tweede Oranjeboek geput)! -eerd. hetwelk, zoonis in de
efficieuse aankondiging /eer terecht wordt
egeling
medegedeeld. ..e<n trouv
van de evenwichtige Nodei'andscho neutrali-

olitiek" is Wij willen hier geen samen(te document
van dit uH
geven in dergelijke officieele stukken, welke
If met de uiterste nauwgezetheid geredigeerd worden, heeft elk woord, heeft ook
de formuleering der zinnen de vol',
mkenis. Men kan niets weglatei
pendieeren : alles, wat niet juist wordt
beseven, verzwakt, verminkt soms 7c\f<
geheel. Daarom
' ook voor
buitcngewaakt te worden, d
landsche bladen ieder het hunne uit
Oranjeboek gaan uitzoeken, ten minste dat
van de
zij publiceeren. letter en
vatting

:

Elverum bijna geheel

verwoest.

Zweedsche
over de

marinedeskundige
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de

van

Duitsche troepens
transporten.

EAMO-STOCXHOLM

gesjeralea itaJ gepubliceerd
„De Duit»ehert hebben Oale < n dk
onmiddellijke omgeving beaet. De
Koorerbesj

-

Noor-die troepen lielilien de lijn aan
Noorden en Neord-Ooetea van Oslo

bezet.

-

De

troepen.

pogingen

.•< lier», urn met

van de Duitafd. •■-

-lingen van N.irvik uit op

te

rukki

n.

zijn verijdeld"'.

liet D. Pt B. uit SleckbeJjai
meldt, verluidt daar van helrouwliarc
zijde, dat vannacht te Nanik nieuwe
Duitorhe troepen /i|n aangekoaaeni
\ i,ir

Groot -Noordhollandsche
van 1845
AMSTERDAM, VAN BRIENENHUIS

Beider garantie voor alle verzekerden

In de Folden-fjord ten Noorden van
Drontheim zou een sterke Britsche vloot
geconcentreerd zijn
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Aan het Duitsche vervoer van poststukken,
welke voortdurend meer Duitsch bezit van
buitcnlandsche valuta inhoudt, zal door de
geallieerden een einde worden gemaakt
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Benoemingen in het bisdom "s-Hertogenbosch
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De contrôle op de
Duitsche mail.

KOHT IN ZWEDEN.

Teneinde de belangstelling der jeugd voor
het tooneel aan te wakkeren, zijn plannen
in beraad tot oprichting van een „NederlTooneel-lyceum"
Pag. 6.

Geen ziekenbedevaart naar Valkenburg
Pag
6.
STOCKHOLM. 13 April. (R. O.) De Noorsche minister van buitenlandsche zaken.
Ingediend is een wetsontwerp tot kanaliKoht, is naar „Dagens Nyheter" meldt, in satie van den IJssel
Pag. 9.
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Aan venroer van poststukken
zal een einde worden

gemaakt.

MEDEWERKER VAN HORTHY
GEWOND.
Bij

LONDEN. 13 April (R.0.) Volgens een
inlichting van het ministerie van economische
gvoering zal aan het Duitsche vervoer
poststukken,
\an
welke voortdurend meer
Duitsch bezit van buitcnlandsche valuta inhoudt, door de geallieerde vlootcontröle een

autobot

sintge

Boedapest.

Verklaring van min'
de Itiliaansche per-

...
...

Zweden aangekomen.

»

De stemming op d«
was neden licht verdeel
was "an geen beteekenis

Kleffem voor
Pag. 9.

laniariM beurs

i >oh de handel
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Van het Westelijk front.

'

'

■
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LEEUWARDEN • BURMANIAHUIS

WEERVERWACHTING.

Bovendien licldicn de Duitsche troepen Cliri-tiancand. Stavanger. Berden,
Jlrontlicim en twee andere kuMpla.itZuiden v.in Noorwegen
f n in liet
beaat, de ie-t v.m bet ZoideJijk deel
ili land« i« neg in \oor-< lic hand. n
Behalve Narvik. ilat door dr Duit-iliti« i- beaat, i- liet gein. Ir Noorden
v.m Noorwegen in handen van de

Kenen '>••

Levensverzekering-M y.

Bedrijfswinst van de Bank voor NederBOEDAPEST. 13 April. (Hong Tel. Ag ) landsche Gemeenten over 1939 f421.401 (v. j.
Vrijdagavond zijn een vrachtauto en een ƒ387 591). dividend 2 pet. (nihil) Pag. 14.
gen werd gebombardeerd en waarbij zes perin botsing gepersonenauto met elkander
sonen werden gewond.
komen. Een der inzittenden van de pers nenDe Steenfabriek Udenhout boekte een
Verklaard wordt, dat drie bombardementsauto. Uray. de chef van bureau van het
beter
resultaat in 1939 dividend 10 pet.
vliegtuigen zoo laag vlogen, dat zij bijna de einde worden gemaakt. Er zijn duidelijke bekabinet van ri|ks!>estuurdor Horthv heet een (v. j 6)
Pag 14.
daken raakten. Drie bommen kwamen neer w ij/en, dat Duitschland den laatsten tijd hersenschudding opgeloopen. terwijl
een anjuweelen.
artikelen,
«te een lediK kleine kostbaic
zooals
in het hart van de Stad
dere inzittende ernstig werd gewond.
Radioprogramma's v>>«- morgen. Pag. 14.
staand benzinedepot. Verschillende andere gemet de mail uitvoert. Dit zal nu ophouden.
Er wordt een onderzoek ingesteld.
bouwen,
waaronder de brandweerkazerne,
Wanneer het stoomschip ..Manhattan" New
werden geraakt. Tallooze ruiten braken.
SENATOR
TREEDT UIT DE PARTIJ
Naar verluidt, zouden de Duitsche vliegers Vork bereikt, zal waarschijnlijk worden ontook mitrailleurs hebben gebruikt.
huld, dat het onderweg werd doorzocht en
DER REXISTEN.
Het eerste bombardement werd door anverwijderd.
werd
dat
de
Duitschland
mail
uit
dere gevolgd. Zes bommen vielen in de onBRUSSEL. 13 April (Bclga) De dagbladcr
middellijke nabijheid van het station, dat
Deze zal. indien zij wordt vrijgelaten, met melden, dat senator Vigneron bekend heeft
Weerbericht KNMI De Bilt.
gemaakt, dat wegens de houding van D"echter niet direct werd geraakt, hoewel vier een volgend schip worden verzonden.
in de buurt staande huizen volkomen werden
grelle tegenover de huidige gebeurtenissen
Verwachting tot Zondagavond 6 a 7 uur:
vermeld.
uit de rexistische partij is getredei..
Kans op nachtvorst, later toenemende beNaar aanleiding van de luchtbombardeVigneron was kolonel-titulair bij de genwolking met toenemende kans op regen.
REDE VAN MINISTER SPAAK. darmerie, doch
menten in Noorwegen, schrijft het Duitsche
deze rang werd hem ontnoiUitvoerig weerbericht en weerstoestand In
nieuwsbureau uit Berlijn: ..Het Duitsche
MEENEN, 13 April. (Belga) In een hier men in verband met de incidenten bij den
het buitenland pag 3).
luchtwapen verzekert het oprukken der van uitgesproken rede over de buitcnlandsche rexistischen marsch van 25 October 1936
vooruitgeschoven
troeniet
Oslo landinwaarts
zou
Vigneron heeft verklaard, dat hij
politiek heeft de minister van buitenlandpen. De afzonderlijke inzet van het Duitsche ene zaken. Spaak, verklaard, dat het wezenaftreden als senator.
luchtwapen tot breking van den Noorschen lijke probleem voor België is of het buiten
tegenstand is in de Britsche radio voorgeden storm zal blijven. De regeering zal al
ALIE KATHOLIEKE DUITSCHE
ef niet-militairo doelen werden gehaar krachten ontplooien, om den oorlog te
MISSIONARISSEN IN VRIJHEID.
bombardeerd. De onwaarheid van een der- vermijden Wanneer ongelukkigerwijze het
PARUS. 13 April (Havast Het legerbericht
■ve bewering blijkt reeds uit een bericht land er in zou worden meegesleept, zouden
van
hedenochtend luidt : „Gisteravond laat
Volgens een mededeeling van de Duitsche
van Havas. waarin wordt gezegd, dat het alle krachten gespannen worden
voor de Katholieke Missiecentrale in Aken bevinden heeft onze artillerie in het gebied van de
Duitsche luchtwapen het hoofdkwartier van verdediging van het gebied.
Saar gevuurd op in aanbouw zijnde vijandealle Duitsche katholieke missionarissen, die
de strijdende Noorsche troepen heeft aan„Om te kunnen voortgaan onze taak te werkzaam zpn in gebieden of koloniën van lnke werken. In den nacht infantene-artivigevallen. Daar. volgens de opgave van den vervullen, moeten wij sterk en eensgezind
teit op de oevers van den Rijn. zoowel in
de gealbeorrien. zich op vrije voeten In het
gebied ten Oosten van Mulhouse als in
berichtendienst van den vijand, om dergehet
zijn en ons zware offers kunnen opleggen." begin van den oorlog werden vele Duitsche
van Straatsburg
lijke brandpunten wordt gestreden, kan
omgeving
er
de
missionarissen geïnterneerd, maar deze maatzonder succes een aanval
vijand
geen sprake meer zijn van open plaatsen
De
heeft
DE SCHIPBEUKEN OP DEN DONAU. regelen zijn nu opgeheven.
ondernomen op een door onze troepen bezet
en niet-militaire doelen. Het Duitsche luchtRijn-eiland ten Noorden van Huningue"
wapen houdt onvoorwaardelijk vast aan zim
BOEKAREST. 13 April (IJ Ti De .TimAANKOOP VAN AMERIKAANSCHE
beginsel, slechts dan en daar in den strijd pul" het blad van Gafencu, verklaart, dat
in te grijpen, waar een gewapende legenVLIEGTUIGEN.
het zinken van het motorschip ..Gheorg! e"
stand moet worden gebroken".
MORILISATIE EN VROUWENARBEID
den lOden April niet te wijten zou zijn aan
Apnl [H O De Britsch13
NKW-YORK.
Britsche gevechtsvliegtuigen hebben, al.ige. maar alleen aan het hooge water
Fransche commissie voor aanknopen in de IN ZWITSERLAND.
dus het DNB. gistermiddag de haven en waardoor het schip uit den koers werd genigde Staten heeft thans mededeel n
de stad Narvik aangevallen. De uitgeworBERN. 13 April (Havas) De gevolgen der
twee
slagen. Ook wat het zinken van de
ontvangen, dat bepaalde modellen
pen bommen troffen gcam van alle doel
ilisatie in Zwitserland op de uitbreiding
Duitsche olietankers betreft, hooger op den
waarin zij belang stelt, thans zijn vrU
bij de
openbare
Doordat het luchtafweergeschut
terstond
\an
den vrouwenarbeid
Donau. is men van meening. dat er geen sagevoelen
diensten beginnen zich te doen
met succes in actie kwam. was het den botage in het spel is en dat dit verlies oo'.ï gegeven
kan
onderhandeld
De
eonuniSSMl
thans
vandaag
niet
conducmogelijk een nieuwen aanval
Voor de eerste maal hebben
vijand
aan het hooge water moet worden toegemet de fabrikanten van deze toestellen
ndernemen, zoodat hij zich in Westetrices dienst gedaan hij de tram in Bern.
schreven.

bezocht gisteren de Noorsche stad Frederikstad, die eergisteren door Duitsche vliegtui-

heeft liet
volgende legerbericbj van den

Algemeene Friesche

De Noorsche generale staf meldt, dat het

ever den internationalen toestand

Aan de Zweedsche grens zijn meer dan 1300
auto's met geevacueerden aangekomen.
Een Zweed, die met de Noorsche koninklijke lamilie en de Noorsche regeering heeft
gereisd, toen deze Oslo verlieten, heeft medegedeeld, dat toen de koninklijke trein bij
Lillenstroem door Duitsche vliegtuigen werd
beschoten, een mitrailleurkogel tusschen den
koning en een der leden van het gevolg,
graaf Webel. neer viel. Toen de koning bukte, om dezen kogel op te rapen, werd dit gefotografeerd. Deze foto zal in de Zweedsche
pers verschijnen. De koning heeft de kogel
als aandenken gehouden.
Een correspondent van de „United Press"

VIER BLADEN

geheele Noorden des lands, behalve Narvik,
in Noorsche handen is
Pag. 1.

Leden tan liet
si lw parlement in zitting bijeen, lezen nut
g<spannen aandacht
de jongste berichten

Britsche vlootconcentratie
in de Folden-fjord?

—

VOORNAAMSTE NIEUWS.

Noorsche mobilisatie
vordert snel.

-landsche dorumri
I
n zij dit doen, moet het de atmosfeer
Het Zweedsche blad „Allchanda" bericht,
zuiveren, en de positie der werkelijke
i naar Reuter meldt, dat een sterke concenn, en onder Hezen mag Nederland zich
tratie van Britsche oorlogsbodems is waar1 rekenen, versterkengenomen bij Namsos in de Foldenfjord, 73
Want als iel
I Tweede Ornnjoboek mijl ten Noorden van Drontheim. Deze strijdonverswal
eekerheid blijkt, damacht bestaat uit twee slagschepen, vier
dsche rogoering kruisers, vier torpedojagers en een groot
-eker. dat dr "
■vare en oprechte neutraliteit beoo'
aantal vliegtuigen. Twee torpedojagers zijn
handhaaft, en ook als
de haven van Namsos binnengevaren.
innrtoe d
Duitsche oorlogsschepen zijn niet gezien.
lijke richting moest verwijderen.
-clangen van onderdo rei
Het blad deelt verder mede. dat de Noren
n der beide oorlogvoerende partijen. pogen een ijzeren ring rond Oslo te leggen
STOCKHOLM, 12 April (R.0.). De maridaarhjj opvalt is, dat naast de s'eeds en een boog te vormen van Elverum (120
ne-medewerker
van de „Stockholm-Tidnin•
uiting komende vastberadenheid, de
kilometer ten Oosten van Oslo) naar Moss gen" schat de verliezen van de Duitileering van eisrhen en dosidorata in
(64 kilometer ten Zuiden van Oslo).
transporten
Noorwegen
naar
2r\
op
■emming is met den ernst van het
wegen naar het Westen zijn versperd tot 30 schepen met een totaal tonnage
Alle
e onrecht Terwijl anderzijds de
Hij voegt hieraan
om tanks tegen te houden en de ring wordt 70 000 tot H<\
•-landsche regeer.ng bereidheid toont geleidelijk gesloten.
dat het verlies aan mensrhen en materiaal
niet kan worden geschat, doch aangezier.
Van het oude fort Kongsvinger, halverop het recht
en erkend<
wappert schip minstens 200 man vervoerde, moeten
Moss,
Elverum
wege
tusschen
en
'lep
ogen niet hebben
steeds de Noorsche vlag;
18 kilometer ongeveer SOOO man 1
lijkt dit bijv. uit
oden TT el rtei
bereikt. Velen van hen zullen verdronken
gestreden.
De
flijk hiervan
wordt
•-onsincident van
zijn.
"ing Duitschers vallen aan met gemechaniseerde
Venlo, waarhij de N«
Aangezien de wind naar het land gericht
ondersteund door de luchtmacht,
eenheden,
nan de P
heeft men van de kust vele lijken zien
hardnekkig
tegendoch de Noren bieden
gedrijven, ook heeft men groote olievlekken
lijke geva'len. ook in de Duitsche opvatting stand.
gezien. De wind is thans echter geDe mobilisatie in Noorwegen verloopt snel op zee
draaid
en
de lichamen drijven nrar zee
soepelheid, waar en duizenden jonge mannen nemen dienst.
Naast deze ver
zeeman, een der overlevenn
Duitsche
Van particuliere zijde wordt uit Kongs-,re beginselen der neutra'
de c
troepenschepen, welki
den
van
acht
de
P.'-vertegen-logelijk maken, staat echter boven alles vinger telefonisch aan den ..U
hoogte van Gothenburg zijn gezonken, welke
te Stockholm gemeld, dat het
rdiger
de onwrikhare vastberadenheid om aan de
zeeman thans in een ziekenhuis te Marstrai.d
vrijwilligers in de buurt van
Noorsche
beginselen zelf vast te houden. Deze houding aantal
ligt heeft verklaard, dat zijn schip 1600 man
van de Nederlandsche receerinnlle Skarnes reeds meer dan duizend bedraagt en :
en vervoerde, die allen om het leven
renden diepen indruk maken. Men steeds grootcr wordt Alle vrijwilligers worzijn gekomen.
dat zij bestond ; men heef- hel voort- den door het militair commando van Kongsdurend zelve ervarrn ; zij is naar heide ziiden \inger van wapens en munitie voorzien,
gedemonstreerd. Maar het geheele complex voordat zij naar Skarnes trekken. Eveneens
ENGELSCHE TEGENSPRAAK.
van het Oranieboek. zooals het nu voor ons beschikking zij over een aantal machinegetoont evident aan. dat. op den grondslag weren. Op het oogenblik bevinden zich in
van het internationaal reent zelve, elke Kongsvinger nog maar driehonderd man. In
stationi
Geen luchtbembardement op
nding van dit recht, nis er Nederland
normale omstandigheden heeft de stad tv
rechten of plichten b; i betrokken waren, duizend inwoners.
wraakt werd Fn
onmiddellijk ten
De Duitsche troepen bevinden zich nu.
LONDEN, 13 April (F Ol Een h
is blijkt, dat. zoo al niet in alle. dan
naar verluidt, vijftien mijlen ten Zuiden van
plaatst ambtenaar van het Engelsche ministoch in vele gevallen, de Nederlandsche Skarnes.
van luchtvaart heeft aan Reuter mederegeel ing het recht tegenoveT hel oorlogsBerichten van het Noorsche crensplaatsje
gedeeld,
dat er geenerlei waarheid schuilt in
-en.
geweld h(
Rjoerncfeld. waarvan echter de bevestiging
het
van het Duitsche nieuwsbun
moment,
bericht
waarop h<
He*
I niet verkregen kon worden, melden een
;gen een
volgens hetwelk EngelsdM
gepubliceerd werd. midden in een nie
twee
tengevolge
overval,
waarvan
rschen
-nationale hoogspanning, nu de geheele Duitsche torpedobootjagers in de haven van klein station in Sleeswijk-Holstein zouden
hebben gebomba^Wrd
weermacht tot de uiterste parn.-r
Narvik tot zin ?n zouden zijn gebracht
de
aan
geeft
opgevoerd,
waakzaamheid is
Duitsche vliegtuigen hebben, naar Hava«
13 April (V P
Be oejrrh
RERLUN.
Nederlandsche daad een dienere beteekenfa meldt, bijna drie uur lang Elverum gebomdat dr
bronnen
doelen
thans
mede.
Duitsche
D i deüjk wordt aldus aan beide partiien te bardeerd De s'.id is vrijwel geheel verwoest.
de Engelsrhei werd gebom
die
door
stad.
van
kennen gegeven, dat Nederlai
doch de Noren houden er nog steeds stand
de rechten en plirhten der neutraliteit zal De stad Eidsvold is eveneens nagenoeg met bardeerd. gelegen is aan de Oostkust
Zuid-Holstein Zij ligt vijf en zeventig
prijsgeven. Dat het de innigste wensch van den grond gelijk gemaakt
honderd
kilometer verwijderd van een
gave
don
vrede
draons land is de kostbare
van
De gevechten handen een bijzonder
te bewaren. Maar ook. dat Nederland niet matisch verloop in het gebied van Askin. groote stad Naar verluidt, zouden er twee
gevallen Er lagen geen D' itzal terugschrikken voor de uiterste consewaar de Noren een spoorbrug over de rivier bommen zijn
vliegen,
juist
oorlogsschepen
in de haven, /.<-■■■■'
sche
quenties van de evenwichtige neutral:'
de Glommen in de lucht lieten
verscheidene
autoniet
als
kan
worden aangevoerd
oorlogvoerende
oogenblik.
dat
er
excuus
politiek. Als beide
partijen op het
daarvan overtuigd ziin. mag men hopen, dat bussen met Duitsche troepen overheen ginNederland, en met Nederland België, onder gen. Bovendien hebben de Noren verscheiROME. 13 April. (Havas) Z H Err kar
Gods biizonderon zegen, als een eiland des dene dcelen van den spoorweg opgebroken. dinaal
Suhard. aartsbisschop van Reims.
oorlog
dezen
Sedert gisteravond wordt verwoed gevochvredes.
de crisis van
vandaag
heeft
Rome weer verlaten in gezelZuid-Noorwegen,
het
van
in
gebied
onaangerand
zullen doorstaan. Wat den ten in
vicaris, kanunnik Delmunt.
schap
zijn
van
grootste
door
deel
der
bevolHolden,
dat
het
oorlogvoerenden partijen zelf ten voordeel
terug te keeren.
om
naar
Frankryk
king
is
verlaten.
al strekken.
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OPPERBEVELHEBBER IN
HET MIDDEN-OOSTEN.

WAVELL

LONDEN. 13 April (Hava-i

■

He" deelt mcd

De ..Lnndon

>, dat luitenant-generaal

sir Archibald Wavell is benoemd tot opperbevelhebber van de troepen in het mdden-

ten

De „Vluchtkelders”
van

het

Vaticaan.

DUITSCHEMILITAIRE MISSIE
IN ITALIË.
(Havas) Onder leiding
van generaal Zuekertort brengt een Du tsche

TfRI.IN. 13 April.

militaire missie een bezoek aan Italië Vergezeld van een aantal Italiaansrhe offii ieren
bezoek gebracht aan autnmobiclfibrieken

-.

men haar ook uit te voeren, naar het motto
..der kluge Mann haut vor". ook al heet
het in hetzelfde gedicht ..ertragen muss
man, was der Himmel sendet". waartegenover men weer het spreekwoord kan zethelp u zelf. zoo helpt u God". De keuze

ZVONOMIR LENATS VERMOORD.
ZAGREB. 13 April (Havas) Zvonomir Lenats. de leider der ultra-nationalistische
Kroaten. is gisteravond door /.es onbekenden
vermoord De daders znn er in geslaagd, te
ontsnappen. Lenats is op weg naar het ziekenhuis overleden.

moet worden aangebracht, is een anti-»,ifgas-instnllatie.

een bijzondere vent'aiie

ei

een communicatiemiddel met de buitenwereld, benevens eenigc bijkomstige installavan zoóvelen onder
ties, die het verblijf
zulke opwindende omstandigheden mee-

viel hierbij op het geweldige torenmassief, breng
Wat den persoon van den Paus betreft:
dat den ingang tot de Vaticaanstad bij de
is voor Dezen zal een bijzondere kamer worbekend
kerk
van
Sint
Anna
siert
en
dat
van
onder den naam ..il Torrione (d i. de groote den ingebouwd, in het onmiddellijke bereik
van één der prive-liften, die van het Pautoren) van Nimlaas V".
in den Hof van
selijk appartemen
zijn
naWie
beschermd
moeten
worden
(Van onzen K-correspondent)
plaats de burgers der het H. Officie en d" verlengd zal worden
tuurlijk in d»
kleine stad. Verder diegenen, die om werk tot op de noodige di
Met de uitvoering van deze beide projecof andere redenen daar verblijven en tengemaakt. Maar
•nogen neutraal zijn. en met ons vele slotte allen. ri;e hetzij als gasten hetzij als ten is thans een aanvang
andere landen (en wc hopen het te blijven!) toevallige bezoekers zich op het moment van buitendien liggen nog andere klaar, die binmaar zoo neutraal als de Vaticaanstad is nie- den aanval toevallig binnen de Vaticaan- nenkort aan de beurt komen. Want. hoe
mand Het is een neutraliteit, waaraan niesrhe muren bevinden. Maar voor alles is klein de staat ook moge zijn. het is toch almand twijfelt of tornt: ..neutralissimo" zoohet noodzakelijk den persoon van den H. tijd mogelijk, dat niet allen, die zich op het
als de Italiaan het uitdrukt. Desondanks
r Zelf tege :l het brute geweld te be- grondgebied bevinden, tijdig den Toren zouden kunnen bereiken. En daarom zullen
kent ook deze staat het probleem van de schutten.
luch'
leent
zich
ng.
meesterlijk eenige ondergrondsche gewelven in het
De geweldige toren
werd in het midden der Noordelijk gedeelte van het Paleis voor ditWant bij een eventueelen luchtaanval op tot dit d
Rome ka
I «minste bij nacht, moeilijk, XVde Eeuw gebouwd door Paus Nikolaas zelfde doel worden ingericht en in den tunnel der spoorbaan en bij den wijnheuvel
zoo niet onmogelijk blijken, dit kleine V. die de gei echtvaardigde eerzucht koesgebouwd.
worden
grondgebied, dat midden in een dicht bevluchtkelders
terde, de Vaticaansche paleizen te maken zullen
volkte stadsbuurt ligt en op minder dan een tot de grootste en mooiste van de wereld, Voorts zijn alle burgers en bewoners van de
voorzien van een gasmasker,
kilometer afstand van de groote kazernes waarin alle kerkelijke autoriteiten woning stad reeds
lerschetdeil van zijn omgevan Ron
zouden kunnen vinden en die buitendien te waarvan de administratie reeds geruimen
tijd geleden 1000 stuks bestelde, die gratis
ge-echts en in de verdedigen moesten zijn tegen een aanval
ving. In den ij\er
werden uitgedeeld.
baast, waarmee de bommenwerper zijn orWeliswaar heeft de goede Paus alleen gekan zeer «re!
Wat de kostbaarheden en kunstschatten
moot
uitvoeren
darht aan een aanval van buiten en niet
betreft, die een bescherming tegen het luchten mv
naii een van boven, maar in de bovenste
projectiel, dnt bedoeld wanitie van het keizerrijk te vernietigen, neerverdiepingen van den toren bevinden zich gevaar behoeven: daarin werd reeds in Sepdalen op de kleine stad van de Kerk ook de gepantserde zalen, met onder en boven tember 1.1. voorzien. De Bibliotheek bracht
geweldige cementlagen. die pas kortgeleden haar zeldzaamste bezittingen tijdig in veiligal is de koepel van Sint Pieter geen bouwheid, en in een gelijkvloersche zaal van één
rit, dat men overziet in het panorama voltooid werden en waar de roerende bede
van
de
administratie
den
H. der lengtezijden van den Hof van Belvezittingen
van
van Rome. Daarom dan ook bestudeeren
dère, die bekleed is met een geweldig stalang
ondergebracht.
Vaticaan
al
sinds
Stoel
de
buitenmuren
zijn
van
het
En
autoriteiten
de mogelijkheid hoe zoowel de burgers als meten 9 meter in dikte, geen centimeter len pantser, kunnen de andere cultuurschatminder, zoodat de geweldige cirkelvormige ten van kunst en wetenschap een plaats vinde kunstschatten het best in veiligheid gebracht kunnen worden, wanneer ook Italië binnenzaal. die met zijn diameter van 25 den, zoodra de toestand inderdaad alarmeemeter plaats biedt aan heel wat mensehen, rend wordt.
in het conflict betrokken zou worden.
Zoo rust ook deze kleinste staat van de
Gezien de omstandigheden was het proeen benijdenswaardig toevluchtsoord is inbleem tot nu toe niet brandend. Maar waar geval van gevaar, van welke zijde dit ook wereld zich ten oorlog: zij het uitsluitend
de beslissing eenmaal was gevallen, besloot komt. Het eenige ontbrekende, wat hier nog defensief.

De Toren

Nicolaas V.
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ZWITSERLANDS

NEUTRALITEIT.

— EERSTE

De Deensche schepen.

.

•

PHILATELISTISCH ALLERLEI.

OTTAWA, 13 April. (U. P.) De Deensche
vrachtschepen, die in de Canadeesche havens
vastgehouden worden, zullen aan het prijzenhof van de admiraliteit verkocht worden en
het geld zal bewaard worden tot er een regeling in Denemarken getroffen is. Het gaat

hier slechts om enkele schepen.

Bemoedigende statistiek.
Ibrahim neer alleen: het jaardaczegel
van

STEEDS GROOTER BEPERKING IN
HET „PROTECTORAAT”.

den Fuehrer.

&an

is goed technisch uitgerust. In zijn kanton-

• •

IN

TURKIJE'S

bijzondere belangstelling wachten
Engeland en Frankrijk op den in het voor-

deze voeding is o.a.
tweemaal vleeseh per dag voorzien. Hierop
is zelfs reeds critiek uitgeoefend geworden, met het oog op bezuinigingen, doch de
minister verklaart, dat hij zoolang mogelijk
zal weigeren .om op de voeding van den soldaat te bezuinigen.
Het is overigens aan deze goede voeding
te danken, dat de gemobiliscerden op schitterende wijze aan den strengen winter het
hoofd hebben geboden In de militaire hospitalen, bevonden zich maar tweemaal zooveel zieken als in vredestijd, terwijl thans
de effectieven ongeveer zeven maal die van
de vredes-pcriode overtreffen. In 't vervolg
zullen de soldaten ook tweemaal per week
varkensvleesch krijgen.
Waar critiek kon
uitgeoeiend worden op de bekwaamheid der
koks, werden deze door geschoolde elementen vervangen.
Teneinde demoralisatie te voorkomen,
worden de soldaten voortdurend nuttig, maar
ook aangenaam bezig gehouden. Velen hebben zich zelfs aan de studie gezet en zeer
groot is het aantal dei-genen, die een tweede
landstaal willen lecren.
Het Belgische leger werd zooveel mogelijk
gemotoriseerd. Zelfs geheel het vroegere cais gemotoriseerd en maakt
thans, volgens den minister, een geweldige
macht uit. Dit corps, dat bovendien voorzien
is van de meest moderne automatische wapens, kan zich verplaatsen met een snelheid
van 40 a 50 K.M. per uur. Indien men de
vroegere bereden cavalerie had behouden,
dan zou men reeds nu de grootste moeite
hebben gehad, om de paaiden te voeden. In

verband met deze motorisatie dient opgemerkt te worden, dat op militair gebied de
nochtans sterke
cavalerie-eenhcden
van
Polen niet in staat waren het hoofd te bieden, aan aanvallen van gemotoriseerde troe-

TSTANBOEL, 13 April (R. O Volgens een
heden uitgevaardigd nieuw decreet zullen
vrouwen en kinderen in de wapenfabrieken
van nu af 12 uur per dag werken in plaats
van 9, wanneer dat n< i mocht zijn. Ook
heft het decreet de w» I waarbij een vri.ie
dag per week verplicht wordt gesteld voor
allen.
Wanneer de toestand dat vereischt kunnen
de arbeiders gedwongen worden, om door te
werken zonder vrijen dag.

gestelden

Britsch-Fran,scrien

i

zegel, dat, naar wordt aangenomen, in fcx
geallieerde landen geldig zal zijn ter frankeering. Sommigen blijken van meening

DAMRUBRIEK.

PROBLEEM

No.

\V. A. D., Bal
Ie

Alle correspondentie te richten aan den
damredarteur van dit blad.

|

1
No. 597

(13

April 1940.)

PROBLEEM No.
A. F. HOOGVELT, Eindhoven
Ie plaatsing.

Z\sart: 811. 13 1, 17

— PROBLEEM
I:."OL
-

Wit:

.

dam op

32,4, Zl'J. 41,2, 44, 50.

26»

No.

BEEMER, Hilversum.
;
Ie

Zwart: 3. 59. 12, 17 9.
Wit: 15, 25, 30 1. 35,

23 4, 26, 2».

PROBLEEM No.

W. J. v. d. voort, Nieuw-Vennep,

De lichting van 1940, die onlangs onder de
wapens werd geroepen, zal binnenkort op de
.eve fronten worden geplaatst.
.Men is bezig niet een grondig onderzoek in
de kringen van degenen, die vóór den oorlog
dienst werden vrijgesteld.
i
Zooveel mogelijk zal in deze reserve worden geput, om het gemobiliseerde leger no£
sterker te maken.

.

De Belgische bevolking, die nog maar
slechts enkele dagen geleden in de hoofdstad
de flinke uitrusting van enkele regimenten
tijdens een officieel défilé heeft kunnen
heeft het grootste vertrouwen in de
sterkte van het leger. En het is zeer zeker
in hoofdzaak daaraan toe te schrijven, dat
zij kalm en flegmatiek blijft onder de geweldige gebeurtenissen, die Europa op zijn
grondvesten doen daveren.

,-groen en violet vertoonde ons de beel-sen van vorst en vorstin. Het zegel
moest evenwel, eerder dan toen in de plannen lag, worden ingetrokken, want Johnre
trok opnieuw de aandacht, n.l. door e
scheiding van sultan en sultane en thans is
daarom een nieuwe Bc. \
D, blauw
en zwart, waarop Ibrahim weer alléén staat.

I Kwart:
Zwart: 4. 7.

12 4. 17 S. 24,

2«. 29. 34. 39,

40.

3. 6

36.

]

47.

PROBLEEM No.
JASPEP.S, Gouda.

ITH.

Ie

|

genomen. De vignetten van Cambodsja en
van Annam zullen bij de „Agence comptable
des timbres-poste coloniaux" te Parijs niet
meer verkrijgbaar zijn tenzij per complete

series.
Tot 1 Hei zullen aan het zelfde adres nog
te koop zijn. zoolang de voorraadt strekt, de
her
in verband met Indo-Chi
[egeveo
deelneming aan de tentoonstelling te San
Francisco, de serie Bao-Dai (Annam), de
serie ISonivong (Cambodsja) en de serie,
gewijd aan de opening van den Indo-Ch;nceschen spoorweg (Doumer).
lotte zij hier

nog

even de aandacht
20

gevestigd op den komenden Zaterdag,
il Hot gebruikelijke hen
i reeds nu. den jarigen Fuehrer ter

en en hr'
Het prentje stelt ons H.tler voor.
nd, dat hij streelt en

•

min.:,

icht. Het kind brengt geschenken. Wij
meenen den kick. waarnaar het fraaie zegel
ontworpen is. reeds meer te hebben ge
De kleur van het vignet is licht en
kor rood. Wit is het inschrift. dat luidt: ..20
April ID4O
12 Dcutsches Reich 33". De
waarde is dus 12 pfg„ de toeslag voor het
cultuurfonds van den Fuehrer 38 pfg.

—

.

... .

Zwart: 812. IS

Wit;

"

43, 44.
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LAND- EN TUINBOUW.
DE POSITIE TUINDERS.

-

kken, ook buiten philatelisten-kringen,
door het huwelijk van zijn vorst sultan Ibraiw, sindsdien
him met een E:;
sultane Ellen. In 1335 werd dit feit ook
van 8 c.

TIM TYLER EN SPUD.

Verzekert ook l'w eigendommen teren neutraliteits- en '
inlichtingen aan het kantoor. SINGEL 126—130, AMSTERDAM

;.?der.
(C), TELEFOON i:

pen.

:

e heeft indertijd de aandacht ge-

1

MOLEST-RISICO

zoo goed als nu. In

•

Revenue.

Met

BEWAPENINGSINDUSTRIE. uitzicht
)

»

waarde in gebouwen en

nementen is hij zoo goed mogelijk onder dak
gebracht en nooit tevoren was zijn voeding

Tusschen de jobstijdingen, zoo velerlei,
welke uit den aether dag en avond onze
PRAAG. 13 April. (U. P.) Een aantal nieupijnigen en uit de kranten-ko;
we maatregelen werd gisteren voor het pro- i
angstaanjagend in de t>o|
:.gen. gewerd
tectoraat uitgevaardigd, teneinde de pro«•en tijding, cl'
ductie en de distributie van Tsjechische rubemoedig
velen wellicht
i
we grondstoffen te controlecrcn.
schenken kan en die we. wijl ze voornam»
Ook wordt het gebruik van goud en zilver voor philatelisten is bestemd, in deze rubeperkt tot het vervaardigen van de strikt briek even willen vermeld»
noodzakelijke
voorwerpen
en goud mag
:is een Amerikaanscho
< van
alleen gebruikt worden met een bepaald en ernstige allure bereiken philatelisten en vergering gehalte.
zamelaars in het algemeen een hoogeren
Alle banken van leening moeten hun gououerdom dan andere lied
den,
zilveren en luxe-artikelen afleveren
Het vooruitzicht op levensverlenging moge
aan de staatsbank om verkocht te worden
sommigen, op het eerste gezicht, niet zóó
Dierlijke en plantaardige vetten
ter bemoedigend lijken in deze des
niet langer gebruikt worden voor het linowereld, zeker is het toch, dat zij, wicn lengleum en voor de papierindustrie, tenzij met te van jaren wordt gegund, ec\
ans
speciale toestemming.
maken, te eenigcr tijd de menschheid van
De
controle op de textielwaren is verde razernij, die haar thans in de ziel gescherpt en men moet een speciale toestemvaren is, te zien genezen en terugkeeren tot
ming hebben voor het koopen van kleeren.
hun
de liefde, kentecken der.
lakens en dekens voor kinderen onder het schepping waardig zijn.
jaar.
in de
Wij zullen ons hier niet vi
motiveeringen, welke bedoelde
k te
om
van
haar
brengt,
berde
het
resultaat
FINSCHE MIJNEN TER HOOGTE
onderzoek toe te lichten. Dat de levensduur
bruin van G
eveneens
VANPETSAMO.
der menschen veel minder door physieke
'n '»p. bruin, ter frankeering van nieuwswordt
heinHELSINKI, 13 April. Finsch T. A ) De dan door psychische factoren
blad
Finsche autoriteiten hebben in de wateren vloed, hebben we reeds vaker gelezen en
ch I n d ie vragen twee staevenzeer, dat stille, ingetogen vreugd en
van de Poolzee ter hoogte van Petsamo mijten
de
aandacht:
Orchhaen Johore. In
zielevrcdigheid naast kalmen, zij het dan
nen gelegd. In de desbetreffende waarschuOrchha
werd
en serie
arbeid,
zelfs
harden
de
beste levensvoorwing voor de scheepvaart wordt aangeraden,
ge»
-nis van
zijn
degenen,
waarden
voor
die
de
voetin
zorgvuldig te navigeeren. daar op het oogenden
sporen van Methusalem wilicn treden.
blik geen loodsen beschikbaar zijn.
in Eun
n vervangen door een
Met voldoening echter lazen we. en verniet
Personen, die Finland verlaten, mogen
de heerscher in
de
Amerikaansche staneer dan 2.000 Finsche marken medenemen, melden het hier. dat
cld.
dit
juist
gemoederen
levenselixir
de
•i
in
tenzij met speciale vergunningen.
De
waarde
der
nieuw
der verzamelaars van postzegels hebben aanDe Deensche, Fransche en Britsche ambu4 en 8 annas (klein
1. l ; i. I..
getroffen.
lances zijn van hier vertrokken Zij gaan
foraal Het
Het moge zoo zyn en zoo blijven!
waarschijnlijk naar Noorwegen.
luidt: „Orchha
&

BEDRIJVIGHEID

EIGENAREN VAN MEER DAN TWEE MILLIARD

zijn, dat nie één, doch verscheiden zegels
aan deze demonstratie van volmaakte eendracht zuilen worden gewijd. „Gibbons
* • •
In Nederland verschenen, met den
,p Montiley" bijv. noemt de waarden
opdruk in goud „cour permanente de justice
1 d., I'_- d. n 2 s d. We zullen weldra nainternationale", van de nieuwe zegels met
ders weten.
het portret van H. M. de Koningin de waarVermoedelijk hebben we eerst nog de verschillende emissies ter gelegenheid van den den 72 c. rood, 122 c. donker blauw, 15 c.
licht blauw en 30 c. sepria. De serie is. alleen als geheel, ten ;
e te 's-Graicur dezer uil
age verkrijgbaar.
ten zal !
evenwel niet hebben, want
De oude Koningmnezegels, waarvan de
zoo juist verscheen 'n 8 c. van Salvador,
verkoop op 1 dezer is gestaakt, blijven, óók
het heunaK',4o— in roltanding, voor verzamelaars verk
rio de i.
1
aan de philatelistenloketten der groote
dt I et inschrift en de uitvinder zelf
op
ren.
aigcbeeld
staat er
Of en ïo
In
B o h e m e n en M o r a v i e
e het Britsche imperium
samen met
i
et eeuwfeest werd de sei :e gewone frankeerzegels aan.ld met
h. groen. Het inschrift, dat
i niet bekend.
zegclbeelcWoelicht, luidt: „Neuhaus Jinde
het
verzamer
laars van Engeland en koloniën, de jongste drichuv Hradec".
In Frankrijk zullen op 15 April a.s.
gegevens vermelden uit de verschillende
de waarden 0. fr. 55, 0 fr. 65 en 0. fr. 75
Bn'
In Asce is ion veranderde: i twee zegels van verscheiden koloniën uit koers worden
van kleur: de 1 d. groen der uitgave 1938
is thans bruin, de 3 d. zwart en grijs. Er
verscheen tevens een nieuwe waarde: de 4
d. zwart en b]
De /
van Australië werden, in verband met een nieuwe verhooging
ukt met ..2'; d."
2 R., 5 R. en 10 R
irten

..
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Wat den Belgischen soldaat individueel
VERKLARINGEN VAN DENIS betreft,
diens moreel is bijzonder goed. H'j

de

-

AVOÏNDBLAD

DE BELGISCHE STRIJDKRACHTEN.

tenlanders geleverd werd, die eventueel onder voorwendsel van niet stipte naleving
der neutraliteitsverplichtingen door Zwitserland zelf hunnerzijds de Zwitsersche neutraliteit niet langer zouden willen eerbiedigen.
Tegen dit leveren van „geestettyke munitie' aan het buitenland heelt de afdeeling
op
pers. „pers en radio" van den generalen staf zich
deze week vier keer gericht. Eerst werden
Onze Geneefsche correspondent schrijft ons; twee blaadjes openlijk gewaarschuwd en met
De lichting 1940 eerlang naar de
De afdeeling „Pers en radio" van den een verschijningsverbod bedreigd. die het
Zwitserschen generalen staf blijft met groote bovenbedoelde artikel van de ..Schweizedefensieve stellingen.
nauwgezetheid haar toezicht op de Zwitserrische Handelszeitung" hadden overgedrukt.
sche pers uitoefenen, opdat deze zich van Vervolgens werd één blad gewaarschuwd en
BRUSSEL, 12 April. (Van onzen corresiedere uiting oiïthoude, die voor de Zwitsertegen een ander zelfs reeds een verbod van
Bij meer dan één gelegenheid hebsche onafhankelijkheid en neutraliteit schaverschijning gedurende drie maanden uit- pondent).
delijk zou kunnen zijn.
ben
wij reeds aangetoond, dat België kosten
i twijfcld
■
Zooals reeds meermalen hier uiteengezet, hadden, dat de Z
he regeering
I noch moeite heeft gespaard, om zijn leger en
wordt het uitspreken van een in gematigde neutraliteitsverpl ich tingen inderdaad stipt
termen uitgedrukt eigen oordeel over de naar alle zijden zou willen handhaven. Het parallel daarmede de geheele verdediging
handelingen en politiek der oorlogvoerenis de te Genève verschijnende ..Pilori", een
van het grondgebied ,tot een maximum op
den niet als nadeelig voor de neutraliteit bepolitiek-humoristisch blaadje, dat aldus met
voeren. Tegelijkertijd constateerden wij.
schouwd. Integendeel werd de vorige week een verschijningsverbod gedurende drie te
juist een openlijke waarschuwing uitgespromaanden gestraft werd, nadat voorafgegane dat niet <. ileen de legerleiders, maar ook al
ken tegen de „Schweizerische Handelszeivertrouwelijke waarschuwingen waren in de soldaten en daarachter de geheele
betung", die betoogd had, dat de neutraliteit den wind geslagen.
volking, vast besloten zijn, om het land
van den staat ook een neutraliteit van de
Het is begrijpelijk, dat de houding van de
tegen
eiken aanval tot het uiterste te verpers vereischt. De verwijten, die dit blad pers-afdeeling van het legercommando, die
tegen de Zwitsersche pers in het algemeen iedere pers-uiting tegengaat, die in het buidedigen.
richtte, omdat deze een eigen meening pleegtenland de overtuiging van den vasten neuDe les van het Noorden is in dit opzicht
de uit te spreken, en tegen de Zwitsersche traliteitswil van Zwitserland zou
kunnen bijzonder leerzaam geweest. Slecht verdedigautoriteiten, die dit dulden, werden gebrandverzwakken, de warme
instemming
van de, of militair en strategisch onvoldoend uitmerkt als „geestelijke munitie", die aan buigeruste landen, worden gemakkelijk een
breede kringen der bevolking verkrijgt.
prooi van aanvallers.
■te
Het is om eventueele aanvallers af
schrikken, dat België werkelijk niets ongeBOODSCHAP VAN CHAMBERLAIN daan heeft gelaten, om zijn defensie tot in
de geringste details te regelen.
AAN PARTIJBIJEENKOMST
Dit alles werd nog onlangs bevestigd door
niemand minder dan den minister van landsBIRMINGHAM.
TE
Engeland beschouwt ze technisch als
verdediging, generaal Denis, die een zoo
LONDEN*. 13 April. (R. O) In een booden belangrijke rol heeft gespeeld bij
emftte
vijandelijke vaartuigen.
schap
aan de jaarvergadering van de de technische vervolmaking en uitrusting
Unionist Association te Birmingham zegt
LONDEN. 13 April. (R. O.) Van gezag- Chamberlain, refereerende aan den oorlog. van het Bchische leger.
Tijdens eea pers-conJerentie heeft minishebbende zijde wordt vernomen, dat als 0.m.: Wij hier zijn allen vol goeden moed en
Denis op den voorgrond gesteld dat, als
ter
gevolg van den Duitschen inval in Denemar• Wij zijn verzekerd van de overwinië zich reeds sedert ongeveer 8 maanden
ken, de Decnsche schepen thans technisch als ning, zelfs hoewel wij
er op moeten wach- buiten het gewapend conflict heeft kunnen
vijandelijke schepen moeten worden beten, daar het Britsche volk, wanneer het
houden, dit te danken is aan zijn leger en
schouwd. Indien zij in de vaart willen stevig vast heeft, niet los laat.
blijven, dan kunnen zij dit alleen doen onder
deszelfs uitrusting, die de oorlogvoerenden
moeten doen afzien van eventueele plangeallieerde vlag.
Omtrent de Britsche houding ten aanzien
nen om gebruik te maken van België als inCOMMUNISTEN GEARRESTEERD
valsgang naar ten ander oorlogvoerend gevan de Deensche koopvaardijschepen wordt
bied.
nader gemeld, dat deze schepen evenals de
BELGIË.
IN
Ondervraagd over de groote lijnen van
Duitsche zullen worden in beslag genomen
BRUSSEL, 13 April. (Belga). Hier ter steen door de geallieerden In dienst zullen de is een communistisch propagandist gear- een eventueel slagveld in België, antwoordde
Denis, dat niemand kan voorzien, waar inworden genomen. Alleen zal aan de bemanresteerd.
ning worden gevraagd, of zij in geallieerden
ietroepen tot stilstand zullen worden
die werkte aan de
Een burgerarbeider,
dienst willen overgaan. De eigenaars zullen
gebracht, noch waar de eerste aanval zou
versterkingen van Namen en die communisschadeloos worden gesteld, evenwel zoo, dat
vlugschriften en kranten
onder de plaats hebben. Op dit gebied hadden zelfs
de Duitschers hiervan geen profijt kunnen tische
groote strategen als Foch en Napoleon geen
soldaten verspreidde, is eveneens in arrest
trekken.
kunnen geven. Wel kan echgesteld.
Nadere bijzonderheden kunnen natuurlijk
ter met zekerheid verklaard worden, dat
nog niet worden gepubliceerd.
leger hi
het
.urn van
BRUSSEL, 13 April. (Havas). Oscar Lalei
grondgebied zal del.!.en, zondat het zich
van
de
du
Pcuple"
mand,
„Vols
directeur
NEW-YORK. 13 April. (R- O.) Het Deenvele plaatsen tegelijk, tegen gelijk wc
in Molenbeek (Brussche consulaat heeft medegedeeld, dat aan en gemeente:
aanvalspoging
wordt
zou kunnen verzetten. Forgearresteerd.
Hij
beschuldigd
sel),
is
alle Deensche schepen, die zich thans op zee
meel voegde de minister hieraan toe, dat
bevinden, bevel is gegeven naar neutrale communistische propaganda te hebben gemaakt.
de verdedigiig van België uitsluitend zal
havens te gaan of wanneer zrj daar re
ingegeven
Hupolitie
Om
dezelfde
reden
heeft
de
wt rd«-n door den wensch. om het
zijn, er te blijven.
gearresteerd,
grondgebied,
bert
Gosset
een
communistisch
naar gelang de omstandigheDe Deensche gezant te Washington 1
•enieenteraadsbd
te Poulseur (arrondisseden
en
de
militaire
noodzakelijkhi
me',
aangelegenheid
de
vandaag over de: .e
ment Hoei. provincie Luik).
verdedigen.
Britsche
ie geconfereerd.
Volgers Dow 'ones is te Ncw-York e i
commissie gevormd, welke de voornaamste
Deensche scheepvaartmaatschappijen vertevoordigt, welke met medewerking van
den Deenschen gezant te Washington het
vraagstuk der Deensche scheepvaart buiten
Denemarken zal behandelen.

Streng toezicht

—

Boven: dr phonopostzegels tan Argentinië, ivaarvan de naarden zijn 1 PlB
bUmwiwart, 1 P 32 blauw en 1 P 40 bruin rood. Onder: sultan Ibrahim weer
alleenis: president Quezon legt den eed \f ah eerste president mn het Philippijntrhe rommoniccnlth: het jonaste zrcrl van Tsjechië.
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TWEE FRANSCHE VROUWEN IN
BELGIË

GEARRESTEERD.

BRUSSEL, 13 April. (Havas) Bij een
huiszoeking, volgende op de inbeslagneming

van het blad „I'Action" heeft de politie, naar
de „Peuple" meldt, twee Fransche vrouwen
gearresteerd.

DE

„QUEEN MARY” TE HALIFAX.

ROME, 13 April. (Stefani) Volgens een
Italiaansch bericht uit Ottawa is de „Queen
Mary" te Halifax op Nieuw Schotland aangekomen.
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~

DE M USBODE VAN ZATERDAG 13 APRIL 1910
HANDELSBETREKKINGEN TUSSCHEN

NEDERLAND EN

LAATSTE- BERICHTEN.
FELLE BRAND IN

over te gaan tot de instelling van een arbeiders-reserve voor de gemeentebedrijven,
deden B en W. de toezegging, dat lijsten
zullen worden aangelegd en bijgehouden van
los personeel en aan de hoofden van takken van dienst de verplichting zal worden
opgelegd om bij voorkomen, daaruit een
keus te doen.
Na ampele discussies werd z.hst. besloten, om ad ƒ 170.000 aan te koopen de terreinen van de N.V. Houthandel van Goors.
Endt om aldus den verbindingsschakel te
kunnen aanleggen in den z.g.n. Kepplerweg,
welke op het provinciale wegenplan \
komt en in de termen valt van provinciale
subsidie en voorts een mooie nieuwe w
\an den
wijk te stichten. Uit den
raad werd wel eenige ongerustheid geuit
aanzien van de financiering en mogelijk te
zware belasting van het gemeentelijk bu:i
daar de exploitatie een verlies van ruim
ƒ 100.000 zou opleveren, maar het optimisme
van den voorzitter nam alle bezwaren weg.
Goedgekeurd werd ook een mokst-risicoverzekerir.g aan te gaan en toe te treden als
lid van de vereeniging Molestrisico, wat voorloopig een bedrag van ƒ 10.000 vorderde en
waardoor de eigendommen der gemeente verzekerd werden.

DE HAVEN

VAN CENT.

.

13 ApriL (B. T. A.) In de haven
een felle brand gewoed,
.an drie entrepóts in de

;

:

Twintig

duizend balen
en vlas zijn een pnooi der
worden. De aangerichte schade
n francs bedragenwas een der felste die men hier
r ■ oegemaakt. Voor dat de brandwas aangekomen, had de
plaatse
r
eeds geweldige afmetingen aange-

:

DE „KEMPHAAN” TE OSLO.
Bemanning en machine in

IK.

goeden welstand.
L. M. heeft vanochtend uit Berlijn
bericht ontvangen, dat de bemanhet vliegtuig „Kemphaan", dat zich
zich in goeden welstand beIs bij de luchtaanvallen
en en is nog vlicgklaar.
taat uit gezagvoerder
ik, ra >-telegrafist Suttorp, boordJung en steward Meijer.

DE DUURTETOESLAG DER
WERKLOOZEN.

.•

AUTO BOTST OP AUTOBUS.
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Vakbonden verzoeken verhooging.

Het NedL Verbond van Vakvereenigin-,t n,
het R.K.
lenverbond | het Christelijk
ond en de Ned. Zakeentrale hebben een schrijven gericht tot den
minister van Sociale Zaken, waarin zij den
mini
n herinneren, dal in verbard
met de stijging van de kosten ven het
ud de
op 17 Decem,ot en met
ber besloot de ste
1940 te verhooge.'i
l duurteop
ag van 5 procent. Deze I

ziekenhuis.

eks 12 uur wilde een
straatweg te Wassenaar

iduct, toen tegelij-

;

Leiden een personcn-

.rd door K. uit Den
art vloog deze auto teK. kreeg een zware
en inwendige kneuzingen.
ie dame, mevr. B. uit Am-

.

nderbeen. Nadat
Is het ty.
zijn beiden per
r het ziekenhuis aan den
e Den Haag overgebracht. De bus van het le\i
.gd, de auto echter vrijwel Over de mac
budget |

..

Ie duur.etoeooiiafe

rleend,
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der koeten

zet

:s het geheele gezinsmet 8.9 procent sedert
19Ó9, terwijl de kosten voor de

Augustus
■.ing met 13 2
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:

en woonachtig te Heerlen.
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ENGELSCHE NFRANSCHE LEGATIES
DENEMARKEN.
Zondagin

..

Nederland.

sussen hierop ncor komt, dat de cursisten
am zijn onder leiding van bee practijk g
:.
ervaren, door het bijwonen van den
openbaren lesavond op Zondag 14 April as.
in het leslokaal in de Verseydenstraat, aan-
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Een prettige
12 April 1940 is benoemd Van Dijck g<
er de
..ader in

W. H. van Baster sidente en e
werd afschc
Utrecht, wonende te Ouden-

R.K.

H

i

t

d

en.

op sommige punten
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.voord van de Pret „Tot weerziens"

MIDDENSTANDSBOND IN HET
AARTSBISDOM UTRECHT.

12 April 1940 is benoemd
van het college van curatoren der
De Aartsdiocesane R. K. middenstandsbond
it te Groningen mr. dr. E. J.
op Donderdag 16 Mei a.s. zijn voorte
van
den
Utrecht, voorziter
'-■ r
jaarsvergadering te Deventer.
O raad van beroep aldaar.
Op deze vergadering zal Mr. J. H. Zanders
VOOGDIJRADEN.
uit Venlo spreken over „Middenstandsorga"3. van 12 April is aan mevrouw H. nisatie en Kamers van Koophandel".
Oilse, geboren De Jong, op haar
t. heer H. W. M. v.
Tevens zal d
: eervol ontslag verleend als lid van d. Bergh, directeur van het mannelijk
aad te Leeuwarden, onder dar.kr d voeren
werk in het ar
voor de als zoodanig bewezen over „Geef onze K. J. M. V. uw belangsteld van den ling
benoem
en uw me
aad te Leeuwarden 11 L. Stoel, arts
Tenslotte zal de zeereervv. heer L. J. v d.
te Oosterwolde (gemeente Ooststel- Heyden, geestc:
Iseur, een inleiding houden over het onderwerp: „Hoe denken wi] over de gemcenschapsgcdachte?"

PRIJZEN VAN EDELE METALEN.

r

p. $

—

laten bieden laten
GOUD
2065.00 236600 2065.00 2067.00
Baren Adam
ld. Adam lev. Ldn
■
13.50 13.52 13 52 13.54
touden tientjes
3.38'? 3 39>3
3-38
3-39
dollars
ponJen
16.00 16.02 15 98 16 00
n
Londensche noteeringen luxe in NederL eert)
Goud baren
20-13
Zilver b ren»
20.16
J
latina (ongev.)
Londensche noteering (in sterling).)
1680
Goud
16807
20
Zilver spot
:,
20 4
20>i
Zilver termijn
Op basis van de koersen van den vorlgen d3g.

—.—

I."',

de

•

ROTTERDAM. 13 Maart 1910.

i

ton

S V

:»

1M

—.—
—.—
—._

100 Kr...
■

UIT AMSTERDAM.

v

h «Ziotys)
Air. p. re»

(cabl.) pf

SPREEKUUR WETHOUDEREROPMAN
Wethouder mr. G. C. J. D. Kropman is
verhinderd Maandag 15 April zijn g
spreekuur te houden.
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UIT ROTTERDAM.

De aard van de te behandelen stof bepaalt
den vorm der lessen, hetgeen 1 ij deze cur-

ZATERDAG 13 APRIL 1940.
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176 50—176.75 176.50—170.75
4.4300—4.4700 4.4300—4.4700
7.53— 7.58
7.53— 7.58
23 65— 23.80 23.65—
17.85— 17.95 17.85— 17.95
16.85— 16.95
16.85— 16.95

17.05— 17.30
17.05— 17.30
7.47— 7.55
7 47— 7.55
Batavia
168/163/Goud
Niet-officieel: Spanje 38.50 (onv.), Italië
63.75 (69.751, Kopsnhagen —, Helsinki 185.—
nom. (189.—), Botdapest 1925 (19.62), Belgra(15!.—), Roemenië 840.— (onv.),
do 148.
103.59, Istanboel 515.—, Athene
Lissabon
540.—, Rio Janeiro 3 56, Montevideo 26.50,
Mexico 20.—. Alexandrië 97.50. Bombay 18.—,
Hongkong 14 88. Sjanghai 4 12, Kobe 16.16,
Zuid-Afrika 10025, Singapore 28.18, Bangkok
22.13.
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MARKTBERICHTEN.

door de Ecrw. Zusters
d de R. K. On-

l

aankoop.

v r"
D li

pakken

in',

462 et. t>i.l taxatie
:
De minister van buitenlandsche zaken
\:,n :
doen
toekomen
Kamer
heeft aan de Tweede
-,:U pn
lic tot 1:
Di
een exemplaar van don tekst \z.n de op 13 i
uur.
!;:;::.:■: \vr;.i D
ULO
Juni 1939 te 's-Cravenhaee tusschen Nederde belangstelling zal de Kath. De Inschrijving hal verder eea kalm verloop
.zen, niet weinig omzet IQ
noland en de Belgisch-Luxembu:
teit nog een cursus van 10 of bij Beer
met
bemische unie gesloten overeenkomst
12 lessen organiseerea op de DinsdagavonVoor buitenlandsche rekening werden eenlge
trekking tot de regeling van de handelsbeden.
gekocht.
z.p. !•
ingen werden
De
trekkingen tusschen beide landen, met bijDe Kath. Volksuniversiteit vertrouwt er
Java (Amsterdam)
vele belangstellenden en oud-cursis- nog vast 1: W Mei voor
behoorend protocol en ter zake gewisselde
lam > en 24 Mi
nota's, alsmede van de op dien datum geden avond van 14 April komen meeir.awisselde nota's inzake de verlenging tot 31
Scp:
39 van de overeenkomst nopens
FINANCIEELE BERICHTEN.
steenkolen tusschen Nederland en België,
gesloten op 13 Augustus 1938.
INTERNATIONALE GEWAPEND BETONDe betreffende stukken zijn nedergelegd
13 April. (Aardappelmarkti)
OISTERDAM,
BOUW.
ter griffie van de Kamer ter vertrouwelijke
•n waren cnveianderc.
In de heden onder voorzitterschap van den
kennisneming voor de leden.
heer Charles Stulemeyer, gehouden vergadering van aandeelhouders in de Internationale
Ge.vvapend Betonbouw te Breda waren aanKAAS- EN BOTERCONTROLESTATION
werden
rTERDAM, 13 April. Heden
wezig vier aandeelhouders vertegenwoordiNOORD-HOLLAND.
er van IJmu
gend 587 aandeden recht hebbend op het ultbrengen van evenveel stemmen werden de
Vrijdag vergaderden de leden van het bovan 3
Zie ons
jaarstukken.
trólestation „Noord-Holland", te AlkApril — goedgekeurd.
f
maar.
De heer J. M. Stulemeyer werd als comgul ƒ it
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was verdeeld. Dat echter de omzet slechts
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(Zie weerverv/achting pag. 1).

Behalve de nieuwste verlceersvoorschriften moet u óók nog de
oudste ongevallenoorzaken (roekeloosheid en drankmisbruik!)
kennen!

,

ZATERDAG 13 APRIL 1940
DE MAASBODE VAN
*"

4

Tweemaal daags de beste informatie

in een aantrekkelljken vorm opgedlscht en MJ O thuisgebracht
Informatie over het groote wereldgebeuren, de toestanden op
politiek, economisch sociaal, godsdienstig gebied en nog heel
wat meer. Alles in DE MAASBODE, die bovendien vooral bekend
nog is door zijn degelijke en uitvoerige handels-, scheepvaart- en
ftnancleele rubrieken. Een speciale pagina voor de Dames op
Zondagochtend, een kindercourant op Zaterdagavond I Voorts
neme men in aanmerking, dat men DE MAASBODE lezend
den laagsten abonnementsprijs van alle groote bladen betaalt
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Overzichtsfoto van de drukte bij de opening van het nieuwe vliegveld van Soerabaja,
OPENING SOERABAJA'S NIEUWE LUCHTHAVEN.
burgerautoriteiten had de opening plaats
Tandjong Perak, dat in de plaats is gekomen van „Darmo". In aanwezigheid van talrijke militaire- en

—

In
BESCHERMING TEGEN OORLOGSGEVAAR.
de Groote Kerk te Alkmaar wordt een waterleidingnet aangelegd, waardoor bij het uitbreken van brand
bh; oorlogsgevaar de vlammen worden gebluscht, door
het automatisch inschakelen van een pompinstallatieBij het kerkgebouw is men bezig met het slaan van
een diepen put voor de pomp-installatie

—

Sedert het uitbreken van den huldigen
DRUKTE IN DE HAVEN VAN BAZEL.
oorlog is het vervoer via de haven van Bazel in Zwitserland met sprongen gestegen.
Op sommige dagen is de drukte zoo groot, dat men er ligplaats te kort komt

Wt

—

Een opname van de voor de ertsverschepingen naar Duitschland en
NARVIK IN DUITSCHE HANDEN.
Engeland belangrijke haven van Narvik, welke volgens het Duitsche opperbevel nog in Duitsche handen is

VOGELS ZWERMEN UIT....
Engelsche Bristol Blenheim vliegtuigen, gestationneerd op een Fransch vliegveld, stijgen op voor verkenningsvluchten boven Duitschland

Op den Voordijk bij Barendrecht werd gisteravond een truck met aanhangwagen door een tramtrein gegrepen

«n meegesleurd. De truck ramde een bruglffuning, doch Wee* notf

Juist

op den rand van de brug hangen.
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EEN PAAR BIJZONDERE
PUNTEN.
Geen gewetensdwang.

I„Zte

men goed in de geschiedenis
terug, dan is er ivellicht geen vraagstuk, dat nauwer verband houdt met
het godsdienstig en zedelijk leven
van een volk, dan de vraag hoe
te handelen met den doode".
(Struycken, openingsrede rechtskundige afdeeling Kath. Wetenschappelijke Ver. 28 Mei 1916).

Een bijzonder punt, dat op de eerste plaats
de aandacht vraagt, is de kwestie der
minderjarigen, 't Staat nu eenmaal
vast. dat de bezwaren tegen lijkverbranding
in de meeste gevallen serieuse gewetensbezwaren zijn met name wat de katholieken
betreft. Het staat evenzeer vast. dat zoowel
voor- als tegenstanders van lijkverbranding
geen conscientie-dwang wenschen, en het

algemeene toejuiching vinden,
dat het aanhangig ontwerp, in tegenstelling
met dat van 1919, tracht, conscientiedwang
ten opzichte van minderjarigen te voorkomen. Dit is geen gemakkelijke materie en
het voorgestelde vond dan ook reeds bestrijding, o. a. bij de „Nederlander". Toch moét
het volstrekt vaststaan, dat geen
irige tegen eigen overtuiging of de
voorschriften van zijn kerkgenootschap in

moet daarom

voor crematie kan worden bestemd. Ware
het anders, dan zou dit vooral voor de
ken
een onoverkomelijk bezwaar
beteekenen.
Blijkens de Memorie van Toelichting
schijnt de regeering er een oogenblik aan
gedacht te hebben, ten dezen een afdoenden
Maatregel te nemen, door n.l. „verbranding
van lijken van minderjarige kinderen in het
geheel niet mogelijk te maken". Zij zag
daarvan af. omdat anders de kans groot zou
tijn. ..dat zich gevallen voordoen, welke voor
ie bevolking moeilijk te begrijpen zouden
tijn en ook op zich bezwaarlijk te verantwoorden tegenstellingen binnen den kring
,an eenzelfde gezin zouden scheppen".
Het is de vraag, of bij de voorgestelde
•egeling een dergelijke kans niet even groot.
:oo niet grooter is.
Stellen wij het geval eens zoo scherp
•v-gelijk : een katholiek gezin met kinderen
■an b.v. 13 tot 17 jaar. Ouders geven, zooals
iet ontwerp eischt, schriftelijk den wenscb
e kennen, dat hun kinderen bij eventueel
en verbrand zullen worden : verzet
an de kinderen, die zich willen houden aan
■irsehrift van hun kerkgenootschap.
lat zoo duidelijk en zoo scherp mogelijk
ü.dt:
corpora
..Fidelium
defunetorum
epelienda sunt rcprohata enrumdem cremaDe lichamen der afgestorven e«
.gen moeten begraven worden ; het vern daarvan is verboden" (Canon 1203
,-an het Kerkelijk Wetboek).
il er een vruchtbaarder aanleiding denkbar tot .tegenstellingen" in een zelfde gezin
lan een dergelijke bepaling* Het wil
en, dat wij, katholieken, tegen een
•;e bepaling bezwaar moeten maken.
egen elke bepaling, die het onmogelijk

•

«u maken, dat een minderjarige zich niet

:ou kunnen houden aan eigen overtuiging
hriften van zijn kerkgenootschap.
itwerp
biedt dan ook waarborgen
■
-.de. die verlof tot verbranding
an een overleden kind vraagt, moet schrif< rklaren. dat naar zijn beste weten
d geen bezwaar had tegen verbraneen wemig afdoenden
er kan eenvoudig nooit over

-
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maar een woord gerept zijn

k

:

kan men dan iets met stelligheid weten
>mtrent de meening van een kind. en toch
ouden voorstanders van lijkverbranding uit
gen zonder meer tot toestemming
:unnen besluiten. Daarenboven r hoe gemakllt het aan ouders, kinderen in een
ng te bepraten ?
Een tweede waarborg is een kind mag
[•rand worden, indien vartstaat, dat
een kerkgenootschap behoort, dat
'gen lijkverbranding.
Deze
r| Is meer afdoende
maar juist
rezen, ook in een blad als de
'i
<ndcr". bezwaren.
daarom niet de voorkeur verer meer te bepalen, dat minderniet verbrand mogen worden ï Men
dan niet zijn toevlucht te nemen
ot waarborgen, waartegen bezwaar bestaat
•n vooral : de kwestie : verbranden of niet.
hiermedeuit de gezinnen
[eweerd, wat de minderjarigen betreft.
'jt eenvoudig te hunnen opzichte niet
lan de orde kan worden gesteld Een deree•aarenboven veel meer
n de lijn van d
rp. dat crematie in
■ nkel opzicht bevorderen wil.
en een dergelijke bepaling niet. dan
geen
ihaving van het voorschrift
e van een minderjarige, behoorend
n t een kerkgenootschap, dat tegen liikver-

:

i-

-

-

gebiedende

heeft,

lar

ziinde de eeniee afdoende
gewetensdwang op een
'Z tegen
ge.
rband met deze bepaling herinneren
*•<? hier nog aan de eigenaardige suggestie
ran mr J. Veraart in de vergadering der
mdige afdeeling der Kath. Wetensch
rer. in 1916:

•

TV

fiagen, of.

7

warneer

> r o.

rr.ene te
g van een wet.
branding, daarin n:e' de
het klinkt
opgenomen
vreemd, maar
het denkbeeld
dat
-nen vinden !
e de Kerk
de ongedooptnn. en degcten dezen niet >i: ,,: 'rek'.
'•

■

•
•
,

.

7on!ang

•■■
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„

het

„.,..

rrPr

—

r n f begraven.

verbod

kerkelijk

blijft

'loopten geen andere keuze
■
n doen dan het begraven. Wa* BOD er

neet —en

waarvoor

—

thans

ern«

af

eele bezwaren, de na'uurliik
len worden gewikt en gewogen, en
de doelmatige regeling moet worden

—

ge'roffen
bij eventueele wettelijke regeling.
den on gedoopte n. en daarmee

«elijk

van

te

stellen categorieën
de vriie ken7e Het?

personen,

Geen
Wil een katholiek eenieen

steun, negatief

r»f positief, aan dit wetsontwerp kunnen
geven, dan is in ieder geval ook volstrekt
noodig handhaving van de eveneens aangevochten bepaling, dat een verplichting
om lijkverbranding te bewerkstelligen, niet
»ordt erkend, en dat een rechtsvordering ter

5
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odium op lijkverbranding zou worden ge- dat er nauwelijks eenige literatuur ove:
drukt
zou kunnen worden volstaan met bestond, met name over de vraag, wie
de uitdrukkelijke bepaling, dat een erfgegerechtigd is te beslissen over het lot van
naam of legataris, die gewetensbeeen lijk. dat van rechtssubject werd tot
zwaar heeft tegen de uitvoering van een rechtsobject- Staatseigendom wijst mr. Van
crematie, een met zoodanige voorwaarde Schaik
natuurlijk — zoo beslist mogelijk
belaste erfenis of legaat mag aanvaarden, at ; ook erfgenamen hebben geen recht op
zonder aan die voorwaarde te voldoen.
bezit van het lijk, wel echter een recht
Ook hier durven wij wederom rekenen op en plicht
van bestemming. Mr. v. Schaik De evangelische raden.
den steun van voorstanders van lijkverbrankomt dan ook tot de conclusie, ~dat de zorg
ding, die er nu eenmaal rekening mede
voor het lijk een onderdeel vormt of behoort
Van den tijd der apostelen af zijn er onder
moeten en ook zullen houden, dat de bezwate vormen van het familierecht. In
de zonen en dochters der Kerk altijd geren
van de tegenstanders
grootendeels het leven der menschen, aldus de praewees* die. door den H. Geest bewogen, dt
gewetensbezwaren zijn in den vollen adviseur. bestaan tusschen hen zeer nauwe
evarge'ische raden tot richtsnoei
zin van het woord.
betrekkingen, gebaseerd up de banden van van bun leven hebben gekozen.
bloed, en aanverwantschap. ..De zorg voor
waartot
De christelijke volmaaktheid,
Zorg voor familie-eer het menschelijk overblijfsel noem ik een zorg iedere gedoopte geroepen is. al zijn er helaas
van familierechtelijkcn aard, drikkend op
roeping niit
In dit verband vragen wij ook nog de de naastbestaanden. Zij hebben daarin te nog zooveel, die zich van deze
zijn. althans niets aantreKken. bcbewust
aandacht voor het feit. dat. daar nu eenmaal beslissen. De
wil der verwanten behoort strat in een volmaakte liefde voor God en
de zaken zóó staan, dat lijkverbranding door echter te wijken voor den wil des over~Gij zult den H-er
zeer velen in gemocde wordt beschouwd als ledenen. Evenals het op de familieverhouding voor onzen evennaaste.
met
heel
uw hart en uit
uw
Ged
lieihebben
een inbreuk op, een aantasting van en een
erfrecht kan worden terzijde heel uw ziel en uit heel uw verstand..
gevaar voor de christelijke zeden, dat zij gesteld
door den erflater, evenals de ouders, en uw naaste als u zelven" 1). Zij is VOO!
bovendien voor de leden van een zoo talrijk
behoudens zekere beperkingen, het recht allen bereikbaar, voor den leek evengoed
kerkgenootschap in ons vaderland als het hebben bij hun leven aanwijzing te doen.
geen bepaa'de
Katholieke op straffe van zware zonde en wie na hun dood de voogdij over hunne a!« voor den priester, en aan
gebonden. Haar
leefwijze
levensstaat
of
onthouding van kerkelijke begrafenis verkinderen zal uitoefenen, zoo zal men den
geboden, en de oftiboden is. verbranding van een familielid levende het recht moeten geven aangaande errndwet zijn de tien
gegeven commentaai
door
Jesus
zelf
cieele.
noodzakelijk door de verwanten moet worden zijn lijk zekere dwingende bepalingen te
riitr
hebben
we
de bergrecie 2). Oi.in
wet
beschouwd als een familieschande ; een vlek
maken. Een rechtsgrond aan te geven voor telbaren zijn langs dezen „gewonen" weg
op. een onteering van den familienaam. En
dit bestcmmingsrecht van den levende aandei geboden met hulp der genade tot hooge
dan komt er aanleiding voor de vraag moet gaande zijn lijk is
nochtans niet gemak-

—

Eer radikatl breken heft de moeililkheid cp.
Tot den jongen leerling, die, ofschoon hij
de geboden trouw had onderhouden, toch
voelde dat hem voor een onbelemmerd godsdienstig loven iets ontbrak, heeft de Meester dan ook gezegd: ~Als ge volmaakt wit
zijn, verkoop dan wat ge bezit en geef het
aan de armen.... en volg Mij" 4). „Maar',
zoo voegt de evangelist er bij. „toen tic
jongeman oit woord hoorde, ging hij treurig heen; want hij had vele bezittingen." Het
zijn alleen edelmoedige menschen, die een
rieigelijk i !fer brengen. Is het dar wonder,
da', vele christenen op het voorbeeld der
apostelen vrijwillig afstand deden van e?n
be:-.it dat hun onverdeelde toewijding aan
den dienst des Heeren zou kun..en in den

Even nadenken.

zake niet zal zijn toegestaan. Zou deze
bepaling vervallen, dan zou iemand verplicht kunnen worden iets te doen, waartegen hij gewetensbezwaar heeft ; geldt het
een katholiek, zelfs tot iets, dat hij als een
zware zonde te mijden heeft. Men zou dan
b.v. het geval kunnen krijgen, dat een
afvallig katholiek zijn kinderen of een ander
katholiek gerechtelijk zou kunnen verplichten, tegen het uitdrukkelijk verbod der kerk
in. een lijk te doen verbranden- „Het is
nimmer geoorloofd, zegt Potters, op
vormelijke (formeelej wijze door bevel of
raad aan lijkverbranding mede te werken"
(Vgl. hetgeen wij in het vorig artikel
schreven over cooperatio formalist.
Wij vertrouwen, dat er zelfs onder de meest
overtuigde aanhangers van lijkverbranding
geen enkel voorstander zal zijn te vinden
van een dergelijke gewetensaantasting.
Wij herinneren er aan. dat reeds mr- Van
Schaik in 1916 in zijn prae-advies voor de
Kath. Wetensch. Ver. poneerde, dat de
rechtsorde er geen belang bij heeft, aan den
wensch var. den overledene omtrent zijn
lijkbezorging een sanctie te verbinden.
In dit verband spreken wij ook met den testamentair of bij codicil bevolen lijkvergrootsten nadruk den wensch uit, dat het branding maar in ieder geval doorgaan, als
ontwerp zal worden aangevuld met de zij stuit op het aan religieuze of moreele
bepaling, dat wanneer erfstellingen of legaten gronden ontleend verzet van allernaaste
gemaakt zijn onder voorwaarde of den last. famibeleden
als' echtgenoot,
vader en
dat de begunstigde of zijn wettelijke vermoeder, zoon en dochter, broeder en zuster?
tegenwoordiger zorg drage voor crematie van
Wij raken hier een zeer Interessanten
het lijk van den erflater, deze voorwaarde kant van de kwestie, die in de discussie
of last voor niet geschreven zal rond het aanhangig wetsontwerp, voor zoover
worden gehouden (in den geest van wij weten, nog niet op den voorgrond kwam.
art. 935 B. W). Zulk een bepaling is al maar die bij de aandacht, aan het vraagstuk
wederom noodig. om de meest pijnlijke besteed in 1916 door de Kath. Wetensch Ver.,
gewetensconflicten bij den bevoordeelde of het voorwerp was van de juridische scherpzijn wettelijken vertegenwoordiger te voorzinnigheid
tegenwoordigen
van
onzen
komen. Het gaat immers niet aan. dat Tweede-Kamerpresident en van die van
iemands recht op bevoordeeling afhankelijk andere hoogstaande rechtsgeleerden.
wordt gesteld van het plegen van een voor
Het gaat om de privaatrechtelijke zijde
indien men van het lijkverbrandingsvraagstuk, waarover
hem immoreele daad. Mogelijk
nl. zou duchten, dat hierdoor een al te scherp mr. Van Schaik in 1916 nog moest getuigen.

—

—

—

.

:

—

Geloofskennis.

•

kelijk".
Mr. v. Schaik gewaagt tenslotte van een
..primair recht van de familie en een secundair recht van den overledene". Volgens hem
behoort echter in elk geval het recht der
familie te wijken voor den uitdrukkelijken
wil van den overledene.
Mr Nelissen kwam bij de discussies tot
een dergelijke conclusie
..Leidraad moet
zijn de wil van den overledene: absoluut
geen stem in het kapittel kunnen hebben de
erfgenamen als zoodani g". Overigens is
de vraag, wat met den overledene moet
gebeuren, een ..pieteitsvraag". die ..in de
eerste plaats raakt hen. die
den overledene het naast
s t a a n".
Mr. Ledeboer. de sympathieke bekeerling
en scherpzinnige jurist, kwam echter in
verzot tegen het beslissend karakter, door

:

heiligheid gekomen.
Dit neemt niet weg. dat de moeilijkheden
om op den weg der geboden standvastig naa'
de volmaaktheid te streven niet gering zijn.

NUt zonder reden waarschuwt de H. Schrift
toten de gevaren der drievoudige begeerlijkheid 3), waarin we zoo gemakkelijk vci-

strikt raken en waardoor we afgetrokken
wo-df n van het hooge doel. Innerlijke en
ui'erliike gevaren zijn het. Do innerlijke
moeten we in ons eigen hart te boven ko-

staan.

weg

Wa: van de vrijwillige armoede gezegd
kan worden, geldt in geen min.iere mate
van de vrijwillige maagdelijkheid Ongetwijfeld is ook voor genuwden de christelijke
vo'maaktheid het ideaal, dat ze moeten na-tioven: ze kunnen daarbij zelfs krachtige
hup vinden bij elkaar in hun onderling?
liefde, in cc genaden van het sacrament, dat
bvn gemeenschappelijk leven geheiligd heeft
en blijft heiligen, in de verheven symboliek
van hun staat: het mystieke huwelijk van
Oi'isms met Zijn Bruid de H. Kerk. Niemand heeft de innerlijke waarde en waardigbe'd van het christelijk huwelijk zoo
heerlijk in het licht gesteld als de H. Paulus
in het bekende hoofdstuk van zijn brief aan
de Fpliesiers. dat de H. Kerk ons voorhoudt
in fle Mis voor Bruidegom en Bruid 5). Maar
toch gaf juist diezelfde apostel het verschil
tusschen de gehuwden en hen die vrijwillig
de maagdelijkheid bewaren met onmiskenbare juistheid aan. toen hij bij een andere
pe'egenhci.l schreef aan de Corinthiërs: „De
ongehuwde is bezorgd over de dingen des
Heeren, hoe hij behagen zal aan den Heer;
maar de gehuwde is bezorgd over de dingen
der wereld hoe hij behagen zal aan zijn
vre uw, en hij is verdeeld. Eveneens is ook
de ongehuwde vrouw en de mn-.gd bezorgd
voor de ringen des Heeren. om heilig te
zijn naar lichaam en ziel, terwijl de gehuwde
bezorgd is over de dingen der wereld, hoe
ze haar man zal behagen" 6).
De derde der evangelische raden
is de vrijwillige gehoorzaamheid aan een
peesteüj-een leidsman, ook in dingen waarin
bet wettige gezag den mensen volle vrijheid
vrn handeien laat. Jesus. die zelf vrijwillig
gehoorzaam is geworden tot den dood, ja
*ot den dood aan het kruis. 7) heeft ook
raadgeving aan zijn volgelingen voor-

tegen de uiterlijke kunnen we ons
een aanmerkelijk gedeelte immuun
maken. Daarom heeft de Heer behalve de
ceU>den bijzondere raadgevingen, gegeven,
die ons helpen kunnen om aan den greep
der ongeregelde begeerlijkheid gemakkelijker
te ontkomen: vrijwillige armoede,
m?agdclijkheid en gehoorzaamheid. Van
oudsher noemen we deze de evangelische raden.
mr- Van Schaik pn mr. Nelissen toegekend
Het bezit van tijdelijke goederen is op
aan den wil van den overledene Hij deed zirh zelf evenmin af te keuren als het gedit, opkomend voor het pietcitsgevoel. door bruik ervan. Bezit en gebruik behooren * >t
mr. Nelissen aangeraakt, in de volgende cic middelen, die de mensch heeft gekregen.
fijne bewoordingen :
on -zi.n doel. het eeuwig geluk bij God ir.
hemel, te bereiken. Hij hoeft allee:
vage.
zwevende den
En dit gevoel is niet een
gehouden») Zij helpt hen, om hij het streven
te zorgen, dat hij ze beide inderdaad
maar
egelijk een realiteit, die
senaar
d>* christelijke volmaaktheid al hun
a's m'ddelen daarvoor beschouwt en ze dis
men in de geheele christeliike wereld aanpersoon
ijle gaven en al hun tijd gemakke;
christelijke
onder
wereld
ik
waarbij
■•.
n e* te hoog aanslaat. De tijdelijke goederen
ve
Jieen hen, die op katholieken of zijn zooveel waard als ze ons helpen kunnen 'ijler te- kunnen besteden voor de belangen
tantschen
van zijl. Rijk. Zoo hebben de apostelen zich
lm onzen opgang naar God. niet meer l
' hetzelfde VOI
maar ook hi
aan
zijr dienst gebonden, zoo velen na hen.
IlieM zelf niet weten, waarop zij dat niet minde*. Zoeken we er iets anders in
f en afstand van het persocnlijk bezit
Met
eren, maar ó\e het toch .«!•■
herhten we er ons hart aan, dan wordt n
vrijwillige armoede, met het offer
de
leer
en
d<
practuk
door
op
ze heel gauw een hindernis inplaats van een
K,
Kerk. Het Is /oo juist ge»
dor
edele
en innige huwelijksliefde door de
hulp in den dienst van God. voor 't minst
on/e geheele levensbeschouwing vindt licht .-n
maagdelijkheid, bevrijdt de vervrijwillige
de
christelijke
ie na van rie Katholieke Kerk. hoeden ze ons streven naar
loochening der persoonlijke vrijheid door de
al i< die voor velen ook ondergegaan,
vi.'maaktheid tegen. ledereen wien het ernst
geeft toch ook voor hen nog een weerschijn h met dit streven, moet onthe- ht zijn aan vrijwillige gehoorzaamheid, den volgeling
licht ook hun:.Jesus vrn de uiterlijke gevaren, die hem
geld en goed In deze onthechting besta.-t v?n
len< < n denk
r men dit
van
den kant der drievoudige begeerlijkheid
de geestelijke armoede, die Jesus als eerste
gevoel nu lx
op der weg naar de volmaaktheid m den
kan
'
■
erming
en
aangeeft:
voi
aard<
der
volmaaktheid
„Za■
rv
weg s! lan.
dan komt men tot deze conr!
lig de armen naar den geest". Nu is er echter gien groote ondervinding noodig om te
den overledene, maar
weten, hoczenr een ongeregelde begeerte
I) Mare. 12 30. 2) Mth. 5, 3 v-v. 3) 1 Jo.
,v
■ naar bezit het menschenhart vervult en hoe
2. 15 4) Mth. 19, 20. 5) Eph 5. 21 v.v.
ovcrleo
dat zijn luk weinigen
6) 1 Cf r. 7. 32 v. 7) Phil 2. 8. 8) Mth. 10. 21.
ei in slagen, daarvan los te komen.
men,
voor
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vandepremière teAmsterdam vande
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film „Ergensin
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En nu zouden wij willen vragen wat hier
\.v >rdt aangevoerd ten bate van het piet<
gevoel der nabestaanden, der familie, geldt
dit niet dubbel klemmend voor den goeden
naam d<
taanden en dien van een
geheele familie, een geheel geslacht ?
En daarom verdient het. vooral in het licht

:

ioe

-

zijn antwoord op Maunac's beschouwingen
v.er en twintig uur tijds een hevige er
over „la respoi
cier' en doormaken, die hen schokt in hun d.»
waarvan Mantain om zegt „ce n est pas en innerlijke overtuig
verband,
vertu d' une simplc metanv
uien
dat niet gezocht is doch geladen met spand une analogie profonde, qu' il convient de ningen, die het werkelijke leven op beslisplacer 1' art du roman dans la lumiere t:
sende momenten inderdaad opwekt en die
logique du mystère de la création proprebesluiten en
zich ontladen in innerlijke
ment dite. Le sang redernpteur, qui d' vn daden die het menschenbestaan zijn definihomme peut faire vn ami de Dieu, peut !
tieven koers geven.
s' Il des touche exorciser I'art et le roman."
.I.i!-'e de feu' is feitelijk een bundel roam inderdaad de kern mans, die zich wat den bouw en de strekking
van het probleem der ve,
l>etreft laat vergelijken met Maunacs „Les
van den katholieken romancier
berhemis de la mer". zij het ook dat deze
schrijving van het kwaad
laatste roman nog meer geserreerd van vorm
geven, wanneer de blik erop met is vertroeis
beld en wanneer het licht der genade doorDe dramatische ontwikkeling van de le„LiépéeDfeanuid”l-oer dringt
het vens van zijn personnages plaatst Danielin de duistere contreien, waar
wordt geboren. Hoezeer de romanpersonnaRops (Uitgave: Pion. Parijs).
Rops voortdurend naast eikaar In het beges ook hun eigen leven leiden
en
n:et gin lijkt zijn boek dan ook een si'
Het verbitterd afscheid van de Kerk, dat blindelings zijn onderworpen aan den wil verband te vertoonen. doch gaandeweg krijg*.
van hun maker, de sfeer, de wereld waarin de lezer een sterker besef van den onverbrezeer onlangs door Gerard Walschap werd gezij zich bewegen blijt'
die van
publiceerd, heeft het probleem van de kakelijken en mysterieuzen samenhang van deauteur.
Het
groote
probleem
voor
den
kathoromankunst
en
van
de
ze afzonderlijke menschenlevens en wordt
tholieke
verantwoorhij opgenomen in den stroom van de zich
delijkheid van den katholieken romancier lieken romancier is daarom altijd: pur
ten onzent weer geplaatst in de sfeer
der la souree.
tot een geweldigen climax versnellende impressies .gedachten en daden van menschen,
brandende actualiteit
In het licht van deze zienswijze mag men die zich plotseling al hun zekerheden zien
De katholieke romancier heeft geen ander
arbeidsveld dan de niet-katholieke auteur. Daniel-Rops nieuwen roman ~L' épée de ontvallen, die hun illusies zien vervluchtigen
Beider arbeid richt zich op de beschrijvir.g feu" zonder aarzelen een waarachtig kathoen die geprest worden tot een laatste keuze
van den zin van het menschelijk bestaan en lieken roman noemen.
tusschen de zinloosheid van hun bestaan, die
Bij Daniel-Rops heeft het probleem
van hen van het leven en van zichzelf doet walvan de strevingen, die zich in dit bestaan
hoogere
openbaren, elkaar oproepen, elkaar kruisen, den katholieken romancier nooit zulke tragen en de aanvaarding van een
gische vormen aa
n als b.v. bij
waarheid, die aan hun bestaan zin en richting
soms elkaar vernietigen en in enkele gevallen zich vereenigen in een groote synthese. jongen Maunac. Zijn werken dragen niet ac geeft.
Hoe uiteenloopend beider visie op dit eenige sporen van de verscheurdheid, die aan
onderwerp ook moge zijn, hierin stemmen deel van Maunac s oeuvre zulk een smartehet
zij toch bewust of onbewust overeen, dat de lijken klank geven. Het mysterie van
Evenals in „Les chemins de la mer zijn
lijden en het kwaad neemt in de romans van ook
menschelijke natuur geschonden en ontluisin dezen roman de hoofdpersonen de
terd is en onderhevig aan de corruptie. De Daniel-Rops een groote plaats in. maar het leden van een gezin, n.l. dat van den bankals in de werken van
is er niet a
katholieke romancier moge een klaarder bedirecteur Maxixmilien Deaucourt en zijn kinzooveel
andere
moderne
Fransche schrijvers, deren Abel, Jean-Louis en Sylvie. Maximimensen,
breuk
in den
grip hebben van deze
hij moge persoonlijk de werking erkennen in wier werk geen symptoom van eentg bolien is een scepticus, wien de teleurstellingen
van de genade in het menschelijk leven en vennatuurlijk leven te bespeuren valt en van het leven bovendien hebben verbitterd
waarin het menschelijk handelen blijft O)
de mysterieuze wijze, waarop zij zich openHij is van nature geen slecht mensch, maar
baart, wanneer hij een werkelijk scheppend sloten in een fatalen kringloop, die nergens hij leeft binnen te enge materialistische
grenzen. Hij kent den weg naar den boom
kunstenaar is. is hij toch niet in staat en zou openbreekt in een wijder perspectief.
hij zelfs zijn roeping in zeker opzicht verEn tóch is de wereld, waarin Daniel-Rops' des levens niet en hij gelooft er niet aan
raden, wanneer hij zelf de rol van de Voorromans spelen geen andere en geen betere, Hij is als vele sceptici een timide natuur,
zou
nemen
en
zou
op
ingrijzich
dan die waarin b.v. Fabienne uit Plis:
zienigheid
maar hij vertoont zich tegenover zijn kinpen in het leven van zijn personnages. In ..Marr.agcs" ademt, leeft, handelt, moordt. Het deren nooit in zijn ware gedaante, welke hij
zekeren zin kan men zeggen, dat de schrijis dezelfde wereld, die den door den engel
verbergt achter het koude, spottend masker
ver 't werktuig is. waarvan zijn personnages met het vlammende zwaard bewaakten weg van een gevoelloos zakenman. Hij begrijpt
zich bedienen om tot leven te komen. Voor naar den boom des levens niet meer kent. zijn kinderen, die hij buiten allen godsdienst
deze personnages bestaat, zij het op 'n ander die dezen weg vaak zelfs niet meer zoekt heeft opgevoed, en die tegen hem in opstand
plan dan op dat van het werkelijk leven, de en soms zelfs geen heimwee meer heeft naar komen, omdat zij niet berusten kunnen in de
genade even reëel als voor de menschen het paradijs. Maar Daniel-Rops ziet hoe toch
i'hten. dat het leven doel noch zin heeft,
eenige
mysterie
bloed
Maar
kadeze
wereld
het
ge.
vleesch
en
het
duistere
der
beter
dan zij vermoeden In zijn eigen gewein
van
nade onophoudelijk werkzaam blijft in
de- ten knaagt dezelfde twijfel, die zijn kinderen
naal, waarlangs de genade hen kan bereiniet doet revolteeren, maar hij onderdrukt dezen
ken is de persoonlijkheid van den auteur. zielen en er triomfeert, wanneer zij
Vandaar dat het niet op de eerste plaats wordt geweigerd.
twijfel in zichzelf en mist te eenen male het
aankomt op de persoonlijke overtuiging van
Elk menschenleven is een roman en In vermogen om met zijn kinderen in een ander
een auteur maar vooral op diens innerlijke ~L' épée de feu" verhaalt Daniel-Rops de formeel contact te treden. Dit onveimogen
gesteldheid. Dit brengt uiteraard met z.ch romans van een groep menschen in een krizichzelf te geven zooals hij is heeft reeds
vroeger zijn echtgenoote Mathilde van hem
mede. dat er gemakkelijk bij den auteur een tiek stadium van hun leven. Deze menscheninnerlijk conflict kan ontstaan tusschen de levens loopen min of meer parallel en hun vervreemd en verdreven.
opvatting, die hij van zijn taak als kunsteZijn beide zoons ontvluchten het ouderlijk
raakpunt ligt ligt buiten de grenzen van den
naar heeft en zijn moreel verantwoordelijktijd. Zij voelen zich allen geconfronteerd met huis, dat bestuurd wordt door de verbitterde
heidsbesef.
de pijnigende vraag naar den zin van hun oude vrijster Mlle Sucre die als een spin in
Dit conflict zal zich niet altijd in dezelfde bestaan. Voor den een stelt zich die vraag haar web wacht op het oogenblik, waarop de
anders dan voor den ander.
Het kritieke ouderdom Maximilien aan haar zal kluistemate openbaren, het is echter in geen enren. De oudste zoon Jean-Louis verloochent
kel geval onoplosbaar. Er is een verzoening, stadium is in elk menschenleven verschüeen synthese denkbaar, een synthese, die lend. En in dezen grooten roman rangschikt zijn afkomst, wordt communist en tracht zich
door Maritain theoretisch is geformuleerd in i Daniël-Rops de menschenlevens, die allen in een nieuw bestaan op te bouwen met een
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grond, dat hierin een aantasting wordt gezien
van het door mr. Lade boer verdedigde standpunt, zeer ernstige overweging, of niet een van den goeden naam der familie. Bij
bepaling dient opgenomen, dat aan een katholieken, maar ook bij protestanten zou
testamentair of bij codicil kenbaar gemaakt dit heel licht het geval kunnen zijn.
verlangen of gegeven last tot lijkverbranding
('•itln il i oldoemdt ?
niet behoeft te worden voldaan, als een der
allernaaste verwanten op zn minst echtWu zouden hier tenslotte nog de vraag
genoot(e), vader of moeder, zoon of dochter, willen stellen, of, gezien nu eenmaal het
broer of zuster daartegen l>ez.waar maakt, op zeer bijzonder karakter van de te regelen
materie, een alleen bij codicil uitgedrukt

:

dat een werktuig is in
-' h meisje,
handen van communistische agita'
Abel, de jongste zoon wil dit voorbeeld
volgen, doch hij bezit een weekcre, haast
vrouwelijke natuur. Het ideaal van zijn broer
waarin deze trouwens zelf wordt teleurgesteld, kan hem niet bevredigen. Hij zoekt
tevergeefs naar zijn roeping in de wereld en
deze niet vindend vlucht hij voor het leven
en tracht zelfmoord te plegen.
Sylvie, de dochter, is met een zakenman
getrouwd en haar huwelijk heeft haar evenmin de vervulling gebracht van haar droomen. In 'n sanatorium heeft zij voor haar huwelijk 'n man gekend, die haar zijn liefde
en en die zijn leven aan Gi>d
heeft aangeleiden als 'n offer voor haar welzijn Sylvie. die zulks achteraf uit 'n dagboek
verneemt en ontdekt, dat zij dezen man had
kunnen liefhebben, doch volkomen vreemd
staat tegenover de idee van het pla..
vangend lijden komt hiertegen in opstand
Zij staat op het punt om zich in een avon-

tuur te storten, wanneer de genade, gekocht
door het lijden van een ander, in haar zegeviert De zelfmoordpoging van haar jongste
broer breekt in haar den laatsten weerstand.
Op den achtergrond van dezen roman bewegen zich nog verschillende andere figuren:
Madcleine Semard. de maitresse van afazimilien. die katholiek opgevoed, toch de sterke verleiding om haar eigen huwelijk te verbreken weet te weerstaan, Theodore Haai
een geloovige zachtmoedige Jood uit den Elzas, Albin Grea, de kwade genius van Abel
Deaucourt. die dezen het laatste restje hoop
en vertrouwen in het leven ontneemt, Hedwige du Eault, een jonge vrouw, die langzaam wordt prijsgegeven aan de zedelijke
ontbinding en niet op de laatste plaats oncle
Paulin Roybet. die het gezin Deaucourt ten
ondergang gedoemd ziet en die als een boetegezant opstaat om Maximilicn deelgenoot
te maken van zijn vrees, dat „Cette ignorance aveugle ou vous vous étes emprison'•s Deaucourt, n'attire sur vous la pointe
de I'épée. Que ton enfant ne paie pas vous
tous! Le pêche suprème est d'accepter, de
savoir qu on a perdu la lumière et de s'en
accomoder La ou demeure I'angoissc, la dc-

meure vn espoir."

verlangen of gegeven last tot lijkverbranding
kan worden beschouwd als voldoende waarborgen

gevend.

k beantwoordde in

Mr. '.

dat de auteur deze
belangwekkende figuur niet scherper heeft
weten te teekenen. Zijn verschijning blijft
voor den lezer vrij vaag en wekt onwillekeurig eenigsz.ins den indruk van een Deus
ex machina. Doch afgezien van deze tekortkoming is "L'ópée de feu" een groote en
waarlijk katholieke roman, een roman met
een mystieken inslag: een diep indringende
karakteristiek van den modernen van God
vervreemden mensen, op wien St. Augustinus' adagium van het onrustig menschenhart
ten volle en met tragische kracht van toepassing blijft.
De Jezing van dezen grooten roman blijve
voorbehouden voor volwassen lezers, die
Daarom

is

het

jammer,

er onweerstaanbaar door zullen worden geboeid en aangegrepen.
C. d. Gt.
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Aldus mr. Van Schaik.

NIEUWE BOEKEN.
WAT

VIND IK

DAAK
daar° ",
:dooit

In de serie „Wat vliegt
daar'" etc. (Uitg. W. J. Thieme & C'ie te
Zutphenj is een nieuw deeltje verschenen
onder de ntitel „Wat vind ik daar?". Het is
samengesteld door A. Kosch en drs. J. R.
Muller, die er alle mogelijke paddestoelen,
bessen en kruiden in behandelen, al of niet
eetbaar of op andere wijze te gebruiken. De
stof is zoo gerangschikt, dat alles gemakkelijk is te vinden. Het boekje is voor Nederland geheel nieuw bewerkt.

Deze Paulin Roybet. die in den roman ner-

gens op den voorgrond komt. heeft in zijn
woorden iets van een Bloy of een Péguy.

zijn

meer aangehaald prae-advies van 1916 deze
vraag zeer beslist ontkennend. Hij verlangde,
dat wensch of last tot lijkverbranding uitsluitend zou moeten kenbaar gemaakt
worden bij testament of authentieke acte.

KRAAMVERZORGING.
De 7e

druk

van dr. B.

J.

Kouwer's

„Kraamverpleging" is, evenals de Re,
weer
bewerkt door dr .1. I. B. Engelhard, professor te- Groningen, bij J. B. Wolters aldaar
van do pers gekomen.
Een aantal platen zijn in dez.cn herdruk

door nieuwe vervangen en verschillende afbeeldingen zijn nog aan den inhoud toegevoegd (Jok is de tekst hier en daar aan nieuwere inzichten aangepast.
Het boek is uiteraard alleen bestemd voor
verpleegsters.

„Och, waran all* mamchaa wijs "
(Dat ii haalamaal «lat noodig, ah
xa »cht»r hat (tuur maar 'm klaln
baatja batar wilden oplettan, dan
konden wa al héél tavradan zijnl)
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Toenemende bewondering
voor Rubens.
Tot groote voldoening van
prof. Huib Luns.
Een vergelijking
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Door den bekenden filmacteur Thomas
Mitchell is te New-York een schilderij aangekocht, dat door verschillende Amerikaansche experts erkend is als een authentieke
Rembrandt.
Het werd een jaar geleden door een
Poolsch edelman naar New-York gebracht.

VEERTIG

jaar geleden sprak prof. Huib
Luns voor de „Violier" over Rubens
en roemde zijn schilderkunst, die hij volmaakter vond dan die van fra Angelico. Veertig jaar geleden was de uitwerking van dit
gezegde zoodanig, dat Maria Viola, een van
de toenmalige Violierleden, moest toesnellen met een glas water om den schilder Jan
Dunselman bij te brengen, die totaal gebouleverseerd was door de opmerking van prof.
Luns.

~!k sta thans niet

treer met mijn

bewon-

c> katholieken in

o:is

land. In het iaqr. waa.-in wij herdenken, dit
deze „Dieu de la peinture", zooals Delacroix
hem noemde, drie eeuwen dood is. begint men
Rubens en zijn tijd tot mijn groote voldoening
meer te waardeeren". Aldus dezelfde prof.
IHiib Luns tot de leden van dezelfde Violier,
die gisteren met groote spanning luisterden
naar zijn lezing over den grooten Vlaamschen meester, die een exponent was van de
barok en de contra-reformatie.
De ernst der tijden, de tragische gebeurtenissen, waar wij getuigen van zijn, aldus
spr.. lijken een hinderpaal voor uw aandacht
en voor de mijne op dezen avond, waarop ik
u zal spreken over het genie, dat driehonderd
jaar geleden na een machtig leven ter ruste
werd gelegd in de St. Jacobskerk te Antwerpen. Maar het is misschien juist tijd een
broederlijken groet te brengen aan de Zuidelijke Nederlanden, nu de gebeurtenissen
van deze dagen ons er toe brengen ons nog
eens huldigend te buigen voor het België van
1914, dat nog geen 24 uur geleden door den
Franschen premier om zijn heldhaftig gedrag
aan de wereld werd voorgehouden.
Maar ook, prof. Luns haalde een aardigen
zin aan uit den proloog van Werumeus Büning, voor Arti's eeuwfeest geschreven, „de
zwaarste oorlog is de kunst, en haar soldaten
vechten voor God en niet voor hun klein lot".
Wij moeten dezen feilen hartstochtelijken
mensch, die Rubens was, zien midden in de
staatkundige worstelingen van zijn tijd, waarin hij ook ils diplomaat een rol speelde.
Rubens was in alle opzichten een brillant
veldo verste.
Met groote stappen en aan de hand van
prachtige lichtbeelden, ging de schrijver van
de ..Rubenssymphonie" daarna door het leven
en het oeuvre van den grooten Vlaming,
..den laatsten volledigen mensch in den zin
der Renaissance", zooals hij hem noemde.
Prof. Luns wees op den grooten invloed
gehad op de na hem kodien Rul
mende meesters en op zijn groote kennis van
de architectuur. Rubens' groote doeken moet
men dan ook zien in de omlijsting van de
bouwkunst der barok, waarmede zij als het
ware ern geheel vormen. Onze tijd. aldus spr.,
ehe kracht van zijn kunst weer
begrijpen, die in tegenstelling met zooveel
wat rle barok ons naliet, nooit een gevoel van
holheid geeft. Zijn palet was oneindig rijk,
znodat hij de grootste gruwzaamheid naast de
fijnste gratie in een schilderij kon verwerken,
zooals hij die beide vond in het felle leven
van zijn tijd, die als de onze wist wat oorlog
was.
Er was een hartelijk applaus en een even
hartelijk dankwoord van den voorzitter van
„de Violier" den heer Herman van den Eererbeemt. En dat was geen wonder, want prof.
Luns had enthousiast over Rubens gesproken
en wat wij van dezen geweldenaar in de
schilderkunst nog niet begrepen, dat is ons

llet „Hoofd van Christus, aan Rembrandt
toegeschreven.
om daar verkocht te worden. Het is geregistreerd als „Hoofd van Christus" en wordt
beschouwd als een studie voor net beroemde schilderij van den maaltijd te Emmaus.
dat tot de verzameling van het Louvre te
Parijs behoort. Thomas Mitchell hoeft voor
het schilderij, dat in geen enkelen Rembrandt-catalogus voorkomt en volkomen onbekend was, 45.000 dollar betaald. Het heeit
de beste plaats gekregen in zijn villa „Ri-

Museum Boymans.
Naar wij vernemen, heeft het Museum
Boymans op de veiling van de verzameling
Beets bij Frederik Muller te Amsterdam
het groote Seine-landschap bij onweer door
Gcorge Michel kunnen
verwerven. Het
schilderij is in 1027 tentoongesteld geweest
op de retrospectieve van tlczo.n meester in
de G.rleiie Charpentier te r.
De verzameling oud aardewerk van 1250
tot 1650 uit het bezit van den heer en mevrouw Bastert—van Schaardenburg is tot
heden door 2500 belangstellenden bezocht.
Er zijn eenige nieuwe stukken aan deze
cxp.
een zeldzame,
groote Nederlandsche apothekerspot uit de
16de eeuw. die in een aparte vitrine is tentoongesteld.

zaterdag

JEUGD.
chting„het

—

avondblad

tweede blad

rierlandsch Tooneel Lyceum (waarvan de
leiding zich nog nader zal
met den
heer Ben Groenier en mevr. Nell Knoop, die
dergelijke uitvoeringen, doch
reei
luitend van ai
ikken hebben gedelbare scholen) over te
gaan, zal men een enquête instellen onder
de Nederlandsche middelbare onderwijsinstelli
ten-organisaties en cultu-
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—
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TOONEEL EN FILM.

TEGEN

Een Rembrandt in Hollywood.

met veertig jaar

geleden.

dering alleen onler

van

de maasbode

<

Nederlandsch

tooneellyeeum”.
Een enquête bij de middelbare

scholen.

Wanneer daarvoor bij de instellingen
voor middelbaar onderwijs in Nederland
voldoende belangstelling blijkt te beslaan
zal een stichting „Het Nederlandsen Tooneellyceum" in het leven worden geroepen. Deze
stichting, onder artistieke leiding van Eduard
van Dalsurn en waarvan Carel Briels als
zakelijk leider zal optreden, zal zich ten doel
stellen, door een kleine groep van vier of
vijf bekende kunstenaars een reeks opvoeringen te doon geven van belangrijke fragmenten uit de klassieke meesterwerken voor
de studeerende jeugd van de middelbare
scholen en ook wel voor cultureele vereeni-

.

igingen.
Van den uitslag dezer enquête zal hi
hangen, of het Ned. Tooneel Lyceum in het

a.s. winterseizi en zijn werkzaamheden zal
kunnen beginnen. Op deze wijze hoopt men
dan in si
op den duur een publiek
te vormen, dat de klassieken kent en waardeert en den tooneelgezelschappen zal vraj
in hun rei
n ruime en waar
's te geven aan het oeuvre der klassieke

1

elschrijvers.

——

Er wordt in dit stuk
voor zoover wij
het althans konden volgen
vaak zv<

deneerd en men zou van dergelijke individuen als leden '.an gangstersbenden en
consorten geen dergelijke phnosophische beschouwingen verwachten;
de schrijver is
daar dan ook aansprakelijk voor, die zijn
theorieën heeft willen belichamen in de verkomen en verloopen sujetten die hij ten
■ •Ie voert.
Er is over het algemeen goed spel te zien
en te hooren gegeven. Nu en dan waren er
ages die te zacht of te snel gesproken
werden, zoodat de strekking en inhoud ons
ontgingen, maar over het algemeen was er
van dit inderdaad moeilijke stuk veel werk
gemaakt. Ook de regie verrichtte goed werk
en het decor was suggestief.
Een select publiek van studenten en genood igden apprecieerde het gebodene.

Er is herhaaldelijk geklaagd over een vermeende achteruitzetting van Nederlandschelegenover buitenlanrische solisten.
naar
i
Wat het Residentle-orki
men ons meldt deze klachten volstrekt ongegrond. Gedurende het seizoen l!t:i»—1940 zijn

en
in de door het Rcsidentic-orV.■
34
Nederlandsche

concerten opgetreden
tegen 20 buitenland

-ten.

de nieuwite verkeer*voorjehnften moet u óók 1109 de
oudste ongevallenoorzaken (roekeloosheid en drankmisbruik!)
kennen!

gisteravond duidelijk geworden.

Vraagt on« Prospectus

HET

Winterset.

Voor

..Quite American" kan men kort en bondig over dit zonderlinge stuk van Maxvvcl

•

BEVOLKINGSVRAAG

RESA

de afd. Zuid-Limburg der Nederl.

zijn

opgenomen. Dit is fnuikend

14)

—

Maak het u gemakkelijk. Hij wees op
een tweetal stoelen. En, indien U op weg
bent naar een gemaskerd bal, doe dan geen
moeite om uw hoeden en maskers af te doen.
Indien U op dat belletje daar wilt drukken,
zal ik nog een tweetal glazen laten brengen.
Uw bediende is op het oogenblik bulten dienst.
Indien jullie Wlgglns bezeerd hebt, be-

—
—
—

ik....
gon ÏMerlean driftig
U kunt van mij aannemen, dat hem geen
enkel letsel is overkomen, zei de grootste

van de twee bezoekers.
Maclean zuchtte verlicht.
Voor jullie eigen bestwil hoop ik. dat
het \v;iar is. zei hij. Anders zullen we nog
ruzie krijgen.
Als voorzorgsmaatregel heb ik mij genoodzaakt gezien hem te binden De grootste
bezoeker wierp zijn makker een bevelenden
blik toe. Breng hem binnen, zei hij.
Als een kind werd Joe Wiggins in de
sterke armen uit de hall naar binnen gedragen. De oogen van den bediende deden denken aan een verdrietige ratelslang, die juist
wakker wordt na een ellendige nachtmerrie.
vroeg
Wiggins?
gewond.
Ben je
Maclean.
De man schudde moeilijk het hoofd.
In orde. Daar ben ik blij om. Je zult
schijnbaar enkele oogenblikkcn geduld moeten hebben.

—
—

—
—

voor

—
—

verrassingen plaatst

—

zooals deze week

—

heeft het comité doen besluiten van -:r.
voornemen af te zien. De verantwoo:
heid voor het samenbrengen van een gr i (
aantal zieken uit alle doelen van het land op
de een of and"re plaats is zoo groot, da! het
comité der Limburgsche bedevaart deze niet
op zich kan nemen.

Z. H. Exc.

mgr.

dr. J. H. G. Lemmers.

bisschop van Roermond, zal as. Vrijdag geen

audiëntie verleenen.

hiervan in Frankrijk.
Ons land verkeert dienaangaande in een
goede positie en kan zich zelf bedruipen.
Met nadruk wees spreker op de funes'e
gevolgen van de kinderbeperking en toonde

aan. dat de promotors hiervan volkomen ongelijk hadden.
Vervolgens wilde spreker zich beperken tot
Nederland. Daa • waren in 1840 3 millioen en
in 1940 9 millioen inwoners, terwijl als de
'•m.:ig zoo doorgaat in 1950 de 10 miilibereikt zijn.

interen, daar anders het geboortecijfer

n.et

opgewassen is tegen het sterftccijler.
Xederland was altijd trotsch op zijn laag
sterftecijfer in het eerste levensjaar, doch
Januari en Februari 1940 hebben alles verprutst en geven een toei
100 pet. Volgens spreker
tüjnüjk
toe te schrijven aan de
jde, c.e
de kinderen
i
De enorme
is mede oorzaak dal hel
-oo gun-
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Marriagc de Figaro" van Bcaumaich;

Uit het Duitsche r<
z.ullen fragmenten worden gekozen van Goethc's
..Faust" en ..Tasso", Schillers ..Maria Stii.
en Lessings ..Mmna von Bornholm"
uit het Spaansche repertoire eventueel fragmenten van spelen van C'aldcron zullen weiAlvorens echter tot oprichting van het Ne-

uit

tre Dame
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rk heeft ook allervachten zou. M.ion op elka
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het

land, want naast een goede industrie is ook
noociig een goeie landbouw.
Spr. wees in dit verband op de gevolgen

dat de volgende
ken, om uit zijn

••

•

—

—
—

Het comité van de Limburgsche bede.
naar Lourdes is aanvankelijk ,
mens geweest, nu het genadeoord Lourdes
door de oorlogsomstandigheden niet
reiken is, een bijeenkomst met zieken te
organiseeren in Valkerburg.
Hieromtrent zijn re' ■■ berichten in de
pers verschenen, die cv -nvvel niet van het
comité der Limb. bede >art afkomstig waren. Het comité bericht ons thans, dat de
cnomen bijeenkomst met
zieken te
Valkenburg niet kan doorgaan.
De onzekere toestand die ons teiker
vaart

Ook In ons land vertoont zich de trek naar
de scholen zelve.
stig
de
steden. In 1840 hadden 34 pet. der gemeen.iagt.
Gi'rth
i
■
Er zullen dus geen complete voorstellingen
dan
5000
1940
is
De sterfte aan kanker
in
gebleten
minder
inwoners
en
mond
de
gegeven,
zullen
te
verworden
maar wel
de
ven en i"
dit nog slechts 18,3 pet. Met Engeland en Bcl13 per IUOO inwoners.
die
slechts
tolken frazmenten zoodanig worden gekozen
Ven
vormt ons land het dichtstbevolkte cen-ak Dr. Eijkel het bevi■'..
leeit om zijn vaders naam te zuiveren;
dat de toeschouwers daarin de innerlijke drakingsoverschot.
trum
der
wereld.
dat
een factor van belang i.
Hechter Gaunt,
die het proces indertijd
matische structuur van het geheele werk
neemt
gegevens
Aan
de
hand
van
statistische
boNederland
:.
hiervan e.
i
en
di<
is
door
'.
zullen kunnen herkennen De voorst
-.e in en hoe:ik Dr. Eijkel verder de daling van den gunst
igen angst, dut zijn vonnis onjuist
in het
zullen woiden voorafgegaan door een bevatbevolkir.
ï 1340 een
die het sterkst is in de
telijke
ii leiding, terwijl de divei
ek en wel 21 8 pet. Trouwens over de sterke daling waar te
i et alleen .hijnt Trock Estrella. oe
meuten, cic uitgevoerd worden, door
:n diverse landen is een daling Nederland doch ook
werkelijke dader, die pas uit de gevangenis
rie zullen worden verbonden.
der
:.ame waar te nemen.
Alles te zamen valt te consta'eeren dat er
is oi
en thans Garth met den d
Wat nu het te spelen repertoire betreft,
Hi
-uur maken hierbij de dicht een angstwekkende daling van den bevoldaarvoor is reeds een proeve van
e n niet
i
waar te nem
gramma entworpen, dat natuurlijk in o\
de
«n
jong
ehoefte
aan
nieuw
leven
wel
voor
toekomst
fnuiDl
iarth, en hou vader, i
■
leg met de leiding der a!z.
ion
ten er toe diverse middelen te :
is.
bra>
voor wij'igmg vatbaar is. Hel
Welke conclusies moeten nu hieruH
programma bestaat uit fragmenti
trok
il de autoritaire staten hebben h:er„Elckerlyi", ...Manken van N
niet te miskennen succes geboekt,
factoren
icld in twee i
Di
.KMiioreit '.
door goede organisatie veel te bereiken z. a
i de toeneming van '28—'29 is nog lang
rs.
Vondels' .Lucifer". ..Adam In ballii
om overbevolking te voorkoi
kt.
ce- ■
orden,
een duicleM..Gijsbreght van Aemstel" en Hoofts' „Waie zal moeten toi
len
doch dan vrijwillig, waarin
.r".
rwe moUit het antieke repertoire worden
derne
pen der bevolking
n medehclpei
kan
.rbij de .
t.ge gezindfragmenti n van Sophocles
rek hoeft men niet te vreezi n.
rirtccijfcr. want als er te kort is, zal de techniek w■■!
pides", ..Alkestis" en Aristophones* ~Dc
>'Vrede". Voorts vermeldt het program uit
i dat er wederom genoeg is. Wij moe•■revertrouwen
het F.ngelsche repert
en van
ten
hebben in h-.dom
tuk wist
ien aan geboortebeperking en aborDe bijeenkomst werd •.
oor Dr.
diverse
• endan. uit het Frs
Johl
rna te gaan,
Gelukkig valt een licht sterftecijfer waar te
ter van Maastricht, ir Mr. V
tmre fras menten van Coi
i e Cid ',
liter
doch wij moeten onze reserve niet
Molières ...Misanthropc" en .l.e Buurg>
Gentilhomme", Racines
en „Le
i

De bokser droeg zijn last terug nsar de antwoord. Wat heb je nog meer voor schitterende ideeën? Ik heb 'n saaien avond gehad
hall.
En nu, zei Marlean, ben ik een en al oor. en misschien kun je mij nog wat amuseeren.
Even kwam er een trek van onderdrukt.eh
Mr.
ik ben bang, dat ik uw naam
geirriteerdheid op het gelaat op den man,
niet goed verstaan heb.
De grootste van de twee bezoekers boog maar even spoedig was die ook weer verdwenen.
licht het hoofd.
Anderson.
Ik iieb een vast omlijnd voorstel, mr.
Maclean. Waarover eenvoudig niet te schipMaclean nam een slokje uit zi|n glas.
Mr. Anderson, he? herhaalde hij, zijn peren valt r'ifty-fifty.
Fifty-fifty. Be! And
merkte
tegenstander onderzoekend aankijkend. Kijk.
kijk, zou je moeder niet verbaasd zijn dat te Maclean met opgetrokken wenkbrauwen Op.
hooren? Maar u zei iets over zaken. Ik neem Je begint met een volkomen onschuldigen
aan, dat u, zullen we zeggen, in de paarlbranouden man te vermoorden en verwacht dan.
che bent?
dat ik je ongeveer een kwart millioen pond
—Als regel niet antwoordde de man, die sterling zal overhandigen, welke het eigenzichzelf Anderson noemde, maar voor het dom zijn van een meisje, op wie 1e geen enoogenblik zou niets me méér genoegen doen kele vordering hebt. Mag ik zeggen, dat uw
dan een transactie in paarlen.
brutaliteit eenvoudig geweldig
Je bedoelt natuurlijk den moord op JnniMaclean zette zijn glas neer en nam den
fer, zei Anderson rustig. Daar is mij niets
man nieuwsgierig op
—Neem me niet kwalijk .wanneer ik het anders van bekend dan wat ik in de courangesprek open met te zeggen, dat u over een ten daaromtrent gelezen heb.
verbluffende brutaliteit beschikt, zei hij.
Waarschijnlijk zul je weldra gelegenheid
U vindt zeker, dat ik u had moeten hebben tegenover Scotland-Yard je on we
schrijven om een afspraak te maken 0 klonk tendheid nader te verklaren, merkte Machet spottend antwoord.
lean op. Ik zou daar dolgraag bij tegen*
Ik kan me voorstellen, dat u een derge- dig zijn. Je zult dan echter behoefte hebben
lijke handelwijze onvoorzichtig gevonden aan een eerste klas verhaaltje en een n
ZOUdt hebben. Maar hoe dan ook. dit is zeker zelfvertrouwen om je er doorheen te slaan
veel interessanter. Ik zou graag hooren. wat
Anderson stak zijn rechterhand uit. trok
u te zeggen hebt.
zijn handschoen uit en toonde een verbonU bent waarschijnlijk in staat namens den wijsvinger.
miss Drake te onderhandelen, begon AnIk geloof, dat .lamfer Vrijdagavond tusderson.
schen tien en elf uur is vermoord, zei hij Dien
zelfden avond na negen uur heeft een
Ik ben van plan haar belangen te beschermen, zoo noodig met behulp van heel dokter in Edinburgh. honderden mijlen van
Scotland-Yard, verklaarde Maclean.
Little Emden, een kleine operatie verricht
zijn hand langs aan mijn vinger, waar ik fijt aan had Ik verAnderson streek met
zijn kin.
moed, dat de politie zijn verklaring dienaanWanneer de ontbrekende helft van de gaande wel zal accepteeren Ook logeerde Ik
code vernietigd zou worden als gevolg van dien nacht in een hotel in Edinburgh een
uw ongeschiktheid om de zaak In goede feit, dat gemakkelijk te bewijzen zal zijn.
verstandhouding te regelen, zei hij, geloof ik
Dat klinkt als een ijzersterk alibi. Anniet. dat u als een goed behartiger van miss derson Mijn gelukvvenschen Je werkt zeker
Drake's belangen te beschouwen zoudt zijn. volgens een uitstekend systeem. Maclean
Ik ben niet van plan mij In do kaart schudde droevig het hoofd. Ik ben er echte laten kijken, Anderson, klonk het vlugge ter niet zoo zeker van, dat die kerels van de

De onbekende
—— —
Verschrikking.
—
Geautoriseerde vertaling; naar het
—
Engelsch van

LIMBURGSCHE BEDEVAART
NAAR LOURDES.

en llandeUrnrrrspnndrntie

(Bekende Schriftelijke

I

HENRY HOLT.

STUK.

lezing over „Het Bevolkingsvraagstuk".
De wereldbevolking, aldus spieker, wordt
Chat op plm. 2095 millioen. Wanneer wij
dit getal omslaan over de wereldoppervlakte
dan blijkt dat er plm. 15 of 16 inwoners per
vk. KM- zijn.
De bevolkingsverdeeling is wel eigenaardig, zoodat over een groot gedeelte slechts
9 menschen en op een zeer klein gedeelte
3y4 per vk. K.M. wonen.
Oorzaak hiervan is dat vele menschen verhuizen van het platteland naar de steden en
industrise-centra hetgeen wederom meebrengt dat het platteland ontvolkt wordt.
Juist hier zijn de kinderrijkste gezinnen,
die verminderen, zoodra zij in het stadsleven

STAATSPRAKTIJKDIPLOMA

I

Leeuwen-Beneden.

Valkenburg.

Mij. tot bevordering der Geneeskunst hield
te Maastricht dr. R. N. AI. Eykel, oud-hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, een

HANDELSWETENSCHAPPEN
-ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP I
IN FRAAIE BUSSEN!
VAN Yin len 2'/» KG. NETTO

Z. H Exc. mgr. A. F. Diepen, bisschop van
's-Hertogenbosch, heeft benoemd tot examinator synodalis den zeereerw. heer J. w.
B. van Welie, pastoor te Berchem; tot judex
synodalis den weleerw. zeergel. heer dr. J.
J. Loeff, vicarius van huize „Voorburg" te
Vught; tot pastoor te Overlangel den weleerw. heer H. B. M. de Vocht, kapelaan te

Geen bijeenkomst met zieken te

WETENSCHAPPEN.

Anderson schrijven.
Indien u de speciale Amerikaansche sigaretgingen.
ten kent. waar van alles in zit. behalve tabak,
De heer Carel Briels. van wien het initiadan kent u ook in overdraehtelijken zin den
tief tot deze stichting is uitgegaan, is op de
tak van dit stuk: indien u een cocktail
gedachte gekomen door het algemeen geconkunt analyseeren, waarmee de butllcr eeo
stateerde en betreurde feit, dat de jeugd van half uur heeft staan schudden, dan kunt u
thans zich klaarblijkelijk weinig tot het ook terecht in den loon van dit werk. Het
tooneel voelt aangetrokken en dat het zooIt geheel aan den zelfkant van het leven,
wel voor de toekomstige ontwikkeling van in
het lugubere wereldje van gang?'
het tooreelleven in Nederland als voor de Hierdoor krijgt men de toestanden en kacultureele vorming van de Nederlandsche rakters ook al te zien als door den zelfkant
jeugd, die het schouwburgpubliek van de van een prisma, d.w.z. zonderling en onnatoekomst moet vormen, noodzakelijk is. een tuurlijk.
middel te vinden, om bij die jeugd de beDe inhoud komt op het
•• neer:
Dertien jaren na de executie van Bartolangstelling voor de tooneelkunst in het algemeen en in 't bijzonder voor de meesterna. die wegens een roofmoord
loim
werken eer klassieke tooneellitteratuur op tot den electrischen stoel veroordeeld
te wekken. Het is een feit, dat de bestaande treffen we in een achterbuurt van Ncvv-YorK
tooneelgezelschappen weinig ol geen aaneen aantal personen aan, die allen op eeti
of andere wijze bij deze zaak betrokken zijn
dacht schenken aan het klassieke repert.
gewi
en daaraen ook in hun eigen repertoire s
vaak van het feit, dat het reeds lang
nig of geen plaats inruimen. De jeugdvoorstellingen, die trouwens alleen maar in de vergeten proces weer naar voren komt, is
groote steden worden gegeven, kunnen
I een politieke activiteit van de Unkache par;,
die het vertrouwen in de overheid
dus niet voldoende uitkomst brei
herroepen van het vonnis trachten
door
een
eventueel,
Daarom wil het
nl. bij voldoende
prof. Htibh
te schokken.
belangstelling, op te richten Nedei
tooncellyceum een poging doen om het k! heeft een artikelenreeks gepubliceerd, en
n, dat Romagna
sieke tooneel stelselmatig nader te brengen meent te kv
t
den naam van
ek
tot de studeerende jeugd d
vermedeplichtige
Eadras,
een
aan den
ii
representat:antwoorde opvoeringen van
lragmenten uit het klassieke repertoire op

I den gekozen.

I

in het bisdom 's-Hertogenbosch.
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ONZE NEDERLANDSCH MUSICI.

KERKELIJK LEVEN.

rondloopen en rechter Gaunt wordt krankzinnig weggevoerd.

DELFTSCH STUDENTENTOONEELGEZELSCHAP.
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i
in de couranten las.
Dan moet zijn dood wel een heele slag
wel

—
—

voo-

-

—
—
—
—
—
—
—

tijn!
Het trof ongelukkig. M.iar het behoeft
te zijn
I onderhandeOp

.

hij.

•

pzaam een sigaret op.
wieken grond b:
genlljk
van de helft van de paarlen?

ie helft var, de code is de
helft van den schat waard, verzekerde An»n kalm.
En jo hebt geen enkel ander argument
;n?
orr. je f
Voor iemand, die redelijk nadenkt, moet
dat •>
niet bereid te verklaren.

hoe
kom

ie helft in je bezit is ge-

•

tructles luiden om niets te verklaren, klonk het vlugge antwoord.
in.

Ah. nu begin
Je bent hier

I
ik het wat bet r
dus enkel -Is tusschenporsoon. optredend
den moordenaar
Zooals ik al gezegd heb. zei Anderson
scherp weet ik mets van den moord af.
Maclean stond met zijn rug tegen den
schoorsteen geleund, terwijl hij zich hield.
als had hij alle belangstelling voor de dise verloren In werkelijkheid overwoog
hij een waagstuk, het grootste waagstuk, dat

•—

kunnen ondernehij waarschijt
men F.en. waarbij niet minder dan een half
millioen op het spel kon staan. Meer dan
dat' Indien hij verloor, zou dit wel eens kunnen beteekenen dat hij spoedig omringd zou
zijn door mooie witte hlnemen. welke hij

zelf zou kunnei zien noch ruiken Indien hij
daarentegen won, zou Shirley een
goede

kans maken haar eigendommen te bemachtigen.

nder naar den heer met het misvomrd
oor te kijken, had .Maclean de kans overwoiet een stevigen klap
gen om den
op zijn kin knock-out te slaan. Daarna
hij met Anderson hebben af te rekenen, maar
;k het zwaarde ii

De rest ging voor Maclean verloren. Opnieuw was de kamer met die verv
aardigheid
n. er kwam nu nog crt
schommelende beweging bij. Gedurende een
tijdje verloor hij alle begrip van zijn
ving en. toen hij
i
opende, vv
dan een c

zwaargewicht,

had Maclean heel wat aan
Het was weliswaar een moeilijke om
;, maar de kans bestond,
hij de situatie meester zou kunnen worden.
■rzichtig veranderde hij iets van positie.
Er is één ding. dat ik doen zal, zei hij

-f die heele episor'.

une

droom

was

geweest

ioan kwam moeizaam half overeind en
voelde voorzichtig aan zijn hoofd. Dan bc"c
hij zijn zakdoek er tegen. De donkere
vlek ziende, besefte hij. dat het alk.
een droom was geweest.
Alx! Dat was de naam. welke Anderi
"e pr.<noemd had om Pug
op iets minder vijandigen toon, terwijl hij
kelen. Die naam zei Maclean totaa!
vertrouwelijk een pas dichter op beide manmaar Aix, wie dat dan ook zijn mocht. wa=
nen toetrad.
blijkbaar de leider van de „smerige honden"
dan onverwacht omdraaiend, deed hjj
van oom Paul.
zijn rechter vuist als een voorhamer neerOp handen en voeten krabbelde hii
komen op het plekje, dat hij daar precies
eind
en zich dan het I
n bediende
voor had uitgekozen. De punch was afdoende herinnerend,
wankelde hij naar de hall. Hij
en de pugilist tuimelde achteruit, terwijl hij trok den
prop uit Wiggin's mond en zocht in
kennelijk alle verdere interesse in hetgeen
ik
naar
een mesje.
er om hem heen gebeurde had verloren. Zijn
—Bent
u
heelcmaal
in orde. sir* vr
ma«ker gleed tijdens zijn val van zijn geCockney bezorgd. Verdraaid, er loept
kleine
zicht.
gezicht!
Om de-** fhi oeuvre uit te voeren, was bloed over uw
zijn
oojcnbliltkcn.
waarop liet !■•■
Er
••an echter genood:
ler'
vreugde
is,
van
zei
vervuld
Maclean. terwijl
Ie een kort oogenblik zijn rug
enkelr,
en polsen van z: n
toe te keoren en toen hij zich nu omdraaide hij de touwen om
bediende
Hoe vreemd het ooi:
doormeed.
lijf
gaan,
ook
hem
te
kwam
er
iets
om
te
mag klinken, toch is dit er zoo een.
hards opzij van zijn hoofd neer.
Ik zal den dokter laten komen, zei V/igDe kamer begon met ellendige snelheid gins, d:c opetond en zijn meester bezorgd
om hem heen te draaien en dan voelde Macaanstaarde.
lean zich in een schijnbaar bndemlooze diepte
Luir/.er mijn jonden. Terwijl ik me ever.
zinken. Het leek hem geruimen tijd te duren. afwasch moet je probeeren kolonel Ca*s' '■
voor dit fenomeen eindigde. Hij lag doodaan de telefoon te kr:j"en InJiari hy niet op
stil, terwijl hij meende, dat hij het slachtdo Yard is kunnen ze je daar misschien
offer van een auto-ongeluk was. Vaag besefte vertellen waar hij wel ta vinden is. Mas'
hij. dat lemand anders zich over een tweedat '.o hem te pak!:en krijgt. De
den gewonde vlak bi| hem heonhong en op 7ors.
is nog niet eens goed begonnen. Strikt genobonzen toon tot dezen sprak.
men eing de zaak mij tot vanavond zelf
Macleans brein werd nu snel helderder. eigenlijk niet aan Nu is het
echter een perHij herinnerde zich die stem. Anderson'
soonlijke kwestie geworden.
tot
jezelf. Pug! We
Kom in Godsnaam
moeten hier vandaan of anders zal Aix...
(Wordt vervolgd.)
g.

—

.

—

—
—

—

—
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WEDSTRIJDEN VAN DEN K.N.V.B.
MOEILIJKE BEURTEN VOOR
DE WESTELIJKE

KOPCLUBS.
Om de leiding

in

het Oosten.

—

winstpunten
verschillen ze in het algeme»n
weinig in kwaliteit,
maar het doe!gemiddelde
van Heracles (31—14) en Tubantia (31—31)
wijst op een solieder verdediging der Almeloërs.
Deze wormen thuis met 3—o en we achten hei,
ook in Hengelo favoriet voor de zege, vooral
na de zwakke beurt van Tubantia. den vorigen
Zondag tegen N. E. C.
Deze Ni.imeegsche ploeg is nog lang niet uitgeschakeld als concurrent en ze heeft gunstig
perspectief in het bezoek van morgen aan
geningen, dat ze thuis met s—l versloeg.
A. G. O. V. V, won in Enschedé van de Boys
met 2—o en zal in Apeldoorn deze j<

Biauvc Wit. dat den
oi°en
met slechts I—o van Storm vogels won,
lorgen een nieuwe gelegenheid om te ook
bjj ge we< j
at de ploeg de
g te boven strijden Quick—Hengelo en Enschede—Go
komt V. S. V. in het Stadion en Ahea
pier sterzullen de Amsterdammers
aatst, dan
wel de ker althans op de ranglijst he
de gast heeren. maar het veldvol hebben. Ze wonnen in Velser. desrieze
2 —1.
ontmoetingen een voorname factor Trouwens ; n
■
De concurrenten van de leiders staan beiden het eerste treffen won Quick in
met
:: uitwedstrijd: A. D. O. moet naar Storm- 4 —2 en de Sportclub in Deventer met 2—l.
D. W. S. bezoekt Ajax. De Hagenaars ...
in de residentie de IJmuidenaren met
der dan s—l te kloppen, doch v.
niet, dat ze het in dit tweede treffen
Uit het drietal Juliana. M. V. V., Noad moet
.al tot zoon daverend succes zullen de Zuidelijke kampioen naar veren komen; ze
In den plaatselijken wedstrijd te Am- vormen met een
verschil van één
i
verliespunt, de kopgroep der ranglijst.
Twee
D. W. S. behaalde thuis een s—l-meerderheid dezer candidaten komen morsen
r elhet Ajax-veld met minder tevrekaar. n.l. Juliana
>p het terrein van
■ u opzijn.
eerstgenoemde. De Zuid-Limburgers hebber,
ten
C, de hekkensluiter, moet naar Hilverdaar nog geen wedstrijd verloren, fabriceerden
kri.igt daar tegen 't Gooi geen kant er in acht beurten 33 doelpunten! Xoad kan
itie te verbeteren. In Koog wonnen de zich dus op een warme ontvangst voorbereid
mmers reeds met 5—2. Op het
houden: het lijkt ons een groote vraag of cic
ibroeken komen Haarlem en D. O. S Brabanters het weer tot een puntenvcrdci
er elkaar met vrijwel gelijke kwalitei- zullen kunnen brengen gelijk in Tilbu
In Utrecht bleek D. O. S. met 5—3 do I—l de uil
ti
M. V. V. ontvangt Roermond, dat de winst in
Maastricht zal moeten achterlaten: op eigen
Afdeeling
terrein verloren de midden-Limburgers reed.-,
met
2—l.
F. F. C. heeft onder de ijsperiode niet geDe Meierij gaat genieten van een plaatst
ieel, deze jon te Rotterdamse!:»:
ontn
.dhoven en P. S. V
ft de laatste weken betere resultaten
het -.
einde, In het eerste trefdan in het begin der competitie. Ze fen
was het resultaat 2—2.
n de laatste vijf beurten zeven
De .|
naar Tilburg
n de tien, welke ze in totaal bezit. waar
II bc
Willem
van
Helmond en
R.
in
F. C.
rdt
een ;
een kamp Longa van Limburgia. Hier
sucee:■ et Fe lenoord in het Stadion-Zuid
I
de ontvangende vei
en in de 'ijn
:ers kunnen z;ch er van verzekerd van
die bij de eerste ontmoetingen resp. met 4— I
it ze een taaien tegenstander te beI
—o1—0
>n.
Hetgeen trouwens in de eerste
en
B.
V.
V.
X. A C. deelden in Breda
gebleken,
reeds
is
:
toen Feijenonrri o—o, in Den Bosch
ontioopen ze elkaar ook
F. C.-terrein slechts een 2—l-meerderveel

•

I

C. V. V.. dat op Charlois reeds met

3—l van

we in D.
He
C. op D. F C. verwachten voor oir
terwijl

'■

.aag in

Dordrecht.

enkele

de

ernstige

obstakels n

V.

de

OT-

tgesteld

.en een nl

ondanks de d<
Winschoten met W. V
Be Quick zie:
derste regionen kv

de

FI

,

.

(>,,

T

i, is

deze

0<

de kans das

het iel
toen de

waarin

—

beide clubs bezitten
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VAN ONZE KATHOLIEKE
SPORTVELDEN.

punti

dan zeer zeker van hel
op bezoek kon.:

.

de ze

het verschil bij-

na lou werd.
streed met den moed der wan'
er. dal hij i <o \i kt hem zeer /•
tot eer. Bij een stand van 28y—381 schudde hij
in vrij si
serie van 66 uit zn
mouw. Het vva
;>us geraden de partij uit
te maken wat hij dan ook na een poedel van

Kobus

400

Gehrels

34

DE

73
66

34

355

10 4Ü

Voor den avond waren de volgende partijen
eobs—Swei
n Evmeren—v.
Vliet, Dommering—Gehrels,
Leeuw.

De

Hagenaar
Twee par'

—

Eijmeren

tan

Vliet.

Vliet
De Leeuw

Gehrels

Jacobs

van Vliet had wat goed te ma
-vld, twee
verir. Dat zij n derde ont-

ie twee

:

•d het ti

Zou de hoo

.

2
2
1
1

899
1178
1102
1052

0

653

76
59

0

613

58

een

mag

als dan

aard van stapel e::
;rde

-

.
.
.

!

7.. De
90

49

In

afd. II krijgen

de

s Onze

.

MS, Dubbele tiacon 1 1.7S bl| apotheker»
en vakdrog'sten

Recl. 3839-5

.

mider
van hij-

moet Victo: ia

D. M

volle buit te halen en
er te versterken. V
.ten op Klein '/.
r en gaat TOGO naar
de
eren.
■Mirg bezoek van

naars er

verliezen de Zeeuwen, anders wordt
partij

I
'

met gelijke ka:
' op het
vollen buit te veroveren.
-loven

■'.

T. C. C

aan de

C. zal

.
.

Voor een groot aantal belangstellende persheeft de heer J. F. Ch. Steyv uurzitter van „Tntun" en den Ned. Stu-

AMSTERDAM.

—:

RIVIERTIJDINGEN.
EMMERIK,9

—

•i den wedstrijd op Hemelvaartsdag te
orgamseeren is dus nog betrekkelijk jong en
is men daar nu van afgestapt,
omdat op dien dag de laatste jarne steeds alle

•d hetgeen de Varsity

kwam.

werden georga-

allerminst ten goede

De Varsity wordt uitluitend en alleen voor

•

.

KORFBALSPORT.

DE COMPETITIE.

■

Tweede beslissing in
Noordholland.

■

■

■

■
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studentenvereenigingen geordaarom is het een andere wedstrijd

indcre. Het is een misverstand, dat de VarDe
een revanche voor de Hollandia-wedstrijden
zijn. Dit zou het wel kunnen worden als niet
aan de traditie werd vastgehouden.
Het bijwonen van de Varsity door publiek zou
eventueel gratis kunnen geschieden, omdat de
/' nnnu rinp-drhrrh.
onkosten zonder meer door de vijf studentenroeivereenigingen
zuoden kunnen worden gedragen, als geen accomodatie in den vorm van
De .■'-.
tribunes, consumptie-tenten en andere gemakken behoefde te worden aangebracht. Dit laatste kan echter niet meer worden gemist, zoodat
automatisch grooter onkosten op de organisatie
n.I. R.K.N.A.C. op
komen te drukken.
De begrooting is sluitend. In verband met de
tijdsomstandigheden achtte de N.S.R. het noodzakelijk
garantiefonds in te stellen, groot
ollandsche duizend een
gulden.
bedrag werd. dank zij de
ver- groote sympathieDit
bij de studenten en oud-stun. 1.
denten. tweemaal overteekend.
t Bi
Hierop heeft de heer Steyling een opsomming
•
an de lijst van instanties en autoriteitweede
die hun medewerking hebben willen ver•
KAMPIOENSCHAP VAN AMSTERDAM.
irzekerd.
m de leenen.
Na deze uiteenzetting heeft men ons in de geII is
jilandsche
legenheid gesteld de baan in oogenschouw te
i
nemen. Het is een prachtig breed vaarwater, op
«sommige plaatsen
100 meter, op het smalste
te
ten reeds deel 75 meter breed,
zoodat er dus voldoende
•_• .oegen is.
aan den winkel.
■
De i
herinnerde er ons aan, dat de Boschbaan
g der vermeter
breed is, zoodat hier alles veel
f zal kunnen
H.K.V. op zijn qui royaler
en zal dus ooi.
B Berk af
geschieden.
en
maakt
op
eigen
De baan heeft start en finish in de onmiddelI
Een
Eibernes!
lijke nabijheid van gigantische bruggen, die over
n za'
C —Achilles te zijn. Op
'.
erlaag
Amsterdam-Ri;nkanaal zijn gelegen waareen nagenoeg door het aspect van den strijd heel wat aantrek..tslag zal wel
!
ker te norneen is dan op de Boschbaan. BoB. te
ien acht men het in roeierskringen een
imma. E K. voordeel, dat hier op levend water geroeid kan
t eer
rwmn.ng
CA
-'.en. hetgeen in de Boschbaan ook niet het
S.
■'■ .- <cri gevold
geval >>.
C. J.
Wordt op grondgebied van de gemeente
R.
--i gezegd
■
Oudenrijn gestart, het eindpunt is in de gemeenn Z.X.C, in der.
'e Jutphaa-s gelegen. Nabij de finish, op circa
I
Hooger. Wilsk
'
t hnoderd meter daarvan verwijderd, aan
de
zullen de tribunes, consun
ROTTERD.
derde overwinning
kleedgeleeenheden.
ek dan is de ui
commissarissentent.
■•nopbergplaatsen.
luldsprekertinstallatiet
nemen het op
.
verrijzen, terwitl aan den overkant de goodI
p, n.I. de drie Enschedé
ere rangen zullen zijn. Het geheele wed8
n kunvan
N'aas—O.O S
fin met langsloopende wegen zal wor8
Gehn
lil
:•: .Ir. 2•
zal, naar we ter-ftcploten
: o—2
oertijd zal Rigters•e binnenstad zal men per autobus van
l>n Leeuw-Kobus I
C- v.
K ite w nnen, een flinken de gemeente Utrecht rechtstreeks naar het ter't beoogde doel geraken.
kunnen riiden. terwijl voor auto's en anvan ge-i.
I
•
Het Oosten.
Groen
Zwart is een kamp tus- derr vervoermiddelen een parkeergelegenheid
er,
mmer
•se zwakste ploegen, waarbij wij wordt ingericht, eveneens In de onmiddellijke
tweede-klasser. De ui
-.ezoek van Quick. Dit is eeo.
nabijheid van het eindpunt Bovendien wordt
beleefdheid.
doen.
normale
De
voor de Noordelijke afdeeling n een vol- een bontdienst van uit de Domstad ingericht:
eting Van de eerste
jrarnma vastgesteld. In A is de belang'noeten nog 14 minuten en de geheCiC
voorts zal ex nablt het eindpunt gelegenheid zijn
dat
:'d Voorwaarts-Neo A. Voorwaarts voor ligplaats van booten, waardoor ter plaatse
rden bij een o—o
doelgemiddelde.
beter
"n lets
aangename sfeer zal kunnen ontstaan.
Quick dat
k de leid:
pelling wagen we ons niet.
had. een ser
Het scheepvaartverkeer zal op dien dag ge■
eeft overi ■
.-al we! haar u
In Groningen :•■
Roothers wellicht van stremd ziin. met een mogelilkneld voor de schedoen om zich op deze mooie pi.
•nes. doch groot zal de zege niet zijn.
nen tijden» de pauzen tusschen de nummers
te pasVoor de B afdeeling wtall Moedig Voorwaarts, door te varen, met gebruikmaking van sleepte
r
D<
ir we verwachten, evenals de vorige week ten, welke ter beschikking zullen liggen.
Geldt zeker ook voor hel
:
i-\\ wel alle ze
tten om
err-eokt vanzelf, dat de heer Stl
:
■
Neo.
verieder
misschien aan het slot van zijn mededeplingen den wensch
oet nu
series k
en vrij traag tempo
ond van de leide:
-! g Voorv
'ken. dat deze eerste pn?;ng van
M D T> ■
op de
.De Leeuw, d.e dit cy- —V.tcsse is vastgesteld ter vervanging van den den N.S.R. in nieuwe banen, succes
D het verloren terrein te herwinnen en
zal oogsten.

-

:

•

127
47

■

2*4-7*4.

.

:

ko-

143

Promotie- en degradatie-competitie.
He of dklasse--eerste klasse: Kralingen 2 -One2 3—5. voorL
simu; 7—3, Het Westen
orlOne;imus—Het Westen i
le klasse A—2e kl- A-B: Excelsior 2- Gouda

!>'.
en.
Vooraf mogen wij zeggen den indruk te hebklasse A—4e klasse A: Vlaardin?- n2—
ben
vijf stu- D- E- Z- 3—6 voorl. De overige weds'rijden
dent'
welke zich met de re- zijn door Vlaardmgen gewonnen gegeven<iit voor de studenliangrijke IpOI
litK'lt belast.
I
de zaken kr.a
~*.l en op bet
cel de org
V.V.G.A.-TORNOOI TE
op pooten bei
Uiteraard moeten
nog diverse onder
De tweede ronde van den achtKamp bracht
-rnamelijk wat de
orden afgewerkt, maar Vrijdagavond de volgende resulta'en: dr. ir.
ir.
Varsity-hecren van J C Schelfer—H W
;
de medewerki:
kant ondi
:s het aan geen tv
M Kuvve—L. Prins 1-0. W A. T
hevig, dat ook daaraan straks niets ontU. Crabbendam I—o. Th. D. v. Scheltinga—A,
de Groot i :
D.
Reeds 60 malen werd het in Universitaire kringehouden en de ar-i
zoo pop>:
d ervan in Amsterdam
n, berusten op een misverstand. Ook de suggestie, dat men, wilde men
ometer terug, dan
i
weer de draaiboeien in moest brengen, heeft de
niet in werkelijkheid willen omzetten.
De traditie
i frenmssl, dat het hoofdOepasaeerd voor 'a middaga 13 uur en bestemd
nummer o\er drie kilometer zal worden ver- voor:
e daar naar terug.
Europa, Abels; Ai
DUITSCHLAND:
Wat het houden op Hemelvaartsdag betreft
Oldenburg; at. Ideaal; Greti
:n-.dag 5 Mei werd gekozen
Huib'ers; Onderneming, H,
r op, dat de Varstiy in het dera,
l
Lothanrj,
begin altijd op Zondag verroeid geworden is en Kteiaar;
Hamburg 5, de Koning; J"hann;.
:et de helft van het totaal aantal
v. Douten; Ha:
op Hemelvaartsdag. De Entreprise,
25 keer namelijk
■'■
rna, t*en
Holland. Pieï-

sportgebeurtenissen

17
17

—

2e klasse 3—3eklasse A Maassluis—Kra'.ingen
over de 5 31;—2'? voorL
2e klasse C—3e klasse C: Robaver—O. D- 1.
5 Mei a.s. in het Al
kanaal te
onder dc-n rook van Utrecht te hou- 4. beide wedstrijden door Robaver gewonnen

op

belang-

.Haat is:

zijn in

vollen gang.

—

Den E
een

Voorbereidingen

6*4—6*4.

Westen—Het
I
Zesde ronde: hoofdM:.
Centrum 3.2—5*4; eerste klasse A: Wester Toren—Dordt 5—5, Het Westen 2—Hiliefe'-sberg
6—4: B: Trianon—Rotterdam 4—6; tweede klasse A: Regina—E- S. S- 2 7*4—2*4; B: Pion 3
—Charlois 2 4—6, Trianon 2—Wester Toren 2
5*4; C: E. R. O. S—Unilever 2*4—7*4.
G- E- B—Hillegersberg 2 s—l voorL; D: Krim4 6*4—5*4; derde klasse A:
pen—Kralingen
Dordt S—Kralingen 5 3—7, R.V-S—Stokvis 4—6;
ater Toren 3 2*4—7*4,
B: Zwarte Da
Trianon 3—Overschie 2 s's—4*4, Vios—Arend
3—7, Arend kampioen; C: Ridderkerk—Suktho
2 5*5—1%, Het Westen 4—Dordt 2 5—5; D: GE. B. 2—Het Centrum 3 4—6, Noorder Toren
—Gouda 2 9—lo reglZevende ronde: hoofdklasse: Het Cen'rum
Messemaker 7—3, Wilhelm Steinitz—Excelsior
6H—3*4, Chalois—H- R. S- G. 6*4—3*4 (Charlois
kampioen ). Eerste klasse A: N. R- S- V. 2—
Wester Toren 7—3, Hillegersberg—Kralingen
2 4%_5%, O- D. I —Het Westen 2 5—5 Dordt
—Gouda 6—4 (Kralingen 2 kampioene; eerste
klasse B: Vlaardmg —Pion 7—3, N. R S- V.
3—Rode Spelers 4—6. Onesimus—Rotterdam
5%—4*4 (O iesimus kampioen), E SS—Trianon
3'-j—6'.-;
tweede klasse A: Regina—Maassluis
5*4. Kralingen 3—Overschie 5'= —4*4 (Kralinger. 3 kampioen). Pion 2—E. S- S- 9-1, Het
Westen 3—Spangen 2 4—6; B: Rode Spelers 2
—Pion 3 6—4. Zwarte Dame—O D. I- 2 6—4.
Charlois 2—Trianon 2 5*4—4*4, Wester Toren
2—Excelsior 2 3*4—6*4, Excelsior 2 kampioen).
C: Unilever—Robaver B—2. O- D. I- 3—Tw.
Bank 5—5. Hillegersberg 2—Spangen 3 6—4, E.
R- C. S—G- E B. 4—6; D: Kralingen 4—Onesimus l 6*4—3*4 (Kralingen 4 kampioen), Krimpen—Excelsior 2 10—0 regl. Het Centrum 2—
Het Noorden 7—3. Messemaker 2—Sultho 5—5.
Derde klasse A: Kralingen V— -Vlaardmgen 2
B';—l*4 (Kralingen kampioen), S. I. O—H- V.
O- 3-7. Stokvis—Nationale 4—6. Dordt 3—R.
V. S 7—3; B: Wester Toren lII—Z- A. S 5—5.
Aren I—Bock 5*4—4*4, Overschie 2—Vios 5—5.
Zwarte Dame 2—Trianon 3 7—3; C: O- D- I.
4—Sultho 2 B*4—l*4 (O. D I- kampioen) Dordt
Rode spelers 3— V. ■
2—Regina 2
4 6—4. Ridderkerk—Charlois 3 uitgest.; D Het
Centrum 3—N. R. S- V. 4 6*4—3*4 (Centrum 3
kampioen), E- R- O- S. 2-Kralmgen 4 3—7.
Goura 2—Witte Paard B—l totale uitsl. G E- B.
2—Nxirder Toren 10—0 regl-
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wedstrijd Vitesse-Wordt Kwiek B.
In Zuid ook al een maximum aantal wedstrijden. P.S V.—Deto is van geen belang meer,
nu Deto het kampioenschap al in den zak heeft.
Als krachtmeting is de ontmoeting, vooral voor
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de inwendige organen, bloed en darmen
zuiveren. VERSTOPPING, overtollig vet.
aambeien, rheumatische pijnen doen verdwijnen, slakken en giftstoffen uit het
lichaam verwijderen door een grondige
kuur met Dr. Schieffer's Stoffwisselingzou t. De we'dadige werking Is verrassend.
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Resultaten der clubcompetitie.

Het Nederlandsche dameshockey-team dat hedenmiddag te Brussel tegen het
Belgische dameshockey-team zal uitkomen, hij het vertrek uit Den Haai: naar de
12 b
|
hij
;
Belgische hoofdstad.
• op

r

n zetten 01

De uitslagen der clubcompetitie 1939 1940 luiden:
Tweede ronde: eerste klasse A: Het Westen
2—Doidt 7—3; derde klasse C: Charlois 3—Het
Westen 4 3—7.
Vierde ronde: eerste klasse B: Vlaariingen
—Rotterdam 5*4 i'y. tweede klasse D: Sultho
—Onesimus 2 6 1 ':—3*4; vierde klasse C: S. I- O.
3—Het Witte Paarc' B—2.
Vijfde ronde: eerste klasse B: Rotte.-damE. S. S- 4—6: tweede klasse B: Pion 3—Trianon
2 2*4—7*4; vierde klasse B: Excelsior 4—S.I-O.
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ri:en
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men kan er zich van

Van Vliet verbetert het record run het
hoogste gemiddelde in een partij.

te vi

liet Noorden.
merkelijk nader gekomen, doch G.

ROTTERDAMSCHE SCHAAKBOND

rijn

behalen.

nt

OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN NEDERLAND.

-

v..

l

SCHAAKSPEL.

:

II.

In het Noorden is ac

BILJARTSPEL.

De partij tusschen den Rotterdammer en den
Haarlemmer werd er een met
w.z.
de weg naar de overv.
dan
wel
was. Kobus
uvat
i
sterk dar. Donderda
Van

:

als de leiders zal Sparta het gemakmorgen, wanneer de Spangena:i. D. V. S. op bezoek moeten.
D.:
snelle wedstrijd met waarschijnlijk
ui, welke
-ld groote bel:.trekken. In Rotterdam was eer. gelijk
□ aan elke zijde het
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TWEEDE BLAD

Gehrels-Kobus.

•

.

—

AVONDBLAD

•
Esperanza. Fernhout: Rerjmondat Maria Comi
Lavmpei
Eenoo. Durtnck; Stad Kortrijk, de

Zeehond;

Jora. Fredenka.

Geuse:

dra; Selanie. Eljaden:
Emanuel, Lef Ding*: Braf. Leoni ra Al
Kout:

•

Jo-

Gluck Aul

An.
ten»;

Haan: Madonna. Engeiaar; Risico, v
Mathilde. v. Lonk. Avanti, Reth; N
Breevoort; st. Vitesae; Rheinumon XI. Fned-

man.
Gepaacerd na '«middaga 12 uur en bestemd
voor:
m; De
DUITSCHLAND: Vcrandertnc
tijd leert alles, Furman; at. Everdlna 2; Martha,
Nout: Adriana, Heuveiman; at. Leo Jan; BoU
-een;
Deo Gloria, B:
PvachVeralk. Ambu
Hoop op
!;•
fje, Hartmai
ter: Catharina. Wleggi
Dtja; Exnelaior, Nout; Noordeter, de Groot;
doling; De Hoop, v.
Reault. Wijnen: A
d. Heuvel; eta Eendracht; Liberto. Meuzelaar.
(Door censuur vertraagd.)
HANSWEERT, 12 April.
Gepasseerd voor 1 uur en bestemd voor:
ROTTERDAM: Adriana. Koning-,. Adem, P.ohet; (Jan
senbrand; R'
Telegraaf XI. Huyprecht». Wiicor, val
DOESBURG: Succes den Ol n
Berthe, v. d.
Heuvel
I
Hac-zer. Kok: ZIERIKZEE: M
W,v
EN: Xehuleuae. van Westen; OL'UB
IILD: Nclie Anna, Dekker; ENSCHEDE:
Anna. Langenberg: AMSTERDAM: Arnstel 6,
ToUnda, Oom: DORHeyboer; OORCUM:
DRECHT: Kiaanna. Reurich; HOOGJCVEEN:
Willy, Adriaanscns.
DUITSCHLAND: Laurent, Koratanjo
Schelde 13. Verhagen; Karel Eugeeo.
Merkur, Adler; Fl uviale 26, van Boven; S
Schott; Ludovica Maria, van Cauteien. Fraternite 5, de Moor; Marie, Ochs.
BELGIë: Cornclia Piet»rnella 1, Polak; Corry
6, Verburg: Edda, Rupp; Clementine Broekaart;
Jeanne, v. Wijngaarden: Pama, Goeagezr [s.hap;
Emlle, v. d. Vrjvere; Cornelia, van Oereren;
Nova Cura. van Wijngaarden; Leontirs».
van
Willem, van Feaaem: Telegraaf 5,
Heyatek; Telegraaf 17, Bout. Telegraaf IS. v.
I Maat: Tel»s;raaf Ifi. v. d.' Ouden; Cecilia.
Struyf; Johanna, Kik: Macoma, T. d. Bogaart;
Vega, v d. B-igaart; Emma, Janaaens. Charitas,
Brljs; Amatel 12, v. d. Ree; I'Avcnir, de V'irman; Gerjo, van Meel.

VISSCHERIJ.
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April

groote wlntersabn, prtJa ƒ 1.78
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Mannelijk jeugdwerk

Onzijdigheidspolitiek
Geen afspraak met
belligerenten.

Hiertegenover wordt andermaal
zij het althan» voor
vastgesteld,
het Nedcrland>che volk ten overdat de Nederland-die
vloede
regeeriag van den aanvang af een

—

—

onwankelbare

ondubbelzinnige
onsijdigheidspolitiek heeft gevolgd,
en

ilie zij onveranderd blijft handhaven en waarin voor van te voren
met welken beüigerenl ook gemaakte afspraak peen plaats i-.
Dit standpunt kan, naar de Nederlandsche regeering recht heeft te ver-

Van bevoegde
men ons:

militaire

zijde

schrijft

In deze dagen, nu de spanningen buiten
onze grenzen Nederland meer dan ooit

voorbereid vinden op iedere eventualiteit, is het gerucht onze ergste
vijand.
Het gerucht immers veroorzaakt ook
daar spanningen, waar daarvoor geen
enkele aanleiding bestaat. Het blaast
alledaagsche feiten op tot bedenkelijke
symptomen wijst normale gebeurtenissen aan als teekenen van dreigend
gevaar.
Zoo is door sommigen zelfs de nachtelijke militaire oefening, die gisteren
in DenHaag werd gehouden, opgevat
als een zoodanig teeken. Wie echter
dergelijke opvattingen verkondigt,
heult met onzen vijand: het gerucht!
Oefeningen van een gemobiliseerd leger bewijzen uitsluitend, dat dit leger
zijn gewonen dagelijkschen plicht doet.
Dit doet men toch overal. In plaats van
hierin een dreiging te zien, behoort men
dit op te vatten als een geruststelling.
Dat de Nederlander gerust kan zijn
in het besef, beschermd te worden door
een krachtige en vaardige weermacht,
zal hem thans en ook later werkelijk
uit nog wel meer oefeningen van die
weermacht blijken !

gaan thans in samenwerking op zeer vele
plaatsen in den lande drooginstallaties bou-

wen. Vooral in Friesland zullen proeven op
groote schaal worden genomen.
Naar wij vernemen heeft de minister van
Econ. Zaken de ijzerconstructie van een
twintigtal grasdrogerijen gegund aan den
heer Jan Kuipers, loodsen- en staabkeletbouvv, Nunspect. de levering van machinerieën
aan de fa. W. Hubert & Co., Sneck en de
levering van ca. 5000 vk. M. asbestgolfplaten,
bepaaldelijk van het fabrikaat ..Etcrnit" aan
de fa. R. J. Wortmann, Veendam Wildervank.
Voor half Mei moeten deze drogeryen gereed zijn.

houding wordt niet alleen geken-:t door den wensch, buiten het conflict

te blijven en nauwgezet de neutraliteit in
acht te nemen, doch ook door den onwrikbaren wil, met de wapens iederen aanval op
land, vanwaar deze ook komt, üf te

Sedert September j.l„ aldus mr. van Klefis niets nagelaten om de verdediging
des lands zoo goed mogelijk te verzekeren.
Nederland zal zich, als het wordt aangevallen, met de meeste energie teweer stellen.

EEN

ACTIEVE SCHILDWACHT.

CENTALISATIE BIJ DE N.S.
Naar wij vernemen, zal de hoofdinspectie

Amsterdam van den Dienst van het vervoer
der N. S., met ingang van 15 April as. worden opgeheven. De lijnen van deze hoofdinspectie worden gevoegd bij de hoofdinspectie Lijndienst te Utrecht (boven het
C. S). Thans zullen binnenkort nog worden
opgeheven de inspecties Groningen en Maastricht, waardoor op 1 Mei as. de geheele
dienst der inspecties in de hoofdinspectie
Lijndienst zal zijn gecentraliseerd.

KATH. VERKENNERS IN BISDOM
DEN BOSCH.

van verplaatsing van de

veemarkt wordt door de Kamer zonder meer
verworpen; de ligging deer markt, vlak !:j
het personenstation. reelading en v.
in de onmiddellijke nabijheid van tv
centrum, is ideaal en voldoet aan de eischin
welke men dienaangaande aan de grootje
eendaagsche veemarkt van ons land kan
stellen.
Beziet men het voorstel tot wijziging van
het uitbreidingsplan voor het Westelijk st
gedeelte, dan beklemt de gedachte, dat de
veemarkt daarin wordt opgesloten en do*
daarin geen
het urei
vraagstuk van het autoverkeer in de on
ving. Aanvaarding van het voorstel
van
B. en W. beteekent volgens de Kamer, dat
men straks aan een besluit tot verplaatsing
van de veemarkt niet zal kunnen ontkomen

ERGENS IN

bevorderd

tot korporaal. Bovendien ortving
hij veertien dagen extra-verlof en een belooning van veertig gulden. Van zijn kranig
EHrag js volgens dienstorder op drie achtereenvolgende middaeappels melding gemaakt

Zondagavond om 7.50 uur fNed. tijd) zendt
Radio Vaticana een concert uit van de Pauselijke muziekhoogeschool onder leiding van
tngr L. Refice. De uitzending geschiedt op
golflengte 19.84 M. en is in het bijzonder bestemd voor de Ver. Staten van Amerika

Ergenis

Een voorjaarstoilet van tafzijde in
combinatie met een sjaal van witte
organdie.
■

over

„Sint” en een subsidie

aan het U.S.O.

KANALISATIE VAN DEN IJSSEL.

Bij de behandeling van dit wetsontwerp in
de Tweede Kamer werd de verbetering van
het be-staande kanaal Almelo—Zwolle uit het
ontwerp gelicht, doch werd daarin opgenomen
een scheepvaartverbinding naar den IJssel,
nl. van Almen naar Zutphen, zoomede een
zijtak naar Borne. De aanleg van lezen laatsten zijtak werd echter afhankelijk gesteld
van
van een bijdrage van belanghebbenden ten
beloooe van ƒ500.000.—.
Er zouden dus worden aangelegd een kamet
naal van Enschedé over Hengelo en Almen
naar Pannerden, een verbinding Almen—
is een wetsontwerp tot
Zutphen en zijtakken naar Oldcnzaal, Borne
en A melo.
kan.ili-.ilii' van d.n IJ «cl en wijAlf meest urgent werd aangevangen met
ziging van de wet van 1 November
de gedeelten van Enschede naar Almen en
1919 betreffende den aanleg v m
van Almen naar Zutphen, waarmede de beide industriecentra, Enschede en Hengelo, aan
-<'hcc|tvaartkaiidlen naar Twenthe.
een scheepvaartverbinding met den IJssel
werden geholpen. Deze verbinding is in Mei
1936 volledig voor het verkeer opengesteld.
wetsontwerp
aanleg
het
omtrent
den
In
van scheepvaartkanalen naar Twenthe, zooals De aanleg van het kanaalgedeelte van Almen
naar den Boven-Rijn, zoomede die van de zijdit oorspronkelijk werd ingediend, was geretakken, bleven aanvankelijk rusten. Daarvan
kend op den aanleg van een scheepvaartkanaal van Twenthe naar den Boven-Rijn en kwam intusschen alleen het gedeelte van den
zijtat naar Almelo Ut weg weg Almelo—
op de verbetering van de scheepvaartverbinding van Twenthe met het Zwarte Water bij Wieiden tot stand.
Zwolle <n vorder met den IJssel.
Ile-t is onbetwistbaar, dat met de tot dusscheepvaartkanaal
zou be- ver voltooide werken niet kan worden volmen het Twentekanaal aan
staan uit een hoofdkanaal van Enschede langs staan, indien
Hengelo en Almen naar den Boven-Rijn bij zijn bestemming wil doen beantwoorden. Het
Pannerden met zijtakken naar Oldenzaal en kan; al van Zupthen naar Enschedé toch is
It wordt afgelost.
De voorzitter zette hierop uiteen, hoe deze Almelo. Het zou slechts worden aangelegd, ingericht voor de vaa -t van schepen tot 1350
als belanghebbenden zirh zouden hebben ton -net een diepgang van 2 50 meter; hierop
■ nlijk verloopt. Het laat zich verbonden
6.3 millioen gulden in de kosten zijn ook alle bruggen en sluizen berekend.
ikcn, dat de vereeniging
voorkeur bij te dragen.
Ech'er kunnen wh+prn van die afmetingen
aan de aflossing van de schuld aan het
De in de tweede plaats vermelde verbete- het kanaal slechts gedurende een klein aanioenfonds. Spr. is overigens bereid de ring
van de scheepvaartverbinding van tal dagen per jaar bereiken en verlaten. De
°prr.'
ui den vorigen soreker over te
met den IJssel was gedacht als een vaart van den Boven-Rijn langs den 1,1
Twenthe
:en aan het bestuur.
naar Zutphen is gedurende een groot geverruiming, in aansluiting met den bovenbeHet subsidie werd daarop z.h st. verleend. doelden zijtak naar Almelo, van het bestaan- deelte des jaars voor de grootere schepen
de kanaal Almelo—Zwolle van de Ovcrijsvan die groep onmogelijk.
selsche Kanalisatie Maatschappij en verder in
Bii de nadere overweging van hetgeen verNEDERL. WIJNHANDELAARS.
een nieuw kannalvlak om Zwolle heen naar der te d.en stond ten einde het kanaal EnVerschenen is het Jaarboek 1940 der Ver. den IJssel. De verbetering van het bestaande schede—Zutphen aan rechtmatige verwachvan Nederlandsche wijnhandeiaars.
kanaal was ook hier afhankelijk gesteld van tingen te doen beantwoorden, rees de vraag,
Behalve de jaarlijksche rubrieken bevat een bijdrage van belanghebbenden, nl. tot of de aanleg van het kostbare kanaal van
het weer allerlei vakkundig mer.gselwerk en een som van 2.7 millioen gulden, terwijl de Almen naar den Boven-Rijn bij Pannerden
bijdragen van diverse medewerkers, o. a. nieuwe verbinding tusschen het Zwartewater economisch wel voldoende verantwoord zou
Felix Timmermans, dr. E. Wiersurn en prof. en den IJssel geheel voor rijksrekening zou zijn, en of de belangen, welke daarmede gedr. H M. R. Leopold.
diend zouden worden, niet beter en tevens
worden uitgevoerd.
op minde- kostbare wijze zouden kunnen
worden behartigd door kanalisatie van den
'.. indien daarmede bereikt kon worden,
liedje ..Wat zullen onze patriotjes eten
" dat op deze rivier in het alycmeen voldoente hooren zingen. Terloops vertelt hij even de vaardiepte zou worden aangetroffen. Een
het ontstaan van het lied en den volgenden zoodanige rivierverbetering zou toch niet
keer klinkt het heel goed in den cadans, uitsluitend aan Twenthe ten goede komen,
dien het vraagt. En als er dan nog een paar doch zou tevens de scheepvaartverbinding
zijn uitgevallen, gaat het stilaan beter, tot langs dezen weg tusschen het Noorden en
het Zuiden van het land in belangrijke mate
al heel wat menschen heeft leeren zingen er eigenlijk niet veel meer aan mankeert.
verbeteren, terwijl ook de verschilkunnen
„In
Het padvindersliedtje
den regen" is
en genieten van de goede liederen, heeft nu
langs den IJssel daardoor beplaatsen
meesten
lende
r
zingen
de
onbekend.
Toch
ze
zijn ergernis over het mismaakte lied eens
langrijk zouden worden gebaat
het
paar
keurig
na
een
keer
vcreischte
in
het
kunnen luchten, maar die ergernis in een
Reeds in 1935 !>oval de uitvoerende comstaccato
Fluiten vindt de kapitein ook
daad kunnen on
tevens, het beste, al goed. mee.
ter bevordering van den aanleg van
missie
Als
het maar goed op toon en in
wat hij voor O. en O. kon doen ! Hij heeft de maat
het Twenthe-Rijnkanaal overweging van degebeurt,
dan
wil
hij
nog
zelf
wel
zich tot taak gesteld, de muzikale brouwsels
ze oplossing hij re regeering aan.
het voorbeeld geven.
van rats. kuch en boonen, van den ki-kaHet opmaken van een plan tot kanalisatie
Sarie Marais maakt natuurlijk de tongen
nel en zoo verder, in minder dan geen
van den IJssel vorderde een uitgebreide stugemakkelijk
Maar
de dirigent heeft
los.
tijd te doen vereeten en er gezonde, goede.
die, omdat daarbij met velerlei belangen revroolijke en ernstige liederen voor in de bezwaar tegen de wijze, waarop onze jongeps kening
moest worden gehouden.
dat heimwee-liedje plegen te zingen. Het is
plaats te geven.
diepte betreft, wordt gerekend, dat
de
Wat
niet zoo maar een deun en hij vertelt, hoe
7 ngende menschen zijn gelukkige menminste
diepte van 2.70 m., voldoende voor
een
dat liedje ontstond. Ineens gaat het beter
'i. Waarom dan
het verkeer met volt>eladcn 1350 tons vaarin de stellingen en in en als het flinke
kader, dat er na de pauze
de kazematten niet een goed lied gebracht?
tuigen, gemiddeld gedurende 337 dagen per
in de zaal overbleef, straks ergens bij het
jaar beschikbaar zal kunnen zijn, dat op een
De zangles begint. veldleger dit liedje van onze Zuid-Afrikaan- diepte van 2.55 m., voldoende voor volbelasrhe stamverwanten zingt, gelooft niemand,
den 600 tons schepen, gemiddeld 347 dagen
dat dit het Nederlandsche leger is
Tiggers
Hij
Kapitein
is geen conferencier.
per jaar zal kunnen worden gerekend, terwijl
■ den jongens niet dat rare mengsel van
Mengelburg- Tiggers. een diepte van 2.10 m. steeds ter beschikking
Beethoven
melodrama en gijn. dat somwijlen de tweede
zal staan.
O. van O. en O. moet beteekenen. Kapitein
De kapitein zal er zeer waarschijnlijk
Tiggers wil
zij het in een eenigszins bezwaar tegen maken, dat wij zijn naam
Voorgestelde wijzigingen.
doen, wat Gonsens en tezamen noemen met den grooten componist
n
en
den muziek-generaal
Voor deze
deden in de vorige mobilisatie.
De economische raad kwam tot de concluHij rtelt J e jongens op hun gemak met gelegenheid mag het veilig, want hij heeft
een hartelijk, echt menschelijk woord : hij het gisteravond klaar gespeeld, de jongens sie, dat de voltooiing van de Twenthe-RijnIe bedoeling van den avond is ; luisterstil van aandacht te maken voor een verbinding wenschelijk is en dat daarvoor
hij geeft den mannen wat gestencilde teksten. weergave van ..Coriolanus" door het Concertgebouw-orkes' Hoe vaak heeft hij van die aan de kanalisatie van den IJssel de voordcc!'
mee. dat er een echte zangbundel in den maak is en dan gaat hij achter muziek genoten ? Nu had hij alleen maar keur moet worden gegeven boven den aanleg
de piano zitten en leert hen zingen. Zijn de bedoeling, de bonte verzameling van
van een kanaal van Almen naar den Bovenblonde kon heeft echter in de zaal al even mannen uit dit kantonnement eens even mee
In deze omstandigheden meent de
het
lokt. dat hij nu juist niet wil te laten genieten. En de winst was. dat zij Rijn.
hooren. maar dat duurt maar even. Er is iets van Beethoven en iets van Mengelberg minister van waterstaat, dat aan de wet van
aanvankelijk nog wat schuchterheid : de een en heel wat van kapt. Tiggers hebben 4 November 1919, voor zoover daarin op den
durft niet vrij-uit zingen, omdat hij niet begrepen.
Er zijn voor deze avonden, die, als zij aanleg van het kanaalgedeelte Almen—Panheelemaal zeker is van zijn buurman de
f hij maar niet liever zal blijken in te slaan, overal „in de rimboe" nerden was gerekend, geen gevolg moet worander w<
gaan biljarten of in het militair tehuis een zullen worden gehouden, eenige 25-watts
den gegeven en dat daarvoor de IJsselkanagaan drinken. Maar die aarzeling versterkers gebouwd, die de mannen in de
1
noedig overwonnen. Niet op de wijze, gelegenheid zullen stellen, kennis te maken lisatie moet worden in de plaats gesteld.
als de liedjeszangers zulks plegen te doen met de lichtere klassieke muzjek. Blijkens
Wat de verdere in die wet voorziene kaDe kapitein spreekt hun eigen taal ; hij heeft de proef van gisteravond kan men er zeer
die, zooals hierboven werd
nalen betreft,
het over een sof liedje en Willem Mengelberg veilig mee doorgaan, want de mannen waren
medegedeeld, nog niet ter hand werden geis e<->n groot generaal, die voor zijn troep inderdaad geboeid.
duvels streng kan zijn. En als hij zeer eenWii staan met dit werk van kapt. Tiggers nomen, is de minister van oordeel, dat
afvoudig den dieperen achtergrond van Beetaan een geheel nieuw werk voor ons leger gezien
van de doortrekking van het zijka'e velrle. dat alleen maar warme svmnn'h'r
hoven'l Coriolanus heeft uitgelegd, zeg' hij
dat is nou het heele eierer.-eten van deze verdient. Onze soldaten het goede lied te neal naar Almelo tot de havenkom aldaar
leeren zingen is een kostelük wapen tegen de behoefte daaraan, in verband met de seuiverture".
Het duurt niet lang. of de schuchterheid den sluipenden vijand van de verveling, die dert 1919 zoozeer gewijzigde verkeersontwikis overwonnen. Hier en daar slaat het even zoo funest kan werken. En als straks de
keling, thans niet meer in die mate wordt
■>aar uitbundigheid, maar ook dat duurt jongens terug komen in de burcermaatschapniet lang. Kapt. Tiggers kent de mannen Die nij. hebben zij de liefde voor het goede, eigen gevoeld, dat het noodig is tot de uitvoering
uitbundigen vallen er nog wel af. Er verlied geleerd, een winst, die niet hoog genoeg over te gaan. Het betreft hier de zijtakken
oen er dan ook een paar, maar hij zegt kan worden aangeslagen.
rustig, dat hij dat heel flink vindt Wie geen
Kapt. Tiggers. ransel er blonde Mientje naar Oldenzaal en Borne en het kanaalvak
zin heeft, kan rustig gaan, als de blijvers maar uit en geef er het goede vaderlandsehe tusschen het Zwartewater en den IJssel om
lied voor in de plaats. Dan is er een prachtige
maar goed zingen.
Zwolle. Het is dan echter gewenscht thans
opdracht
lust,
is
het
een
die
kerels
vervuld! Dat helpen wij wenschen.
En dan
werkelijk
vast te stellen, dat deze werken opgenomen
dat bekende, en toch zoo vsak vermoorde Van harte 1

WIJZIGING TWENTSCHE
KANALENPLAN.
Geen verbinding

Almen

den Boven-Rijn.

INGEDIEND

•

'

En luisteren

geboeid naar

Beethovens

„Caridanus”.
~Hne

n hef &
■om het even.
maar help me in vredesnaam van
b'onde '■'
"de opdracht van kapt. T
gebod, torn hj door den opperbevelhebber irerd heiast me'
vaderpropaoeerm van
lard-rhe lied in de knntorinerni
vnv he 7'elr.''

.

Zoo waren we gister;
iige van een
aar een
zangavond in een kleine
vrij groote troepenmacht gelegen is. Het
geen dienst, die dr
:n de zaal samen-

bracht, ze kwamen vri;

de zaal

merkwaardig goed bezet. Dat waren jongi
die den heelen dag in de stellingen hadden
gewerkt en heusch in deze dagen geen lic'
dienst hadden gehad. Desondanks kwamen
zij. deels om het totaal nieuwe van de?o
proef, want er was te voren geen tekst en
uitleg van het plan gegeven : deel?
omdat zij er behoef'o aan hadden, na
gespannen dagen, eens fn oogenblik
veldgriis 'e vergeten en eens gewoon mensch
te zijn. die zincon wil om zijn zinneverzetten
Ons leger zingt niet al te best ; daar zulle»
we in deze dagen maar niet te veel woorden
aan verspillen en we zullen he bij de ie'
euphemistisohe verklaring
te I '
maar laten. We consta'oeron daariiij al
dat eenige radio-omroepen met hun b

-

——

-

:

'

soldaten-avonden het er naar m?krn. dat de
soldaat zoo maar wat import nabralt en dar
nog nie' eens goed V.
2 fraaie
lied van de beruchte blende Mientje wel eens
per radio in het land van oorsprong heef
eehoord. krijgt de kwade rillingen over dei
rug. als hij hoort, wat een NHerlandsch
..dichter" van dat lied heeft eemaakt.
Hebben wij ze'f ge-n goede liederen 7 Er
zijn er te over. die zich heerliik ]a'"n zingen
waar men frisch en monter op kan marrheeren. waar men geanimeerd bij kan werken
in de stellingen zelfs, als de dienst dat
toelaat. Maar niemand kent de liederen.
En kapitein Tiggers, die In het burgerleven

-

Concert van Radio

NEDERLAND.

Soldaten zingen Nederlandsche liederen.

Z H Exc. mgr A. F. Diepen, bisschop van

Mode van den dag.

Nog lederen dag trekken de Scheveningsche visschers er op uit om op zee de
treilvissrherij te beoefenen. Voor het vertrek wordt echter in dezen oorlogstijd
alles aan boord nog sehcrper dan anders gecontroleerd, waarbij in de eerste plaats
aandacht geschonken wordt aan de rcddinzhoot.

GEMEENTERAAD VAN UTRECHT.

ZINGEN MET KAPT. TIGGERS.

's-Hertogenbosch

heeft benoemd: tot diocesaan commissaris der Katholieke Verkenners
En twee verdachts automobilisten. in het bisdom 's-Hertogenbosch mr. A. J Ph.
M Rubens, te Vught, onder verleening van
Dank zij het energieke optreden van een eervol ontslag wegens vertrek buiten het bisin dezer dagen bij in aaniea dom van ir. Q. B. Laumans.
Ie verdedigingswerken in het Oosten van
het land wederom twee personen op vermoeden van spionnage gearresteerd.
De beide mannen, aldus de ~Tel " waren
met een personena:.
en. die ergens in
de buurt van de militaire werken langs den
weg geparkeerd werd. Een hunner bleef in
de auto. waarvan de motor op gang gehouden
werd, de ander begaf zich naar de in aanzijnde stellingen, maakte vrijwel oneenige fo'o's en keerde toen haasiar de wachtende auto terug. Alleen een
militair, die op een afstand surveilleerde.
zag wat er gebeurde.
Hij rende terstond op de auto af en bee deze op het moment, dat beide mannen
en wegrijden. De schildwacht bedacht
?een oogenblik: hij nam het geweer in
den aanslag en sommeerde den bestuurder
■ppen. De automobilist, die zag dat
I
den soldaat ernst was. voldeed aan hel
Hierop gelastte de schildwacht den be I
'°nden hem te volgen naar de wacht.
waar de arrestanten na onderzoek werden
-loten. Nadat de militaire autoriteiten
waren gewaarschuwd, zijn de beide mannen
later naar elders overgebracht en achter slo*
en grendel gezet.
Wegens zijn krachtig optreden is de schilwacht, de soldaat H. L. Jaarsma. intusscher,

—

v

peld.

Deze

—

In de jongste zitting van den Utrechtsehen gemeenteraad werd er van de zijde
gracht.
van den liberalen heer Stempels bezwaar
Als directeur van de K.J.C, heeft hij zich gemaakt tegen het feit dat in het gemeenteverslag over 1938 gesproken wordt van
vooral verdienstelijk gemaakt door de uitden Sint Jacobstoren en den St. Nicolaasbreiding van de grondslagen der K. J. C. toren.
Deze torens behooren bij Protestantwelke waren gelegd door directeur Mol en sche keiken, die sedert de reformatie Jacobi- en Nicolaaskerk heeten. Spr. meende
de centralisatie en vernieuwing van de medit gedeelte van het verslag onder protest
thoden van het jeugdwerk. Onder zijn di- voor kennisgeving te moeten aannemen.
rectoraat zijn tot stand gekomen de begin.Mevrouw Wolthers (S.D.A.P.) sloot zich
bij
dit protest aan.
selverklaring en de methodiek
van de
De voorzitter wenschte zich thans niet in
Kruisvaart. Thans wordt daarnevens de laat- :■'.che beschouwingen te begeven. Hij
ste hand gelegd aan den codex van het St. ■
echter toe, dat hij het opstellen van
volgend
verslag deze zaak de aandacht
het
Franciscus liefdewerk.
vai B. »n W. zal hebben.
Van de agenda zelf vormde eerste punt
bespreking de voordracht tot het maUITBREIDINGSPLAN
VAN
n een beroep bij de Kroon tegen
een besluit van Ged. Staten inzake verandering van de speelplaats van de R. K. lagere
ol aan de Koppestokstraat.
Naar aanleiding van het voorstel van B rn
lat er van de zijde der KatholiekeW. van Leeuwarden tot partieele wijziging
fracüe
bezwaar was gemaakt door de heeren
van het uitbreidingsplan dier gemeente in de van Sasse
van IJsselt en mr. van Soest, van
omgeving van de Wilhelminabaan. heeft
wie de laatste zoowel juridische als pracKamer van Koophandel aldaar zich met een tische bezwaren
aanvoerde tegen het vooradres tot den raad gewend, waarin zij ver- stel van
en
werd het voorstel met
B
W.
zoekt het onderhavige TOOrstel van B. en W 30 tegen
;> mmi n aangen >men.
15
voor zoover het Westelijk deel van Leeuwarslotte had nog eenige discussie plaats
den betreft, niet te aanvaarden.
over de voordracht tot het verleenen van
In het adres wordt om. gezegd, dat al mo<;e een subsidie
na verbetering van de Harlingervaart wel- het Utrechtsen Stedelijk 0 aan de Vereen.
Orchest voor het
licht het scheepvaartbelang een doorgaand
jaar 1 Mei 1940—1 Mei 1931.
kanaal ten Noorden langs de Wilhelminaverband hiermede noemde de heer van
baan niet eischen, er toch andere en zelfs
•i h
dat méér van
grootere belangen zijn, welke dat wel vragen. de schuld,
welke
het
orkest
de gemeenbij
Het denkbeeld

LEEUWARDEN.

NEDERLAND EN HET
HET DROGEN VAN GRAS.
INTERN. CONFLICT
Twintig drogerijen worden
Verklaring van minister
ingericht.
lang is men, zooals bekend, in vakVan Kleffens voor de Reeds bezig
kringen
de waarde van het gras door
drogen van dit product niet onbelangrijk te
Italiaansche pers.
verhoogen. Regeering en belanghebbenden
Stefani meldt uit Rome:
De Nederlandsche minister van buitenlandsche zaken, mr. E. N. van Kleffens.
heeft den correspondent te Den Haai van
het Italiaansche persbureau Stefani een
interview toegestaan, waarin hij oa verklaarde, dat de Nederlandsche regeering,
die, wat de buitcnlandsche politiek betreft,
den steun der geheele natie geniet, onder
de tegenwoordige ernstige omstandigheden
kalm de gedragslijn blijft volgen, die zij bij
het aan het bewind komen heeft uitgestip-

'

Naar wij vernemen, is tot directeur van !
de mannelijke jeugdbeweging voor Katholieke Actie in het bisdom Haarlem als
opvolger van pastoor J. Mol benoemd rector
H. BC van Spanje, thans directeur van de
Katholieke Jongenscentrale in het bisdom
Directeur Van Spanje werd 8 December
1900 te Haarlem geboren en in 1923 priester
gewijd. Achtereenvolgens was hij kapelaan
te Asscndelft en Rijswijk en aan het Begijnhof te Amsterdam.
In 1932 werd hij benoemd tot districtsdirecteur van het jeugdwerk te Amsterdam,
in verband waarmede hij rector werd van
het Aloysiusgesticht. In 1934 volgde zijn benoeming tot directeur van de K.J.C, in het
bisdom Haarlem, hetgeen zijn verhuizing naar
Den Haag tot gevolg had, waar hij zijn intrek nam bij de Zusters aan de Brouwers-

Het gerucht onze
ergste vijand.

onze

Op de vragen van het Tweede-Kamerl'd,
den heer Woudenberg, in verband met het
beschieten op de Noordzee van Nederlandsche visschersvaartuigen door Duitsche vliegn, heeft de minister van Buitenlandsche Zaken, mede namens zijn ambtgenoot
van Defensie, geantwoord, dat de regeering
daarover nadere gegevens heeft ontvangen.
De regeéVing is ter zake diligent.
Wat betreft de vraag, of de regeering be- j
reid is. onze visschers zoo noodig door inzet I
van convooieerende eenheden van de oor- |
logsmarine te beschermen, luidt het antwoord
dat in verband met de uitgestrektheid van i
een eventueel te bewaken zeegebied en met
den aard der aanvallen de inzet van convoieerende eenheden van de zeemacht
andere moeilijkheden, die daaraan verbonden
zijn, in het midden gelaten
niet wel uitvoerbaar zijn.

directeur benoemd.

wor-

9

oorlogsmarine
niet uitvoerbaar.

Rector Van Spanje tot

oorlogvoerenden volledig bekend
den geacht.

De regeeringspersdienst meldt:

De laatste dagen kan men in de buitcnlandsche pers, in verband met de
recente internationale gebeurtenissen,
hier en daar zekere verwachtingen
aantreffen ten aanzien van de verder
aan te nemen houding van kleinere
neutrale staten, waaronder Nederland.
Onder den indruk van uitingen over
de neutralen in 't Britsche en Fransche
parlement zouden deze staten gevoelig
kunnen worden, heet het, voor suggesties in den zin van reeds te voren gemaakte afspraken met de geallieerde
belligerenten, ter zekerstelling van
hulp bij een eventueele aanranding
van de andere zijde.

Bescherming door

trouwen, bij de regeeringen van alle

— DERDE BLAD

AVONDBLAD

BESCHIETEN VAN NEDERL.
VISSCHERSVAARTUIGEN.

bisdom Haarlem.

van Nederland.

-

:

—

—
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in de wet van 1919, niet zullen worden aan-

ONDERWIJS.

gelegd.

Van de werken, waarvoor bijdragen werden verleend, is tot nu toe ruim de helft voltooid, terwijl, als de verbinding van den zijtak naar Almelo met het kanaal Almelo—
Zwolle zal zijn tot stand gekomen, ongeveer
55 pet. dier werken zullen zijn uitgevoerd. In
die omstandigheden komt het den minister
billijk voor, dat de belanghebbenden in het
algemeen van hun verplichting tot betaling
voor de helft worden ontheven.

—

—

AVONDBLAD

PRIJSPUZZLE (No. 339). HET VAN HOGENDORPPLEIN.
Herindeeling van het profiel volgens
circulatieplan.

EXAMENGELDEN VOOR MULOEXAMENS.

Bezwaren

tegen

van

de extra-heffing

Nu de nieuwe aan-

ulo-leerlingen.

leg van de Zeevisch-

markt reeds geruinien tijd gereed is
en 't blok oude panden tusschen Karrcnstseg en de Groote
Paauwensteeg is gesloopt, zal de verbreed ing van de Kar-

Op de vragen van het Tweede-Kamerlid
den heer Thijssen betreffende de regeling der
examengelden voor de z.g. „mulo-examen;",
heeft de minister van Onderwijs. Kunsten
en Wetenschappen geantwoord, dat hem de
verhooging van het examengeld voor hen.
die zich persoonlijk voor het examen aanmelden, eerst bij onderzoek is gebleken en
dat het aantal dezer aanmeldingen ongeveer
B I van het totaal aantal candidaten bedraagt.

Op rijkskosten.

De kanalisatie van den IJssel behoort naar
het oordeel van den minister geheel ten laste
van het rijk te worden genomen, wat trouwens geheel in overeenstemming is met de
tot nu toe in het algemeen gevolgde gewoonte om de verbetering van de groote rivieren
ten behoeve van de scheepvaart voor rijksrekening te nemen.
Van de 110 voor het onderzoek der commissie ter bevordering in aanmerking koUit bovenbedoeld onderzoek is hem tevens
mende belanghebbenden hebben 108 zich gebleken, dat de persoonlijke aanmeldingen
vóór de plannen uitgesproken, waarbij velen de administratieve werkzaamheden en de
hebben verklaard de uitvoering ten zeerste kosten der examens inderdaad vermeerdete zullen toejuichen.
ren. Hoewel er uiteraard verschil van meening kan bestaan omtrent de waardeering
dier werkzaamheden, acht hij de verhooging
KOSTEN GROSSIERSBEDRIJF IN van het
examengeld met ƒ 2.50 aan den hnogen
Overigens is hem gebleken dat
kant.
KOLONIALE WAREN.
met de/e verhooging tevens de bedoel'ng
Dezer dagen verscheen bij de Rijksuitgeheeft voorgezeten, het aantal aanmeldingen
verij onder den titel ..Distributiekostenstavan U. L. 0.-leerlingen, die door hun onderwijzers niet voldoende geschikt worden getistiek van de grossierderij in koloniale waacht, aan het examen deel te nemen, te beren en aanverwante artikelen 1938", de publicatie van de resultaten van een onderzoek, perken.
dat het centraal bureau voor de statistiek
Het aantal candidaten voor de U. L. 0.over 1938 ingesteld heeft naar de kosten van -examens (in 1939 16.756) maakt het n; ct
het grossiersbedrijf in koloniale waren. Dit mogelijk, een onderzoek in te stellen naar
onderzoek is het tweede van deze branche de vraag, of het examengeld enz. voor talrijke ouders niet een te groot financieel offei
van den groothandel, het eerste had betrekking op 1937.
beteekent.
Blijkens de gegevens, in deze publicatie
De minister is van oordeel, dat ecu evenopgenomen, was het jaar 1938 voor het grostueele vereenvoudiging van cc u. 1. 0.-exasiersbedrijf in koloniale waren,
als geheel mens los van de examengelden dient te worgezien gunstiger dan het jaar daarvoor.
den bezien. Hij zou het toejuichen, indien de
Terwijl in 1937 het bedrijfsresultaat doorexamengelden zouden kunnen worden vereengenomen nog nadeelig was (— 003 pet. laagd. Hij is echter van meening. dat dit bij
van den omzet), werd in 1938 gemiddeld een een gelijkblijvend rijkssubsidie niet mogelijk
gunstig resultaat bereikt ( f 0.12 pet.). In zal zijn.
aanmerking moet genomen worden, dat onDe minister heeft zich ter zake van de
verhooging van het examengeld voor per*
der de kosten zoowel salaris voor den medewerkendenden ondernemer als rente over soonliJKe aanmeldingen tot de mulo-verccnigingen gewend. H'j vertrouwt, dat nacr
het eigen kapitaal, in het bedrijf geïnvesteerd, is opgenomen. Deze vergoedingen beaanleiding van zijn schrijven de mulo-vereenigingen tot afschaffing van de extrahoeven dus niet meer uit het bedrijfsresultaat voldaan te worden.
heffing zullen besluiten.
De samenstelling van het exploitatiekostencijfer blijkt uit onderstaand overzicht.
In pet. van den omzet.
Loonen. salarissen (mcl ondernemcrsloon)
4.32. huren en exploitatie gebouwen 0.38, afschrijving op inventaris en auto's 0.20. rente
è 4 pet. 053. reclame 0.10. afschrijving duBOUWKOSTEN STERK GESTEGEN.
bieuTe debiteuren 0.17, alle overige onkosten 2.02. totale exploitatiekosten 7.72.
In deze publicatie, waarin niet alleen geVerhooging van een gemeentemiddelden, doch ook cijfers van afzonderlijke ondernemingen zijn opgenomen, komen
garantie.
voorts tal van gegevens voor omtrent de perBij raadsbesluit van 5 Octobcr 1938 werd
snprelbezettinc. omzctsnclhcid van de goebesloten, rente en aflossing te garandeeren
deren, financicele structuur, cd. meer.
van een geldleerung tot een maximum in
hoofdsom van ƒ660600, aan te gaan door de
Algem. woningbouwvereenlging, in verband
met den bouw en exploitatie van woningen
UIT
ca. in Amsterdam -West (Bosch en Lom-

eg ter hand
kunnen worden genomen. Daar het aan
de \oord- en Oost:ijde van het Van
Hogendorpsplein ont-

'

AMSTERDAM.

worpen

EEN AITREK-PLZZLE.

De oplossingen in te zenden u'terlijk Don-

Van 10 woorden de letters van twee andere
voorden af te trekken. De overschietende
letters vormen tezamen een spreekwoord.

—

—

bijBloedvat
Joodsche stam
woord =
hoofd
hard loo2 Primitieve wraak
nen =
oogenblik ss
3 Bescherming
heer
Huiselijk
onbepaald voorgei
4
eedschap
naamwoord
waarschuwer =
knaagdier
5 Vanewerktuig
hoeveelneid =
6 Van groet gewicht
waarschuwer

1

land

=

7 Visscher
.vijze =:

8 Aceoord

=

—
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— ——
— —
—
—
—
—
—
—
—
—— — — = =

stand
9 Babbelaa-

10 Gebochelde

plaats des verderf?

voorzetsel

bloei-

gemoedstoe-

maat

kleedingstuk
diploma
blociwijze

's-GRAVENHAGE.
HET MONUMENT VOOR
JOH. VAN OLDENBARNEVELT
Het comité tot slicht ing van het monument
voor Joh van Oldenbarnevelt, dat in 1918
was samengesteld, maar bij de toenmalige
crisis de werkzaamheden heeft moeten staken, heeft zich onlangs onder voorzitterschap
van den burgemeester van 's Gravenhage opnieuw gecons itucerd.
Het heeft t lans de opdracht voor het monument gegeven aan prof. O. Wenckebach
te Noordwijkerhout. die deze heeft aanvaard.
Binnenkort zal in overleg met den beeldhouwer de plaats, waar het monument zal
worden opgericht, definitief worden bepaald
en aan de goedkeuring van de gemeentelijke

autoriteiten worden onderworpen.
Het lijkt waarschijnlijk, dat de keuze zal
vallen
op een plaatsing aan den Vijverdam,
mer.)
hoogte
ter
van de gevangenpoort.
Blijkens den uitslag van de aanbesteding
Het comité heeft vooralsnog de verwachvoor den bedoelden bouw zullen, in verband
HET ONGEVAL MET DE AUSTRALIË- met de plaats gehad hebbende prijsstijgingen ting, dat de t >t zijn beschikking staande gelten gevolge van de tijdsomstandigheden, de den voor cci allerzins waardig monument
stichtingskoste-n, oorspronkelijk geraamd op toereikend zullen zijn.
Resultaten van het onderzoek.
I ooii, thans moeten worden gesteld op

ONZE OOST.

MACHINE.

ƒ

BATAVIA, 13 April (ANETA)
Het departement van verkeer en waterstaat deelt het volgende mede omtrent het
ongeval met de PK-AFO van de K.N I LM.
op 22 Januari j.l. nabij den Pa
Kort na het opstijgen maakte het vliegtuig
op ongeveer honderd meter hoogte een linker-bocht, welke beweging
was om
op koers naar Koepang te komen. Onmiddellijk nadat de bocht was gemaakt, begon
het vliegtuig te dalen, totdat het tegen de
oppcrvlakU van het water botste. Door deze
botsing is het vliygtuig vernield, waarbij
verschillende dcelcti werden vernietigd en
de beide motoren gezonken zijn.
P oorzaken, welke hebben geleid tot het
vn van de. stijgv lucht tot de daal\
i, heeft men niet met zekerheid kunnen
tellen. Ds pogingen om de gezonken
motoren te bergen, zijn vruchteloos geblc
zozdat een onderzoek van de motoren, dat
wellicht meer zekerheid had kunnen geven,
niet kon plaats vinden.
Bij het onderzoek is tevens aandacht besteed aan de vraag, in hoeverre door de bemanning en de passagiers gebruik gemaakt
is van de vciligheidsriemen. Er is komen
vast te staan dat de geiedile mecanicien de
riemen heeft gebezigd, doch van een der bezette zitplaat.-d de riemen niet gebruikt. Overige is heeft men uit de lerug-

.

gevonden dceien van het vliegtuig niet kunnen vaststellen, welke zitplaatsen bj het
ongeval bezet waren en evenmin of van de
bezette zitplaatsen de veiligheidsncmcn waren gebezigd.

DE „JOHAN

VAN OLDENBARNEVELT”

TE PRIOK.
BATAVIA, 13 April. (Aneta).
„Johan van Oldcnbarnevelt" is van-

De
morgen te Tandjong—Priok aangekomen.
Met dit schip arriveerden o.a. mr. D. A. Delprat en de pianiste Lily Kraus.

924.000.

Aangezien de vcreeniging 10 pet. van de
n, derhalve ƒ92 400, uit eigJn
stic!
middelen zal fourneeren, zal het te garandeeren bedrag moeten worden verhoogd met
ƒ171.000 en worden gebracht op ƒ831.600.

DE FILM VAN DE WEEK.

„Ergens in Nederland”,
in Cur.

Een Nedciiandscne film van dr. Ludwig
Berger, waarin zich een huwelijkscon:
nen'Lily bouwmeester en Jan de Hartog aispcelt tegen een achtergrond van avtuecle geoeurteiiisseii, als mouiliaatie, inundatie. Ken boeiend tijdsdocument, dat .
rcKend kan worden tot ecu der oeste Had
landsche filmproducties. 18 jaar.

wikkelingsgang van Hollywood in de afgeloopen dertig jaren geschetst wordt. Don
Ameche speelt een regisseur, die tegelijk met
zijn ontdekking Molly Adair (Alice Ka\c)
de geboorte en den groei der lilmindust'ie

Califorme actief meemaakt. Een film, die
vooral interessant is in zijn historische evocaties. Geen bezwaar.
in

Afscheid dr.
Stichting „Het Wit-C.elc Kruis", die
in het gebouw Koningsplein no.
een afschcidsvcrgadcring
alhier, leeft

De

gevestigd is

gehouden ter gelegenheid van het aftreden
van den voo.zitter dr. A. L. M. Dinkhuysen.
Zonder bijzondere plechtigheden, in intiemen kring, had het afscheid plaats, geheel in
den geest van den algemeen geachten aflredenrien voorzitter.
Het geheele bestuur alsmede de eere-voorzitter mgr. deken J. M. van der Tuyn waren
aanwezig. Door den nieuw

eenigingen.
Spreker hoopte, dat dr. Dinkhuysen, die
zich uit verschillende vereenigingen wenscht
lenig te trekken, daartoe, door zijn zeer vele
en drukke werkzaamheden genoodzaakt, desniettegenstaande toch nog den tijd zal vinden, zij het dan ook in beperkte mate. om
zich te blijven interesseeren voor het Wit-

Gele Kruis.
~0 p g e j a a g d", in Royal.
Dr. Dinkhuysen dankte allen voor de harmedewerking ondervonden gedurende
telijke
(Edward
Een onschuldig veroordeelde
A.
Robinson) is uit de strafkolonie ontvlucht zijn voorzitterschap Hij wees in het bijzonen een nieuw leven begonnen. Door toeval der op het vele werk. dat het Wit-Gele Kruis
vereischt. wil het goed functioneeren.
wordt hij verraden en moet nu zijn tijd uit-

zitten Hij ontsnapt opnieuw, vindt den waren schuldige en weet dezen tot een bekentenis te dwingen. Boeiende opnamen van
petroleumbranden en goed spel van Robinson en van Gene Lockhart als de schurk. (18
„De

BATAVIA, 13 April. (Aneta).
Sumatra Handel iMij., die m .\ed.-

GELE KRUIS.

geinstalleerden
voorzitter d- Beekman werd dank gebracht
voor het vele goede en succesrijke
werk.
door Dr. Dinkhuysen
voor het Wit-Gele
Kruis verricht. Aan diens ijver en werklust
„H 011 ywo o d Cavalcad e", is het mede te danken, dat er meer contact
gekomen is. tusschen het Wit-Gele Kruis en
in Tuschinski.
op verwant terrein arbeidende verandere,
Een retrospectieve film, waarin de ont-

jaar.)

IN INDIË.

JAARVERGADERING HET WIT-

36

Premiere.

Saint

in

Londc n",

Roxy.

BUITENLANDSCHE SCHEEPEN
George

Sanders speelt de rol van de be-

kende figuur uit de detective-romans van de
Charteris. die zoowel gezocht wordt door de
politie, als gevreesd door de misdadigers,

Helaas ontbrak hem daarvoor de benoodigde tnd Toch zou hij het Wit-Gele Kruis.
dat hij beschouwt als een onmisbare sociale
instelling, niet vergeten.
Hierna werden de jaarverslagen en de rekening en verantwoording
besproken en
goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek, dat
er in het afgeloopen jaar alleen voor de afdeeling kraamhulp 3581 verpleegdagen, noodig geweest zijn voor jonge moeders, terwijl
bovendien nog voor 75 patiënten bezoekdagen noodig waren, tot een totpal aantal van
1600 Voor de afd wijkverpleging werden
7'ïfin bezoeken afgelegd.
Door Zr Hoskam worden moedercursussen
georganiseerd Ook dit iaar is weder een aantal jonge meisies opgeleid voor het rijksdiploma voor Bakers etc. Verplegingsartikelen verden ter beschikking gesteld van de
leden Cursussen voor hnln-vernleegster hij
he Poode -Kruis werden gegeven.
Ondanks He benarde tödsomstandiüheden
;lijft
het ledenaantal, zij het langzaam. s*i!
gen en geeft de finaneieele toestand reden

De Java
non.)
Indië de Swedish East Asiatic vertegen• van de icccktij
woordigt, kreeg machtir
~Wereldsche Vrouwen",
van het vrachtin Zweden om de k)
in
Rialto.
waartoe
teschip „Canton" in Soerabaja,
bewas
tot
nader
mislukte
comedie van een te rijk
gegoven.
Een
voren opdracht
kreeg
Mij.
meisje.
Carroll,
de
dat uit verveling
uit
stellen.
Tevoren
Madeleine
richt
te
trouwt met een arm journalist, Fred Mac
instructie, dat de „Canton ", die te BanjoeMurray. dien zij eerst op den duur leert
wangi als eerste aanloophaven in Ned.-Indié
en.)
deeren. (\
lading zou innemen, niet mocht laden. Deze
zoodal
instructie werd te laat ontvangen,
„Canton" reeds met lading op weg wm§ naar
HET KOLONIAAL INSTITUUT.
Soerabaja, waarop, na gepleegd overleg met
tot tevredenheid
de reederij te Gothenburg, opdracht kwam
De volgende rondleidingen onder deskunde lading weer te lossen. Heden werd deze
instructie weer achterhaald, zoodat met het dige leiding zullen in het koloniaal instituut
lossen van het schip wordt gewacht. Als de worden gehouden.
Woensdag 17 April des namiddags om twee
situatie binnen redelijken tijd verbetert, zal
de „Canton" het normale vaarplan voltooien. uur rondgang door de afdeeling handelsmuseum (producten).
De Java Sumatra Handel Mij. vertegenZaterdag 20 April des namiddags 2 uur
woordigt eveneens de Noorsche WilhclmsenOp 'n drogen weg moet uw auto
rondgang
deze
door de
loop
afdeeling volkenkunde
den
van
lijn, welker „Tarifa" in
bij 10 km per uur binnen 16
zijn
het
be
instructie
den
eiland
Ceram
en
meter
kunnen itoppen. Moor bij
(onderwerp:
van
een
van
week tengevolge
90 km per uur « die remweg
Noorschen consul, plotseling te middernacht woners).
niet 32. moor 64 meter!
Op Zondagmiddag 21 April wordt tusschen
met onbekende bestemming uit Soerabaja
L__————«>^—————■—
gamelan-concert
gegeven.
2—4 uur een
vertrok.

.

10

LERDE PL..D

derdag 18 April aan de bijkantoren en Vrijdag 19 April aan het bureau van dit blad; bij

voorkeur per briefkaart.
De serie prij?en bestaat uit:

1 klokje: 2

vloeidrukker: 3 portefeuille; 4 aschbak: 5 en 6
potlood.
De prijzen werden gewonnen door: j Keulemans, Laan van Leeuwesteyn 13. Voorburg:
Mej. G. J. H. Muis. Joost van Gee!< .raat 41a.
Rotterdam :C. Dellaert, Ginnekenstraat 13.
Breda ;
W. Willaert, Er.ckevoirtstraat 14.
Den Bosch; Mej M. Vlasvvinkel, Ni l&eushoi
Amsterdam-C.; Mej. A. van Vlijmen,

Dordtschelaan 248b, Rotterdam-Z
Oplossing van puzzie no. 338: I—lo Waterloo; 2—12 Vermogen; 3—ll Nederland. 4—9
Australië' 4—13 Amerongen; s—ll Helgo-

land ; 6 —7

Spoorweg

; 7—B Gewonden ;

flatgebouw

niddelerwijl zijn voltooiing is genaderd,
zal ook dit plein als
belangrijk punt van
verkeerssplitsing en
-kruising zijn uiteindelijken vorm kun-

nen ontvangen.
De nieuwe straatindeeling
op
het
Van Hogendorpsplein
leeft geen punt van
uitvoerige behandeling uitgemaakt, om-

dat de instanties, die
bij den stadsaanleg
en de regeling van
het verkeer betrokken zijn, met elkander van meening ver-

schilden omtrent de
vraag of voor bedoeld

9—lB Eendracht;
10—20 Overlast; 11—17 plein een z.g. 7kruising, waarbij h?t
Dordrecht: 11—19 Donderdag; 12—21 Negen14—15 D igeraad; links- en rechtsgaantig;
13—18 Nimmerzat;
15—16 Drievoud.
le
verkeer haaks
.wenkt, zou moetin
worden gekozen,dan wel de voorkeur zou moe beplanting en bloemen slechts tot verfraaiing
ten worden gegevei aan een indeeling, waarvan het stadsbeeld kan bijdragen.
bij het verkeer om een medaillon wordt geNaar hare meening mag de omstandigheid,
leid. Als poging orr de gebleken tegenstelling dat men zich ter plaatse een rechthoekig plein
te overbruggen is bij wijze van compromis had gedacht tusschen rechthoekig op elkaar
nog een overgangsplan uitgewerkt.
staande, hooge afsluitwanden, niet leiden tot
De meerderheid van het college van B. en een miskenning van de eischen, die het hoGemeentelijke
W. is tot des lotsom gekomen, dat op grond dendaagsche verki
.dit vervan de door de Verkeerscommissie opgesomkeer is met een steeds vloeienden verkeersde voordeden een rondgeleid rijverkeer bostroom meer gebaat dan met wachtende files
ven een 1-kruising verkozen dient te worbij een T-kruising.
PEULVRUCHTEN-TOEWIJZING
VOOR
uitgewezen, dat
Overigens heef. di
BIJZONDERE
INSTELLINGEN. den.
Zij wijst er op, dat de verkeers-technische het circulaire verkeer aan de hoogste eischen
De Directeur van den Distributiekring Robezwaren, die door de Directie van den Techvan veiligheid voldoet. De meerderheid sluit
dam maakt bekend, dat beheerders van cafés,
nischen Dienst naar voren werden gebracht, zich geheel aan bij de zienswijze van de minen bijzondere instellingen hunne peulderheid, dat het. ter voorkoming van dubbele
vruchten-tocv.
ir het tijdvak van 15 in het rapport van de Vereerscommissie volledig zijn weerlegd, met name dus ook de kosten, noodzakelijk zal zijn aanstonds het
April t m. 15 Mei vanaf Maandag IT> April kun-ing. dat een circulair pleu
nen afhalen aan het kantoor Leuvchaven II
zich niet juiste profiel te kiezen. Het College is dus
dat vitDe aandacht wordt e
zou verdragen met een automatische ver- eenstemmig in zijn advies tot het treffen van
tend aan hen, die den v>
egeling op den Coolsingel, welke bineen regeling, die het maken van dubbele kosover Maart hebben in.
niet te langen tijd zal moeten worden ten voorkomt.
nen
zal worden uitgereikt.
>erd. Ook met betrekking tot den inOp grond van het bovenstaande stel.en B.
Ook al ligt de aanvang van een verLruiksopenstelling
van
de
vloed
van
de
Maastunnel
en w. de:i gemeenteraad voor om te besluiten
de niet op den eersten van een maand,
richting
op
herindeeling van het straatprofiel van
de
van
het
verkeer
tot
op
ve.
toch
het
Van
dient de volgende
dorpsplein s'uit de meerderheid zich Van Hi
plein, gelijk op bijgaande
d te worden ingevul
den tienden van de volgende maand worbij cvenbedocld rapport aan. Zij merkt daarteekening staat aangegeven, derhalve met
den ingeleverd.
dat. wanneer de tunnel en de verlengt< epasslng van het circulair- rteem ten aande Diergaardelaan in gebruik zullen zijn gezien van het tram- en overige rijverkeer. alsnomen, een deel van het doorgaande verkeer mede tot inrichting van een gedeelte van het
VROUWELIJKE VRIJWILLIGE
HULP.
en het grootste deel van het stadsverkeer met Stationsplein tot Centraal AutobussenstaHet bestuur van de Vrouwelijke Vrijwillige den Linker
.er de route Coolsingel— tion.
Hulp verzoekt ons opneming van het volSchiodamschcsingel zullen mijden en van het
gende:
~unt-Middellandstraat gebruik zullen
HILLEGERSBERG.
De Vrouwelijke Vrijwillige Hulp vraagt maken om de traverse te bereiken of te verlaten. Doch ook al zou het rijverkeer Cooluw aandacht!
el binnenkort het
VERBETERING VAN DE LINKER
Wij zijn georganiseerd;
verkeer van de dvvarsi ichting-Blaak gaan
nog
systeem
dan
overheerschen,
zal het
van
ROTIEKADE.
Wij zijn geschoold voor onze taken.
circulatie zijn te verkiezen boven een T-kruihebben
een
Wij
centrum.
Zooals de heer Ir. J. J. Tervvicl. weth. van
sing, niet alleen omdat het Van HogendnrpsOpenb. Werken Donderdagavond op een verWij zijn paraat.
wat ook de toekomstige verkeersont'.'-lang heeft medegadering van Tei
Onze bereidwillige krachten staan klaar wikkeling in Rotterdam aan wijzigingen moplannen in beicnblik
lergaan, steeds een belangrijk aantal der
werking tot geheele verbetering van Je Linom het werk op zich te nemen, dat de bijen van de richting-Blaak komende trams
le, dwz. van Terbrcgge tot aan
zondere omstandigheden misschien noodig automobielen en rijwielen zal moeten ver- ker
de
Ceintuurbaan.
werken, maar vooral ook omdat het verkeer
zullen maken In het belang van onze stad.
Dit werk zal voor het grootste gedeelte In
zijn continu-karakter slechts door een cirwerkverschaffing worden uitgevoerd. De toHet kan alleen met uw aller finanticelcn culair plein
en niet door haaksthe kruisingen
' ep f 163 250.
tale kosten 1:
kan verkrijgen. De capaciteit van het circusteun.
aangelegenheid is thans ter goedkeuDeze
plein is ruim toereikend om in afzienring aan Gedep. Staten voorgelegd en verLeden medewerksters verhoogt vrijwillig laire
bare
toekomst
te voldoen.
uw contributie. Donateurs geeft ons mildwacht wordt, dat hiervoor een gunstige beNaar aanleiding van de opmerkingen be('<
ogen.
dadig. Stadgenooten. die allen gebaat zijt
ding zal
belangen
voetgangers
de
treffende
van
de
met een goed georganiseerde V. J H steunt
•houder verzekerde, dat. zoodra de goedwordt onder de aandacht gebracht, dat de keuring afkomt
r.ns. Ons gironumv
1750.
i ijk daarna de
o nog geen bijlen begonnen.
mg van het
Ons kantoor. Westerlaan 1. is geopend van
heeft gevraagd en er
weg die tevens een rechtstreeksche
9 tot 5 uur. behalve X
Deze
geen redenen zijn om aan te nemen, dat het
verkeersweg zal worden in de toekomst, zal
Ons telefoonnummer is 55222 en 5!
keer op dit kruispunt alleen door belangrijk worden
i
verbreed. Voor Terb:
de gewijzigde indeeling van het plein in inzal dit van groot belang zijn. Deze n
z.
.en. De commissie heeft deeling van den wethouder v
SCHEIDSGERECHT VOOR HET tensiteit

ROTTERDAM.

Publicaties.

.

:

.

GEMEENTEPERSONEEL.
Verschenen zijn de jaarverslagen van het
Scheidsgerecht voor het gemeentepcisoneel

»

r

-

niettemin de noodige voetgangers
plaatsen voor voetgangers niet teniet gedaan,
toekomstige ontwikkeling van het verkeer in

n kunnen worden geautomatiseerd.
Ten behoeve van de ouden van dagen, de
kinderwagens enz. zullen in de vluchtheuvels
ter plaatse van de gelegenheden tot overste-

met luid applaus ontvangen.

BI RGERLUKE -T\ND.

en van het scheidsgerecht voor het trampersoneel over het jaar 1939.
AMSTERDAM.
Blijkens deze verslagen heeft het eerstken verzinkingen worden aangebracht, zoodat
zes
strafzaken
en
gemelde scheidsgererht
geen ondergrondsche voorzieningen worden
gevorderd. De voordcelen van een rotatieplein
zeven beroepszaken van anderen aard beAa-.
f
aangezegde
de
in
De
straffen
or de aanwezigheid van oversteekhandeld
z z.
BEVALLEN: O
doelde zes zaken werden bevestigd: van de plaatsen aangegeven, welke na 'n eventueele C. D
J.
zeven ambtenaren, die andere grieven bij omdat het oponthoud, hier veroorzaakt, van d.
D.
A B«
z.
het gerecht aanhangig maakten, werden er geheel anderen aard en van veel korteren Ba rel d.
M
b;j
T-kruisingcn
dat,
het
is
dan
geheel
gelijk
of
ten
deele
duur
hetwelk
gesteld,
in
twee
E
ondervonden, waarbij het plein telkens
vier beroepen werden afgewezen, terwijl één
!:
E V
appellant
niet-ontvankelijk moest worden geneel moet worden ontruimd voor het anSchitarr. z. — H
dere verkeer kan worden toegelaten.
verklaard.
hit
Met betrekking tot het genoemde acsthe- iNectar
Het scheidsgerecht voor het tramwegperK. van
K. Kale—.Tan.-en z.
d.
Il
soneel behandelde zeven strazaken en v er tische bezwaar is de meerderheid van B. en
B Lier z.
i -de KetJ11
klachten van anderen aard. Van de zeven W. van gevoelen, dat een medaillon met lage j.
C. van E»—
,er ft
Ut
•:-»r.«—Adeiaar
d.
W.
ambtenaren, die zich terzake van een hun
G. v. d.
Loei z.
Derinsra d.
A
■
aangezegde straf tot het gerecht hadden geJ. Pi..nk-Tol d.
■ -v:\n '>"!l>n z.
Wserden d.
■-. d.
wend, werd ten aanzien var zes hunner de
BEVALLEN:
e,
er
R.
■
z.
straf bevestigd, terwijl van één ambtenaar de
PBEVALLEN: E. D
straf werd gewijzigd. Van de vier ambtena>ek—Verkaik d.
H. L*ffelaar—
KATHOLIEK COMITÉ VAN ACTIE
ren, die zich uit anderen hoofde tot het geMo-z d.
„VOOR GOD”.
BEVALLEN: W. de Haan—van Gelder z.
er twee hun vordering
recht wcr.dden.

— —
•
—
—
—
——

.

-

verklaard.

KOSTELOOS INENTEN TEGEN
DE PONKEN.
Op Maandag

van half drie tot half vier

Schoolgebouw Lijnbaanstraat 26.
Op Dinsdag van elf tot twa;>lf uur. Consul-

uur.

Zuigelingen

Goudsche

Op Donderdag van half twaal

tot twaalf
Maasha-

tatie-Bureau
Singel 49.

voor

uur. Hulppost Gem. Gen. Dienst.
ven 2.

Op Vrijdag van elf tot twaalf uur. Consultatie-Bureau voor Zuigelingen G .1 Mulder-

straat 102.
Trouw boekje of geboortebewijs moet worden mede gebracht.

z.

Het

uur van

den leek

Het is thans het uur van den
leek. De lecken moeten met
woord en daad aan de wederopbouw van de maatschappij
medewerken. Doch het is
ook het uur van onze standsorganisatie, waarin wij eendrachtig samenwerken in het
belang van kerk en maat-

schappij.
Dr. A. OLIEROOK.
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B. 80l

J. v. rt.

Birke'harh d.

H. ''■
J. Bronkhorat—Dekker z.
da d.

OVERLEDEN: C.
Wen
vr.
ikker onireh. v. T71
E. Honutra m. 9<l J.

———

—

—
——
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toegewezen; ten aanzien van de beide anderen werd het ingestelde beroep ongegrond

—

J. Frank, echtgen

(

-Wee-

-

'■
m. 19 J.
AH. Smit v. 8 j.
J
m. "B j.

H. Brinkman m. 77 jvan 8. Bachrach v. 71 J.

/.ij
■ u 57 J,
H. C Dtei
m
\V. M
I.
v. (57 J.
m. 58 ].
A. F
tgen. raa J. E
v. 67 J.
E. van der Vee:.
m. van >'•
B. Geurta v. 34 j.
M. Hardenberg, wed. van
M. Schrijver v. 87 J.
A. van der Hoog. ongeh.
v. Só j.
W. Mohrmanlt m. 38 j.
H. PtoterM
DB. 77 J.
H. Roelnfs m. 63 J.
A. Pootjer
erhtgee v. J. de Rond v. 38 j.
E. HildeL
brand wed. van J. Augustinua v. 75 J.
Scheiher;:. wed. van H. Hirschfeld v. 73 j.
K. Bla.i-. r v. 17 m.
A. van het Hul wed.
van H. Baker v. 86 j.
D. K.ippe m. 57 j.
H. Oosterveld echtgen. van E. J. An:cr.hrink v. «5 j.
P. Bons m. 79 J. —J. M
AI Aandagt m. 43 j.
Trappen m.
B. Levi*
«rad, van K. Becker v. 72 J.
OVERLEDEN: J. Bos m. 78 J.
N. de Bi*
wed. van P. J. Zeven v. 74 J.
iNadruk verboden)

—

R.

BEURSOVERZICHT

affaire was dan ook weer van zeer weinig
beteekenis. Ook de stemming leverde geen
bijzondere gezichtspunten op en was verdeeld, waarbij de koersveranderingen slechts
geringe afmetingen aannamen.

LICHT VERDEELD.

Amerikanen iets lager.
De Amerikaanschee markt bewoog zich op
iets lager peil voor staal- en koperfondsen,
die het voorbeeld van Wall Street volgende,
voor STEELS een reactie boekten van % è
4 tot 46 U a 46%, voor BETHJES van \
punt, tot 59 9 16 en voor REPUBLIC STEEL
van ', a S tot 16l 2 a 16%.
Anaconda was eveneens ', è
punt lager.
op 23 a 23% en Kennecott \ punt. op 27%.
Na de openingstransacties verdween de
belangstelling weer geheel. Spoorwegshares
bewogen zich op fractioneel lager peil en
ook hierin kwam het tot slechts weinig handel. Voorts werd op utilities en kunstzijdewaarden weer geen acht geslagen en de
stemming hiervoor was nagenoeg onveranderd.

Geen handel van beteekenis.
AMSTERDAM, 13 April 1940.
Met de grootste aandacht volgt de beurs
Vie» verdere verloop van den oorlogstoestand
in het Noorden. Aangezien allerminst berekejn te maken ten gunste van welke
ij en de balans zal uitslaan.
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bedrijf begon.
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kas $ 1.675.138 11.283.998), kortloopende notes
$797 442 (—). vlottende activa $3.138 816
'1 777291), verplichtingen op korten termijn
$1102.381 '655.306), kapitaalsurplus S 543.598
'783 705). verdiend surpl. $ 1.108.470 (224 646)
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Sem.''her.

-oor den Effecienhandsl.

OBLIGATIFiN.

BEURS VAN ROTTERDAM.

Op de belegiiingsmarkt was de stemming
voor Nederlandsche staatsfondsen weer luier.
INTEGRALEN boekten een reactie van 1U Pen de OUDE DRIEëN moesten 's punt prijsgeven. Voor de NIEUWE LEENING was andermaal aanbod aan de markt, waardoor het
fonds een half punt lager opende, op 90., a
90' en hierna nog tot 90' ici terugliep. Er
kwamen echter laatbeurs eenige goede kooporders aan de markt, waardoor een krachtig
herstel intrad tot 91, op welk hoogste punt de
markt sloot.
waren
SCANDINAVISCHE OBLIGATIES
gedrukt en de YOUNGLEENING boekte een

.

VK. G K

BEURS VAN AMSTERDAM.
le notecri-.p

1

,

zwak.

Scheepvaart

Beleggingsmarkt opnieuw luier.

■,

Schepen kalm-

1

DERDE BLAD
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Het

iets en blijft
ligen handel over te gaan,
•ieer de berichten gunstiger schijals men is. dat de toestand
i
iur van den das ka» wijzigen. De
ecmt

hooger dan gisteren.

weifelend.

naar den zwakken kant over.

verdeelde

punt lager geadviseerd, op 179 pet.
Tabaksaandeelen maakten op de algemeene ongeanimeerdheid geen uitzondering.
De stemming was iets verdeeld. Onder stillen handel werd OUDE DELI twee punten
lager afgedaan, tegen 186, SENEMBAH een
punt lager tot 134. DELI BATAVIA was
echter op een advieskoers van 120' een punt

—

AVONDBLAD

Van scheepvaartaandeelen moest KON.
BOOT ongeveer een punt prijsgeven, op
1.07
%. SCHEEPVAART UNIE verloor op
112 <"r evenveel, doch VAARTEN en JAVACINA-JAPAN LIJN gaven resp. op 86 en 114 licht herstel.
INCOURANTE
INDUSTR. ONDERN.
geen verdere koersverminderingen te zien.
81 7 s
Bergh
32
GEVRAAGD.
Jurfi.
PRETOR IA HYPOTHEEK MIJ.
PHILIPS LAMPEN bleven voorloopig buiSPOORWEGLEEN.
22. Aand. Stadion
ten beschouwing en werden onveranderd op
Op deaandeelen van ƒ 150 wordt
Vereen. Staten.
Feijenoord
Off.
:15 geadviseerd. UNILEVER had weer eenig
22' i 23. Rest. b<?vv. Ver.
Miss. K. Tex. 4
60
ƒ
terugbetaald.
aanbod te verwerken, waardoor het fonds een
TRAMWEG MIJEN.
Transatl. H. Bk. Off.
In de buitengewone algemeene vergadering Sem. Ch. St 4 39
punt moest prijsgeven, tot 86 a 86' ; A.K.U.
25. Aand. Nat. Lev.
verz. Bank
Off.
AANDEELEN
kon zich op het slot van gisterenê 39 :i; van aandeelhouders der Pretoria Hypotheek
2ii Aand. Niehuis en
Mij. zullen de volgende voorstellen worden
INDUSTR. ONDERN.
handhaven.
Int. Viscose Co. 15's
v. d. Berg's Scheepsgedaan inzake kapitaalsvermindering:
Kon. Olie
reparatiebedrijf.. Off.
Kvvatta Choc. A 83
geplaatste zethans
a.
aan
houders
de
van
Lichte achteruitgang bij verder
ven seriën. elk van 500 aandeden, mitsdien
Op de petroleumafdeeling was in KOverloop.
van 3500 aandeelen. elk nominaal groot ƒ 150,
NINKLIJKE OLIE slechts zeer weinig te
tegen afstempeling een bedrag van ƒ6O terug
doen. De opening was op ongeveer de slotverloop bood het pond sterling te betalen, waarna de nominale waarde dier
Bij
verder
EASTERN AIR LINES.
koersen van gisteren, n.I. 220 a 221 pet. Hierook al geen stimulans en liep van 6.66 tot 6.63 aandeelen mitsdien ƒ9O zal bedragen; b. het
na was Jicht aanbod overwegend, hetgeen 6.59 terug.
kapitaal vast te stellen op ƒ 360.000, verdeeld
een reactie tot 219 1 tengevolge had. Voorin acht seriën, elk van 500 aandeelen, ieder
Mede wegens totaal gebrek aan belangstelloopig trad geen verandering meer in, omVoor het eerst in de geschiedenis der maatƒ9o.—.
groot
iets
ling brokkelden de koersen hier en daar
behaalde de Eastern Air Lines in
schappij
dat de belangstelling zeer gering bleek te af, waarna de markt stil en ongeanimeerd
de
te
doen
luiden:
negen alinea
Art 9 van
elke maand van het vorig jaar een winst. De
genieten zoolang het hun bij
Commissarissen
zijn.
sloot.
art 20 toegekende aandeel in de winst niet president van de maatschappij wijst er in het
Amerikaansche oliefondsen konden zich
KONINKLIJKE OLIE kon zich niet handverslag aan aandeelhouders op, dat in 1939 van
beschikbaar
is. een bezoldiging door de algevrijwel handhaven. SHELL UNION OIL
haven en had zich op 217 a 218 nog cenig meene vergadering
te
bede ontvangsten 73,6 pCt. afkomstig waren van
van
aandeelhouders
gold ft', a 9 11 16, TIDEWATER 811 16 en verlies te getroosten. In H.V.A. kwam de eerhet personenvervoer tegen 69.4 pCt. in 1938
een minimum van ƒ 300 voor iedemet
C'ONTINENTAL OIL ongeveer 17 é 17 W ste affaire onder den advieskoers, n.I. op 371, ren commisaris per boekjaar.
en 66.8 pCt. in 1937. De ontvangsten uit hoofdollar.
dit is het slot van gisteren, tot stand, daarna
de van mail beliepen 22.8 pCt. van het totaal
In den suikerhoek kwam het voorloopig volgde ecu nieuwe re;ictie tot 360 %. JAVAtegen 26.8 pCt. in 1938 en 28,5 pCt. in 1937.
weer niet tot handel. H. V. A. werd te- CHINA-JAPAN LIJM hield ook geen stand
In alle afdeelingen waren de ontvangsten
VALUTA-TERMIJNNOTEERINGEN.
hooger, doch de sterkste stijging trad in bij
gen 375 gelaten, dus vier punten hooger en gold 113 a
SCHEEPVAART UNIE
13 April
12 April
het personenvervoer. De belastingen beliepen
dan gisteren. Men was echter niet geneigd. liep eveneens iets terug, tot 111%.
'-,
mnd.
a
Am.
?»'
dollar
1
H
in 1939 S 473 401. een stijging met 50.7 pCt. t.o.v.
laaj;
rubbers
kwam
het
weer
eerst
heel
In
'«' a
6
tot dezen koers iets te ondernemen en een
\
I. i
inden
—I't
»
1938. Het belastingbedrag bedroeg 53 6 pCt.
noteeringen.
tot
AMSTERDAM
RI'RBER
werd
biedprijs werd niet waargenomen.
pond 1 mnd.
iH-tH d
IS—2-» d
van
de netto winst van het jaar, of $ 1.10 per
a
3
punten lager verhandeld, tot 177 3 maanden
l i-tl '1
4H-C d
VORSTENLANDSCHE CULTURES werd daarbij 1
aandeel.
2
■!
2—'.
pur.t
178*,.
a
13U
mnd.
d
Fr.
op
verloor
francs
BANDAR
1
£.'—6
onveranderd op 93 pet. geadviseerd.
T 12.1
3 maanden
7-1> d
en SERBADJADI op 88 twee punten.
De netto-winst bedroeg over het afgcloopen
pari—S d
i's
maand
pari— .'> il
Rubbers verlaten.******
jaar $883 284 '224 646. of $2 06 per aandeel
PHILIPS LAMPEN zetten iets vaster in, op 3
10—15 'I
maanden
10-1 S■!
115 a 115 4 doch liepen tot 114'; terug, om
In 1938 bedroeg de gecombineerde winst van
francs 1 mnd.
10 d— | lOd—pari
Op de rubberafdeeling was ook bij opeten slotte weer tot 116 ' te herstellen A. K U. 3 maanden
de Eastern Air Lines Ine. en de overgenomen
Wd—pari
10
d—pari
ning weer alle handel uitgesloten. De onbrokkelde een kleinigheid af. tot 3f)% a 39"...
Eastern Air Lines Division of of North Amepariteit met de contante noteering.
p
dertoon bleek iets zwakker te zijn en AMSTEELS en BETHLEHEM STEELS golden la- d
disaeio in centen onder de contante not rican Aviation Ine. $ 354.249, of $ 0.85 per aanSTERDAM RUBBER werd dan ook 1 é IS
a
agio in centen boven de contant» noteering

kkeling van den oorlog ontbrak.
rent het
Ie instigi
nsche bedrijfsleven werden veroni. De markt helde dan ook maar
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Braga en de Draak.
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VOOR ONZE JEUGD.

Nieuwe Heiligen

—

AVOJNDBLAD

Het Paasch-raadsel.

en

De winnaars!

Zaligen.

Sjonge-sjonge, wat is dat 'n uitzoekerij
Het hield gewoonweg niet op! ZelDe
den was de belangstelling zóó groot!
naar
de
de
Orionlaan
was
postbestelling
zwaarste van den heelen dag! De bode
ademde zichtbaar op, als hij al die brieven,
il die kaarten, al die teekeningen aan Arie
lad overhandigd.
O, ik heb Arie nog niet aan jullie voorgesteld? 'n Heele vlotte boy! Vlotter op het
voetbalveld dan op de H. B. S.! Maar ook
'aar staat hij zn mannetje! En hèm hadden
ive het sorteeren van al die honderden brieven opgedragen! Door de Paaschvacantie
ivas hij werkloos geworden! En.... ledigheid is des duivels enz-! Dus: Arie aan 't
geweest!

Op Donderdag, 2 Mei, feest van 's Heeren

Hemelvaart, zal Z. H. Paus Pius XII twee
nieuwe namen schrijven op de roemrijke lijst
der Heiligen. Dan toch zullen Heilig worden
verklaard de Zalige Gemma Galgani en de
Zalige Maria Pelletier.

:

Over „de Maagd van Lucca" (t 1903) hebben wij reeds wat verteld.
De zeereerw. Moeder Maria Pelletier is de
Stichteres der Congregatie van den Goeden
Herder. De Zalige overleed in 1868 in den
gezegenden ouderdom van 72 jaar. Negen
duizend eerw. zusters en 300 tehuizen voor
meisjes telt haar Congregatie op dit oogenblik. Zij is dus wel zichtbaar door Hooger
Hand geleid !
Vier Zaligsprekingen zullen volgen.
a. Op Pinksteren (12 Mei) wordt de eerw.
Moeder Philippine Duchesne zalig verklaard.
Zij was een trouwe gezellin der H. Madeleine
Barat. Vertrok naar Noord-Amerika en wijdde zich daar aan de Missie. Zij overleed, na
een zegenrijk leven, den 18en Nov. 1852.
b. Op Drievuldigheidszondag (19 Mei)
volgt de eerw. Moeder Joachime de Vedruna
de Mas. een Spaansche Zalige. Zij was moeder van negen kinderen. Weduwe geworden,
stichtte zij een Congregatie van naastenliefde,
die jeugdigen en zieken verzorgde. Wél werd
zij zwaar beproefd ! Zij kwam zelfs in de
gevangenis terecht ! In 1854 overleed zij te
Barcelona aan een ernstige ziekte.
c. Den 26en Mei komt de eerw. Moeder
Maria van het Kruis aan de beurt, een adellijke dame uit het Italiaansche geslacht di
Rosa. Zij óók stichtte een Congregatie, die
van de Dienaressen der Liefdadigheid. Zij
overleed IS Dec. 1855.
Zondag 2 Juni zal de S. Pieter weerklinken
van den lof der Zalige Moeder Emilie de
Rodat, een Francaise. Zij wijdde zich. in de
dagen der Fransche Revolutie, zeer bijzonder
aan de belangen der jeugd. In 1816 stichtte
zij. na lange aarzeling, een Congregatie. Deze
verspreidde zich vooral in Frankrijk Mère de
Rodat smaakte nog het voorrecht den bloei
van haar stichting nog tijdens haar heilig
leven te mogen aanschouwen. Zij overleed
den 18en September 1852.

_
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Brapa

Molenstraat 57,
Hunsel.

Hoe Hela gered werd.

Heel lang geleden was er 'n jongen en die
heette Braga. Hij woonde met zijn vader en
zijn moeder in het laatste huisje van het
dorp. Eigenlijk was die vrouw zijn moeder
niet. Het was zijn stiefmoeder. En nu moe*
er over die stiefmoeder zeker veel naars verteld worden zooals in de meeste vernaaltjes?
Uuur dat doen we toch lekker niet' Want
het was 'n reuze best mensch! Haast net zoo
wonderd.
lief! Braga hield dan ook veel van haar!
De tweede prijs blijft wat dichter in de
Eiken d-ig ging hij met de koetjes en de
buurt. Hij gaat naar Rotterdam, naar de schapen en de geiten naar het veld. Daar
Bellevoysstraat 89 A, naar Joh in 't V.
konden ze lekker grazen!
'n Zware concurrent voor je. Annie! Daar
Op zekeren dag kwam hij met de kudde
mag je met den komenden Pinkster-wedbij 'n berg. Het was geen gewone berg.
dicht
�
strijd wel rekening mee houden!
Hij was van boven open, net als 'n kar. En
En de derde prijs is voor C. W. Sp., Aaluit die opening kwam altijd 'n sliert rook'
stervveg 90a te Eindhoven, óók weer in 't De menschen zeiden, dat er onder in een
Zuiden dus! En diè zit no. 2 weer op de draak lag. Die rook was zijn asem. En als
hielen!
hij kwaad werd. spuwde hij vuur en vlam.
Het grootste eiland der Antillen heet Ou
Gelukkige winfeestgenooten!
Geachte
Ja, draken zijn nu eenmaal geen lieve schoot
ba. Men noemt het wel: ..de Parel der Annaars'
Zullen wij de prijzen voor jullie hondjes!
tillen!" Zoo mooi is het er' Ook wordt aanbesteden' Of willen jullie er zélf wat voor
Nu moet je hooren! Toen Braga aan der
gehaald, dat Cuba het eiland van de eeuwige kopen? Net precies wat je het liefste wilt.
voet van dien vuurberg kwam. klauterde de
Lente is!
hoor! Maar laat het ons even weten, hè Dadraak er uit! Je begrijpt zeker wel. hoe de
Weer anderen zeggen: het is het eiland delijk! Dan kunnen we jullie ook gauw bejongen schrok!
Het was een kanjer
van den koningspalmboom En zij voegen er loonen! 'n Briefkaartje naar postbox 8, Hil- arme
Zijn staart was
mispunt
draak!
'n
van
van
'n
aan toe: geen dichter is begaafd genoeg om versum, is voldoende!
waren
Zijn
vleugels
'r
hagedis.
als
van
omvang
den lof van dezen boom in al zijn
Allen hartelijk bedankt voor de enthoutong was gespleten en
Zijn
vleermuisvlerken.
te bezingen' Bijna over heel het eiland treft siaste deelneming! En met Pinksteren hebzijn huid met schubben bedekt. Die schubmen hem aan.
ben we allemaal wéér drie kansen!
lagen als dakpannen over en op elkaar
ben
De vier millioen inwoners telen koffie,
Tot zoolang!
je een spelletje met me dammen?"
„Wil
suiker en tabak: dat zijn de hoofdmiddelen
de
vroeg
d -aak!
�
van hun bestaan. De tabaks-plantages verhel) ik nog nooit gedaan!" stotterde
„Dat
eischen zeer veel zorg. De Cubaansche taBraga.
zoo
bak is wereld-beroemd! 'n Havana
„Schakel dan""
'n
geldt
hoogfijn»
als
heet de hoofdstad
let plezier!" De draak had de schaaksigaar. Doch ook het suikerriet en de koffie
figuurtjes
en een bord met ruiten meegezijn van veel belang voor den handel.
Als het hek van den dam is, loopen de
bracht.
maar er steekt schaapjes de wei uit.
Cuba is onafhankelijk
„Jij mai; den eersten zet doen!" —zei de
ets
ham
wed
pik
van
veel Amerikaanscn geld in de handelsonderJol
draak groitmoedig! Braga dacht: m'n arme
dop
nis
das
nemingen. „Oom Sam" houdt dus 'n oogje in
tas
Neu
hel
kudde!
Hi. riep Bello, zn hond.
vee.
hei
't zeil!
eed
„Opgepast,
Bello! De baas heeft hier
1.
Ingez. door Aart H
dienst!"
De hond verstond daar wel niets van. Of�
schoon hij ging om de kudde heenloopen. En
snauwde een paar dartele schapen naar hun

—
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Oplossing der vorige puzzles.

— ——— ——— —— —— —— —

PLANTENPUZZLE.

SPREEKWOORD-PUZZLE.

Op de kruisjes komt de naam van een
plant die reeds in het voorjaar zeer algemeen
bloeit, met lila bloemkroon.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/?

.• .• .•
• .. .
•. . .
.. .. .
...
•. .. ..
...
.• .. ..

Lot uit de loterij.
Zwaardlelie.
• Onzinnige wreedaard
leuning

•

14—12—3
26—5—21
17—28—8
29—27—24
22—2—19
30—4—16
1—11—10

Stoeltje zonder
Zang van één persoon

Nijpwerktuig.
Bijgevolg.
't Vet der melk.
Omslag

vaneen

Eén en dertig letters stellen een zeer
bekend spreekwoord voor.
Het wil zeggen: het laatst van den arbeid
valt het moeilijkst!
25—18—31 Snedig gezegde.

boek

Wandeldreef.
Te eeniger tijd.
Peulvrucht.

Scherp toeloopende sloep.

Koren-ziftmand.
katoenstof.

Pluizige

Schadelijke knagcr.
Tuinhaag.

Sluiskolk.
Draaibare roeipen.

23—9—13 Plechtig beroep op God.

20—15—6 Vorm van: eten.
Ingez. door Simon v. d. Br.

Lipbloemig plantje.

-

Twee grappenmakers en hun
slachtoffer.

plaats!
Nu begrn Braga te spreken. Hij was vast
besloten zich door den draak niet op zn kop
te laten zitten. En na 'n zet of tien stond het
dier mat! Het had verloren!
„Opnieuw!" gebood de draak.
Weer verloor hij! Vol woede sloeg hij met
zijn staart tegen den grond. Bello begon nijdig tegen hem te blaffen! Kinderachtig! Niet
tegen je verlies te kunnen! Speel dan niet!
dacht de slimme hond zeker.
..Morgen beginnen we opnieuw!" gelastte
de draak. ..Zorg. dat je tijdig hier bent! En
anders spuw ik de heele buurt vol vuur'"
Braga dacht aan zijn kudde. Aan het huis
van zijn ouders. Aan de huizen van de buren! Wou de draak die allemaal verbranden
„Ik zal prompt op tijd hier zijn!" verzekerde hij.
Den tweeden dag verloor de draak de partijen opnieuw! En den derden dag eveneens
uitgeput:
Maar toen was zijn geduld dan ook
„Ik weet niet. door welke menschen-streken je van me hebt kunnen winnen lummel! Maar eerlijk kun je nooit gespeeld nebben, anders had ik niet zoo erg verloren! Ik
lever je over aan de twaalf ossen met koperen hoeven. Die zullen je verpletteren Kunnen zij het niet. dan val je onder de kaken
van twaalf woeste wolven. Die zullen je tusschen hun achterste kiezen kraken: In anmoet hun
ders de twaalf roofvogels wel,
snavels als zwaarden: Die zullen geen lood
vleesch op je akelige botten laten' Weet je
ook die te verschalken, dan kom je onder de
twaalf furiën terecht: En dat heeft nog nooii

„Dat ziet er niet mooi uit"' vond ze ..Maar
twee menschen weten misschien toch meer
dan zoon akelige, domme draak, de niet
eens tegen zijn verlies kan"' Hier is een zak
met haver. En neem de drie hammei. mee
uit den schoorsteen. Vergeet ook het ge
hakt niet. dat juist op de rechtbank staat.
Het kon je te pas komen!"
Den volgenden morgen ging Braga vroeg
op pad! Het was de hoogste tijd! De berg
bromde hoe langer hoe nijdiger! Sommige
om te
menschen maakten zich al gereed
vluchten.
Braga kwam midden in een grool bosch.
De boomen stonden dicht bij elkaar. Plotseling dreunde de grond. Het onderhout ging
keer van geweld. Twaalf ossen, de ossen
met metalen hoeven, stormden op den armen
jongen aan. Dadelijk strooide hij de haver

)te

-

'

veertjes

vertellen, hè?....

naar alle kanten!

lucht!
„Daar heb

hun
me'
je de roofvogels,
zwaarden van snavels!" dacht hij. En zoo
was het ook. Dadelijk strooide Braga het gehakte kalfsvleesch over den grond. En niet
op hem, maar op die fijne tractatie vlogen
cc verschrikkelijke dieren aan! En de aanvoerder riep Braga toe: „Mocht je ons ooit
noodig hebben, dan heb je maar te waarschuwen!"
De zon raakte de aarde al weer haast aan
toen Braga het hol van de twaalf furiën bereikte Hoe wist hij. waar dat was? Dat wist
hij niet! Maar hij kwam langs 'n spelonk erin die spelonk hoorde hij een meisje luid
schreien.
„Ik moet hier eens gaan kijken"' vond hij

De

JBm

lap

er

vol poud ! De

jonpen

stopte zijn zalhen en zijn Meeren

van Koko

—- -

.s^™S™sssa_i■■_■_■■—■■»'

Uit de kast haalde ze een groot chocolade
Paaschei! 'n Paaschei met 'n lint er omheen
als 'n vlag! 'n Paaschei met van die prachtige vierkantjes uitgehouwen in de schaal.
'n Paaschei om van te droomen!
Met het vochtige voorjaar braken er
Koko was er beduusd van. Dit had tante
moeilijke dagen aan voor Koko zn tante voor hem gekocht! Tante, die één mespunt
Stijntje. Zeker, Manus zaliger, haar man, vreemdkleurige boter over al haar boterhad voor een pensioentje gezorgd, een wehammetjes uitsmeerde! Die hij in een slaniet
iets,
maar
wel
Het
was
duwen-pensioen.
gerswinkel had zien staan, waar het vet
leven;
veel. Het was te weinig om van te
oranje-achtig getint was! Die het koffiedik
te veel om van te sterven. Een volmaakt
zuinige weduwe had er mee rond moeten
komen Maar de weduwe Stijntje was niet
volmaakt. Trouwens, dat hebben we hier
ook nooit beweerd. Een volmaakte weduwe
had zich tot thee. koffie of gemeente-pils
bepaald. De weduwe Stijntje dronk die.
Maar ze dronk er nog iets anders naast. De
kieschheid laat niet toe verdere aanduidingen te geven. En juist dat andere, daar was
het pensioen niet tegen bestand. Tegen zulke buitensporigheden is geen enkel pensioen
tante Stijntje kon
bestand: Kort en goed
er van het pensioen alléén niet komen.
haar luchtballon„Maar ze had toch

DE SCHAT VAN OOME

MANUS.

—

netjes. '" werpt Elsje hier op! Zeker, beste
meid, had ze die, maar luchtballonnetjes en

regen, dat verdraagt mekaar evenmin als
jij en vroeg-naar-bed-gaan! Hoeveel keer
moet je lieve moeder den grooten wijzer
niet stiekem 'n duw geven, om je maar naar
boven te krijgen? En als je dan eenmaal
goed en wel boven bent, zet ze hem weer
gauw terug. Ik heb het zelf wel gezien! Maar
ik mocht het niet verraden! Dus: mondje
dicht, kindje!
Het was 'n regenachtig voorjaar. En de
fleurige ballonnetjes konden dus de straat
niet op! Stijntje bleef thuis: En keek triestig
naar buiten.
„Zit je te prakkizeeren, tante?" kwam
Koko vol belangstelling binnen.
~.Ic hebt, als altijd, gelijk, Koko!"

.tof.

zn hand! In vormclooze
op het harde
Paaschglorie
brokjes brak zijn
Achter de heg steeg een luid ge-

lach op!
Dit werd den naren plaagceesten
lottig! Koko crccp wat hij grijpen kon oven verrekijker, met metiilen sch
•e over de heg: P»ti! P»t»! Hel
kwam op de ruggen der laffe jongenrecht! En niet zachtjes ook' Jankend h<
ze het tuintje uit en sloegen de keuken
achter zich dicht! Hun verdiende loon
den ze ruimschoots gekregen!
„Eén-één!" stelde Koko vast: Raapte de
den verbrokken chocola bijeen. En
tuink;.
het
weer
in
rekijker
Maar wat was daf1 De koperen schaft was
gebarsten: Koko had er ook zóó hard mee
geslagen! Hij bekeek het arme ding na
lets wits drong door den barst naar b
'n Stukje papier' Koko trok het voorzien' ?
te voorschijn! Het was een briefje! Een
briefje met 'n adres:
„Aan mijn vrouw Stijntje. als ik er r t
meer wezen zal!" stond er op. He'
..vrouw" was, om precies te zijn, d<v
schrapt. En vervangen door het
weduwe. Klaarblijkelijk was dit briefje
oome Manus zaliger geschreven.
Koko stapte naar binnen. Zijn verdriet om
het Paaschei was hij al vergeten.
„Kijk 'ns. tante: 'n Briefje voor u! N 2
van oome Manus zaliger!"
„Hoe kom je daar aan. Koko?"
„Het zat in zn verrekijker!" antw
Koko. Op bizonderheden ging hij liever
niet in!
Tante zette haar bril op. Veegde éérst de
glazen schoon.
Hoe verwonderd was ze, toen ze las:
„Achter in het tuintje .bij den berkeboom, 'n meter onder den grond, daar
ligt het!
MANUS"'
„Dat moet dan déér wezen, Koko!" zei
de weduwe buiten.
Koko nam 'n spa. Hij begon te spitten. Dat
was gemakkelijk gonope' De regen had dea
grond doorweekt. Eindelijk stootte hij op
hards. Hij groef het uit. Het was
kistje, goed dicht. In dat kistje bleek
'n kistje te zitten. En eindelijk kwam 'a
derde kistje te voorschijn, 'n ijzeren.
..Kom mee naar binnen, Koko! De buren
hebben er geen steek mee te maken!" zei

.

-

..Waarover?"

„Over m'n centjes! Ik kom niet uit met
m'n centjes! En met den regen, wordt 't met

de ballonnen óók niks:"
Tante zei haast altijd: ballonnen! En die
rare vierkantjes voor de suiker en de boonen noemde ze: bonnen! Toen zij op school
ging. waren de tijden nog niet zóó gelukkig,
dat je op 'n hoekje grauw papier suiker
en boonen kon gaan halen. Ze had dus nooit
van 'n „bon" gehoord.
Koko trok 'n bedenkelijk gezicht.
..Moeder zegt, dat ieder van zn inkomen
hoort rond te komen, tante!"
„Dat hóórt ook zoo. Daar heeft ze gelijk
in, je moeder! Maar mij is dat nou eenmaal
niet gegeven, jongen! En ik heb met mijn
gegevens te werken, begrijp je?
Toch heb ik nog iets voor Je gekocht.
Kijk maar eens hier!"

er mee

het ei uit Koko

opmerkelijkekiezel.

avonturen

iemand overleefd"'
Na deze vreeselijke bedreiging keerde het
monster binnen den berg terug Hij begon
En zooveel «-ook
vreeselijk te rommelen.
dat het
donker
uit
de
opening,
kwam er
heel
de
buurt:
werd in
op weg
..Ik moet maar zoo gauw mogelijk
Be
eigen.
..Anders
gaan'" zei Braga bij zn
hij
kan
ook:
Dat
spuwen
te
gint hij nog vuur
dan
schaken!"
beter
in ieder geval
Thuis vertelde hij alles aan zijn lieve moeder

—
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EEN SCHOON EILAND !

—

Otter

dat weet 'n
over den grond! En ossen
zijn dol op haver. Ze lieten
klein kind
Braga kalm loopen. En ze keken hem net
aan, of ze zeggen wouën: als je ons noodig
Dat was
hebt, dan waarschuw je maar!
bizonder goed afgeloopen dus!
Leelijker zag het er uit, toen de wolver
aanrukten. Hun tong hing als 'n stuk vuur
uit hun muil En hun oogen waren met bloed
doorloopen. Door hun grauwe vel schemerden de magere ribben heen als ribben van 'n
waschbord Blijkbaar gaf de draak hun niet
genoeg te eten! Braga lei hun de lekkere,
malsche hammen voor, de drie hammen uil
moeder haar schoorsteen! Crimineele. had jo
die wolven moeten zien! Net kinderen, die
het ijspaleis mogen plunderen op 'n inikheeten dag! Ze schransden van belang! En ook
zij gaven hun weldoener te verstaan als je
ons ooit noodig mocht hebben, dan roep je
maar!
Eindelijk bereikte Braga een plaats in hel
gekapt
woud, waar houthakkers hoornen
hadden. Daar was een open ruimte ontstaan
In het midden van die open ruime gekomen, zag de jongen een donkere wolk in de

—

Niemand wist waar het dorp ligt, dat nu
ineens aller aandacht geniet! Arie naar het
postkantoor gestuurd! Kwam terug: in Limburg, niet ver van Weert, op de Belgische
grens! Ziezoo. Wéért kennen we, met dien
hoogen toren (en de viaatjes). En van dien
toren uit kunnen we Hunsel zien.... en
misschien Annie!
Je prachtige teekening is door de hoofdredactie en door de redactie ten volle be-

—

spron?

alle watervalletjes !

gesproken? Prachtig!
Daar gaan we dan:

De eerste prijs is voor
Annie A„

„Komt, wolven:" riep Braga dadelijk!
Hij drong op den tast af naar binnen. Daar
schaduwen kwamen het onderhout
zaten
Donkere
aan
vond hij het arme kind. Dr haren
de blanke veertjes achterna
weg'
Ze
holden
onmogelijk
uit.
den muur gebonden. Zij kon
keurig netjes bij den baa3
„Wie ben je en wat doe je hier?" vroeg en brachten ze
terug! Echt leuk van die wolven! En toen
Braga.
Tisiphone
's avonds thuis kwam. viel er niks
„Ik ben Hela en mijn vader is Koning. De
bevyl
niemendal
aan te merken!
twaalf furiën hebben mij ontvoerd op
mij
ben je niet zoo gemakkelijk
vuurberg
„Met
huist
draak,
die
den
in
van den
Megaira na.
Het
Maar stil! Daar komen zij aan! Laat niet klaar, makker!" spotte
jongen
venijnig
den
keek
aan.
helsche wijf
merken, dat wij met elkaar gesproken hebHet merg in zijn botten versteef. ..Wij nebben."
groote zakken met erwten daar staan.
der
ben
grot
zich
in de
Zóó wist Braga. dat hij
Die
moet
je morgen allemaal uitzoeken, of
stemde
wetenschap
die
furiën bevond! En
je gebeente,
hem niet bepaald tot fluiten! De wez.ns toch er soms rotte bij zijn? En wee
er
mankeert!"
één
zagen er afgrijselijk uit. Hun hoofdharen als
Ook deze opdracht had Braga bijna veruit de
waren slangen. Vlammen schoten
oogen. In de hand hadden zij geeselroeden, vuld, toen er weer 'n storm opstak. Daar
zat de draak natuurlijk achter, dat begrijp je
uit slangen gevlochten
wel. De storm blies tegen de zakken aan; de
„Daar hebben we den jongen, die oneermeejter.
den erwten rolden naar alle kanten weg.
lijk gespeeld heeft tegen onzen
„Komt, ossen!" riep Braga nu zijn vrienAlekto,
de
nooitriep
grooten draak!"
te hulp! De trouwe dieren kwamen aanden
rustende, bijgenaamd.
stonds toegeloopen. Met hun groote. breede
„Jou zullen we eens mores leere.i, maksnoeten veegden ze over den grond Veegker! Morgen aan den dag sleep je de>e zakze
den de baldadige erwten weer bij een en
ken met haver naar buiten! Je schudt
dan
weer
lieten
ze in de zakken vallen! Braga was geallemaal leeg. Je doet het graan
kon hem niets maken, die leeMegaira
verred!
één
korreltie
in drie zakken! En als je
lijke furie!
speelt, hak ik je je kop af!"
„We zullen wat anders moeten verzinnen!'
's Morgens begon de arme jongen aan het overlegden de furiën nu Maar zóó grif ging
moeilijke karweitje. Alles leek goed te gaan! dat niet! En Braga was wel zóó le°p. oro
Maar toen begon, héél in de verte, de draak niet lang op 'n nieuw baantje te wachten,
Dat gat n
uit zijn neusgaten te blazen!
dat snap je! Toen de furiën der volgenden
storm! Die storm verspreidde het grian naar morgen het hol verlieten, maakte hij gauw
alle richtingen! Snel riep Braga nu zijn Hela los. Het meisje wees hem
schop en
Gehoorzaam
vrienden, de vogels, te hulp!
sleutel.
'n
kwamen zij aanzetten. Nee. zij waren hun
„Het
„Spit buiten de aarde om!" zei ze
Lazen alle
lig/en!
weldoener nog niet vergeten.
goudkorrels
Ik
vol
met
moet daar
graankorrels bijeen en deden ze in de zakheb de furiën ook dikwijls met spitten bezig
een' Alekto had 's avonds niets aan te mergezien!"
ken! Braga had zich schitterend van zijn opBraga deed. wat het koningskind hem zei:
dracht gekweten! En Hela glimlachte hem Het was zoo! Het lag er vol goud! De jongen
goedkeurend toe. het arme kind.
stopte er zijn zakken en zijn kleeren mee
„Morgen aan den dag is er een an ier karvol! Die Hela toch! Wat 'n fijne meiti!
weitje voor je, lummel!'' begon nu Tisiphone.
„En nou gauw het tapijt van Sinbad den
Zij was de leelijkste der furiën. En ontsproZeeman uit die kist gehaald!" zei Hela „Het
ten uit 'n bloeddruppel van den grooten tapijt met de vleugels! Maar haast je wat!
draak. „Je moet de veeren uit onze bedden
sleutel. Behendig
Ze wees Braga den
luchten! En daarna de bedden weer vullen!
de
naar
de kist toe. Hij
jongen
klauterde
Maar. pas op! Laat geen veertjes verloren
taoijt.
En daar zeilden
gaan! Anders hak ik je in duizend stukjes!'' greep het beroemde
Braga.
door
de lucht: Naar
Den volgenden morgen begon Bnga de die twee. Hela en
vader
toe! Wat
haar
van
Hela
bedden naar buiten te sjouwen. Sjouwen i= het paleis
hij
zijn
toen
dochkoning
blij.
de
oude
het woord eigenlijk niet! Ze waren zoo licht was
was die flinke jonie
vv
En
terug
had!
Braga
tertje
als veertjes! Zulke fijne bedden had
.ezorgd?
gen, die zoo goed voor haar had
nog nooit van z n leven gezien'
Echt n
Prachtnaam!
hij!
'n
heet
Hij haalde de veeren dr uit. Legde ze te
Koning ei
de
Prins!
vond
'n
,aam
voor
r
dsar beluchten in het tonnetje. Maar
jongen
de Koningin lachte den dapperen
lag hij alblazen!
Of
te
de
draak
weer
con
toe!
heleen maar te snorken Er ontstond een
De rest hoef ik jullie natuurlijk met te
vige wind. En cüe verspreidde de baldadige

—

werk!
lederen keer, als ik in 't gastvrije huis
van den roemruchten teekenaar van tante
Stijntje en Koko aankwam, liep Arie me
tegemoet! „Wéér dertig!"
En vanmorgen
iwintig!" glom hij dan! En het leek wel, of
hij er procenten van kreeg, in plaats van 'n
paar reepen! De teekenaar, bij wien Arie
zijn ouders wonen in Indië
thuis is
had er braaf schik mee! Tenslotte hebben
ive met zn drieën vergaderd over de prijzen.
En nu één verklaring vooraf: als we de midlelen van wijlen John D. Rockefeller hadden
gehad, waren er nu vast niet zooveel teMaar we beloven
leurgestelde gezichtjes!
plechtig: als we die middelen nogeens krijgen, dan loven we honderd prijzen uit! Af-

—
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Koko

met zijn

chocolade Paaschei.

bewaarde om er nog eens wéér heet water
op te gooien!

Stijn.
Binnen braken zij het laatste kistje open.
Éérst kwam er 'n papier:
„Voor mijn lieve vrouw Stijntje heb ik

dit stukje voor stukje opgespaard!

MANUS!"

Zóó beduusd was hij om deze keizerlijke las Koko.
vrijgevigheid, dat hij gèèn woorden van
„Die brave ziel!" zuchtte de eerbare wedank kon vinden.
duwe. En ze pinkte een makkelijken traan
Hij wandelde met zijn schat het tuintje in! weg.
Voorzichtig droeg hij de Paaschgave op zijn
Onder dit papier zat nog méér papier.
èène hand. En met de andere drukte hij op Maar dat was geen gewoon papier. Dat was
de punt. Het leek wel, of héél de buurt in papier van de Bank! Honderd gulden!
zijn geluk moest deelen!
En heelemaal onder, op den bodem van
Achter den heg stonden twee
Pats!
buurjongens in hinderlaag. Ze hadden Koko het kistje, blonk het van de gouden tientjes!
Koko had tante Stijntje uit den nood gegezien. Ze werden jaloersch! Gauw 'n keired!
vloog
steentje op hun katapult! Rang! Daar

—
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lik Bonn-meester
en Jan de Hartog
in „Ergens in

yederlaiuF',

Eerste Nederlandsche
dramatische speelfilm
Met de film „Ergens in Nederland", betreedt onze film-industrie voor de eerste
maal het gebied van de dramatische speelfilm en breekt zij bewust met de amusements-traditie, die te lang op de vaderlandsche filmstudio's drukte. Er bestaat geen
enkel bezwaar tegen een goede amusementsfilm, maar 'n industrie, die zich vastlegt op dit genre en krampachtig de zonnige zijde van het leven exploreert, moet
uiteindelijk vastloopen, zoowel uit gebrek
aan origineele ideeën als door het gemis
san vernieuwende invloeden. Ludwig Berger nu heeft met zijn nieuwste film den
ban gebroken, als zou in Nederland slechts
een spaarzame amusements-film op haar
plaats zijn en al klinkt voor het scenario,
dat Jan de Hartog voor deze film bedacht
en samen met dr.. Berger uitwerkte, de
aanduiding „drama" te zwaar, toch vormt
eerste poging om op serieuse wijze
een menschelijk conflict in de film uit te
beelden, dat de moeite van een dergelijke
behandeling rechtvaardigt.

In een verslag over een studie-bezoek tijdens de opnamen van deze film (avondblad
• is reeds in korte trekken dit conflict beschreven. Frans van Loon is getrouwd met een meisje, dat als voorwaariiun huwelijk van hem het opgeven
van zijn zeevaart-plannen verlangt. Frans
geeft haar op dit punt toe en vestigt zich
later als advocaat te Haarlem, maar hij is
niet gelukkig in deze omgeving en zijn huwelijk met Nellie dreigt een mislukking Ie
worden. Dan breekt de oorlog uit en wordt
de algemeene mobilisatie in ons land afgekondigd. Frans wordt bij de marine in den
|
' en tijdens haar S)
bezoeken aan hem, wordt het Nellie duidelijk, dat haar man zich nu eerst in ziji,
element bevindt en gelukkig is. Wat zij m
hun huwelijk niet kon bereiken, bereikt dezee en een gevoel van overbodig te zijn
geveest, komt over haar. In deze stemming
van moedeloosheid en plagende eenzaamhe.d komt de vriend, een tooneelspeler, die I
haar i
zijn dienst minder ernstig opneemt,
achtervolgen met zijn attenties, zijn complien zijn gemakkelijk geuite bewond
Z.j verzet zich, tracht tot een eerlijke uiteenzetting met Frans te komen;
maar de dienst is oorzaak van eenige misbaar tot een finaal besluit
oogenblik, dat een keerOp
dit
I
haar leven dreigt te worden, maakt

<

,
',

;
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GIRLS”.

document werd, waarm wij gaarne eenige
onwaarschijnlijkheden over het hoofd zien.
Regisseur Ludwig Berger heeft een dankbaar gebruik gemaakt van deze wisselwerking. In meestal uitmuntend gevonden overgangen sluit hij den loop der huiselijke voorvallen aan op de dramatische ontwikkeling
der actueele gebeurtenissen, die hij dan weer
parellel naast, dan weer in contrastwerking
met elkaar plaatst.
Hierdoor ontstaat een voortdurende en gevarieerde verplaatsing der aandacht, maar
tegelijk wint het verzonnen conflict aan
actueele beteekenis, waardoor het onmiddellijk in onze volle aandacht wordt geplaatst.
Zagen wij eenige weken geleden met „'t Sal
waerachtig wel gaen" een documentair over
onze marine in Ned.-Indië, thans krijgen wij
een gedramatiseerde documentaire te zien
over de marine hier te lande, en deze zal
er bij het groote publiek ongetwijfeld beter
in gaan dan de eerstgenoemde. Er is destijds uitvoerig geschreven over de uitgebrei-

de samenwerking tusschen de marine-autoen de filmleiding en aan deze sariteiten
lijk redden en de film eindigt als man en menwerking dankt de film eenige voortrefvrouw zich te ruste leggen in den boerderijfelijke buitenopnamen van uitvarende onstal, die door zijn optreden, tijdens
dreiderzeeërs, van mijnen leggende en mijnen
gend mijnengevaar, gespaard bleef.
marinevaartuigen, die aan het gevegende
Op zich zelf zou dit conflict, dat zich
reëelen achtergrond
niet heel een onmisbaren
langs traditioneele lijnen ontwikkelt,
kern
de film, het huweWat
de
van
geven.
voldoende stof leveren voor een boeiende
wij kennen uit „Pygbetreft,
lijksconflict,
film. Temeer, waar het in de behandeling
soepele wijze, waarop Berger
van den scenarist, Jan de Hartog, weinig malion" de
onvermijdelijke en vaak lange dialogen
psychologische diepte verkrijgt en vaak een de
Met een steeds actieve camera,
behandelt.
gemis aan logica vertoont. Zooals ons in het
hij
bewaart
het filmbeeld van al te statische
begin der film het onharmonieuse huwelijk
nadert zijn sujetten, neemt afhij
voorgefouten;
van het echtpaar van Loon wordt
met close-ups en zorgt voor
zet, wordt het ons niet duidelijk, waar het stand, wisselt af
beweeglijkheid, die de
een
voortdurende
in dit huwelijk aan hapert en zelfs een
van
het
tooneel
distantieert. Dat die
film
latere uitleg van Frans aan een van zijn
in een geforbewegelijkheid
soms
ontaardt
zijn
waarin
over
superieuren,
hij spreekt
weinig
vloeiende
onbevredigde verlangens naar den zeedienst, ceerde levendigheid en in
sommige
fragmenten
die
onrusovergangen,
verklaart niet voldoende de stroeve en ru„cutter",
fout
den
in
maken,
is
de
van
houding,
jaar
tig
die
huhij na drie
zieachtige
welijk,
zijn vrouw aanneemt.
dit geval van Jan Teunissen, die in zijn
tegenover
Eenerzijds wordt deze Nellie voorgesteld als montage niet steeds de gewenschte logica
het romantische kind-vrouwtje, maar aan betracht. De technische afwerking laat overigens weinig te wenschen over: er is mooie
den anderen kant toont zij meer realiteitszin dan haar man, die in de beslissende fotografie van Farkes, goed verzorgd geluid van I. J. Citroen en bewoonbare descène in de hotelkamer van een onbegrijkortzichtigheid
is.
Zoo
pe'ijke
en grofheid
cors van Wegerif. De muziek was als altijd
zijn er meer onverklaarbare wendingen in in handen van Max Tak, die, waar noodig,
voor onheilspellende muzikale begeleiding
het scenario, maar, zooals gezegd, het verhaal ontleent eerst zijn waarde aan en krijgt zorgde met soms een te veel aan dramatiek
relief door de actueele gebeurtenissen, waaren volume.
•i
mee het verweven is. Uit de wisselwerking
het spelersmateriaal blijkt Jan de
tusschen het verzonnen drama en de acHartog in de rol van Frans van Loon een
tueele realiteit van mobilisatie, inundatie, uitnemende aanwinst, van een beheerschte
evacuatie, mijnengevaar en de rol van leactie en met een expressief stemgeluid. Zijn
ger en marine in deze dagen, ontstaat eerst al te jeugdig uiterlijk maakt hem in deze
de film, die als geheel een boeiend tijds- film als domineerend echtgenoot niet aannemelijk, maar hij weet over deze onwaarschijnlijkheid heen te spelen. Lily Bouwmeester speelt haar rol van verwaarloosd
vrouwtje met de routine en de ervaring van
eenige films, al belet haar dit niet deze
c een te veel aan pathetische zelfbeklag mee te geven. Cruys Voorbergh Is de
verleider. Fien de la Mar speelt een komisch
bij-rolletje, dat jammer genoeg niet nader
uitgewerkt is en onder de vele medespelenden zien wij Eduard Verkade. Matthieu van
Eysden. Max Croiset, Aaf Bouber. Rin Otte,
Did. Canivez en vele andere bekenden van

I

-

„THESE GLAMOUR

„Ergens in Nederland”
I

1910

Een satyre op de Amerikaansche

„debutantes”.
Hier hebben we weer eens te doen met

een film ,die in de eerst plaats spreekt tot
een Amerikaansch publiek, omdat ze toestanden behandelt, waarover in de Vereenigde Staten al heel wat gesproken en geschreven is. Elk jaar presenteert de sociel v
der groote steden de jonge meisjes, van wie
verondersteld wordt, dat hun opvoeding voltooid is, op min of meer grootsch opgezette
bals aan de huwbare jongelui en speciaal
aan de „goede partijen".
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afkomst, geld en positie een beslissende
rol spelen. Er wordt ook druk geschermd
met traditie. En de mentaliteit van de menschen in „These glamour girls" toont overduidelijk aan, hoe bekrompen de opvattingen
aangaande stand etc. zijn.
Men volgt het gebeuren dan ook met groote belangstelling. De film is geen super film,
maar vervaardigd met het voortreffelijke
vakmanschap, waarmee Hollywoood een boeiend relaas op het witte doek weet te brengen. Alle elementen van ontroering, spanning
enz. werden gelijkelijk verdeeld.
Hoofdpersonen zijn een z.g. taxi-daneer
ofwel een „dime a dance girl" en de zoon
van een hoog aangeschreven bankier. De
jongeman is student aan een exclusief „college" en ontmoet het meisje in een volksdancing. Hij noodigt haar uit op een weekend
aan zijn universiteit, waar gewoonlijk slechts
„debutantes" verschijnen. Natuurlijk valt ze
in deze omgeving op, hetgeen niet wegneemt,
dat ze er in slaagt, de liefde van den milionnairszoon te verwerven, voor wien ze van
het eerste oogenblik af genegenheid voelde
Intusschen is de film wel zoo reëel, om
niet de oude legende te herhalen van het
lieve arme meisje, dat een knappen en tegelijk schatrijken jongeman trouwt, daarbij alle
standsvoordeelen op zijde schuivend. Ne.'n.
deze jongeman wordt arm. omdat zijn vader
wegens bankbreuk de gevangenis in gaat. Het
happy end berust dus vrijwel uitsluitend op
een vereeniging der twee geliefden, hetgeen
ook wel iets is.
Maar onderwijl hebben we tal van geestige
en pittige scènes meegemaakt en een goeden
kijk gekregen op enkele aspecten der samenleving in de republiek der sterren en strepen. „These glamour girls" blijkt aldus even
boeiend te zijn als ..Tropennacht in Saigon"
een sterke speelfilm, die deze week als pièce
de resistance op het programma van het Capitol Theater te Rotterdam staat. Toelaatbaar
voor volwassenen.

Vele ijdele of eerzuchtige ouders spendeeren groote sommen aan het „uitbrengen" van
hun dochter. Voor de meisjes zelf is het natuurlijk een indrukwekkend evenement. En
dat hierbij heel wat emoties losbreken, ligt
voor de hand. In zekeren zin zijn de „debutantes" een weerspiegeling van een sociaal
probleem. Immers, ze moeten er elk jaar weer
den nadruk op leggen, hoe exclusief en aristocratisch dat deel van het Amerikaansche volk
is. dat zich de „upper ten" noemt. In een
democratisch land als de Vereenigde Staten
hebben standsverschillen, ten spijt van alle
beweringen aangaande het tegendeel, een geweldigen invloed. En zelfs de wereld der „debutantes" is in klassen verdeeld, al naar gelang van de milieus. waaruit ze voortkomen.
Deze debutantes doen alles, om de aandacht
op zich te vestigen en de pers helpt mee. om
ze in het centrum der publieke belangstelling te houden. Een tijdlang werden de debutantes zelfs concurrenten van modellen, cabaretzangeressen. dansmeisjes etc. En ze werden daarom ook hierom voor een sociaal
over
euvel uitgekreten. aangezien ze, zuiver uit
uit
den mond
liefhebberij, anderen het brood
Edvvard G. Robinson is aangewezen om de
stootten.
hoofdrol te spelen in een film. waarin het
Men ziet. er valt over de Amerikaansche leven
van den beroemden psycho-analyst
„debutantes" heel wat te vertellen. De manier
Frcud zal worden weergegeven.
Sigmund
glamour girls" (Neder-

vooral de dames zal interesseeren.
Feitelijk werd in de film volkomen aan de
realiteit vastgehouden Uit de handeling
blijkt, dat inderdaaad in de Vereenigde Staten

het tooneel.
Zoo Is dan „Ergens In Nederland" een fflm
geworden, die vele uitnemende kwaliteiten
bezit en die. naast haar verdienste van eerste dramatische speelfilm vooral slaagde in

haar opzet, een gedramatiseerd tijdsdocu-

WERELDSCHE VROUWEN.

IDit

en

•

Avonturen rond

„Opgejaagd”

van

„De ster van Rio”

een

Braziliaanschen
diamant.

voorbij.
De 20th. Century Fox film heeft het aangedurfd een biografie van Hollywood over

de afgeloopen dertig jaren van zijn bestaan
samen te stellen. Men zou alleen graag iit
materiaal in handen willen zien van een
kundig filmer, die aan Hollywood's belevenissen een verantwoorden vorm zou weten te
geven en in critischen zin de verschillende
ontwikkelingsstadia zou volgen. Nu heeft
men Irving Cumrrings de opdracht gegeven
en deze heeft de historische gebeurtenissen
figuren uit de
en verschillende klassieke
filmwereld verwerkt in een geromantiseerde vertelling in natuurlijke kleuren, die als
amusementsfilm zeker geslaagd is, maar
boven haar onderwerp uitkomt, noch aan
dit onderwerp den vorm geeft, dien het ver-

—

—

Freud.

is een onbeduidende film, waarin de
zij van dichtbij kennis met het moedige en
Weyne Marris, Lane
Humphrey Bogart in „De terugkeer”
Dr. N.
regisseur
Edward Griffith. tevergeefs pootrt.
en
Je werk der kustwacht
ons
te
laten
lachen
om
een
komisch
verFrans,
uit een soort dagboek van
haal, dat onder zijn handen echter langdat haar bij toeval in handen komt, zijn
dradig en loodzwaar wordt. Hoofdfiguur is
tuur kennen, die onder een weinig
rijk. verwend meisje. Christopher U
een
gaat. blijkt .de ster van Rio" zich niet meer
hte ruwheid in al de huwelijksjaCruys J'oorherph in ..F.rpcn* in
dat
uit
sensatiezucht
een
bliksemhuwi
Deze
geop het toiiet van de schoone Braziliaansche
r haar vcrbnrgen bleef.
sluit met een armen journalist en met deze
komen juist op tijd het huwete bevinden.
daad hoopt weer „frontpage-news" te
Er ontwikkelt zirh nu een uitgebreid onden. De journalist. Chick d Baunon, w 1 het
derzoek naar den verdwenen schat, waarbij
haar niet makkelijk maken en weigert te
de detective en ziin assistent blijken geven
weet hij te ontvluchten. Hij vindt Helen In scheiden nm schandaal te vermijden. Ten
van scherpzinnigheid Zij overhaasten zich
behoeftige omstandigheden en Ramey geminste eenige maanden zal zij. althans v
in de overtuiging, rist de zeldziam
niet.
vlucht, maar hij weet een middel, om den het oog van de wereld, zijn vrouw zijn en
groote steen te eeniger tiid van zelf te voorschuldige terug te lokken, hij sticht bi
daarna zullen zij in aile stilte uit elkaar
schijn zal treden Wanneer de Brazi'iaan
Ramey hierdoor inden r
gaan. Maar zooals het dan gaat in film», ir.
in
zijn landgenoote naar hun vaderland
met
John Harrington is jaren geleden onschu'terugkomt, wordt een be
derdaad
paar
tenigkeeren.
volgen zij het tweetal. Senor
die
wordt
„echtpaar",
maanden
het
al
wegens diefstal tot gevangei
schijnt het klassieke Felipe zelf maakt zich om het verlies van
strijd geleverd aan den rand na den kijvende en ruzie makende, verliefd op elVoor
een
Duit"her
Amenaf in een der berucht geworden
vuurpoel. In het gezicht van den dood bekent kaar en het e.nde brengt de gelukkige herland, waar avonturen ontstaan en beleefd zijn kostbare diamant weinig kopzorgen, des
keu mgkolonics. maar hij weet te Ramey
van toesr.ellende agenten
aanhoore
eeniging
Zuid-Amerika te 7ijn en dan wel te meer om de levende ster van Rio, wdke
n naam een
schuld, waardoor John vrijkomt
zijn
ten
rrisge7ell:n is, te veroveren.
genre
Dit
van
..mad-comedies"
heeft
l
ncn en getrouwd met Heliefst Brazilië Ook deze film Do Ster van
nog eenmaal zijn vroeger werk opval: hn brillanten regisseur noodig
en
om
Na
tempo
e.i
een aangename reis stappen zij te Rio
.ver
len
het
daarheen
Rio", verplaatst deT.
ich als specialist in
van een petroleumbrand.
blusschen
te halen uit het meestal magere gege'
aan
land en nemen afscheid. Tot groote
Rio
van
petroleumbrandon
chen van gevaarlijke
Midden In den dans in 'n havencafé
dergelijke
is
niet
een
bnllan'h
veel geld verdiend heeft,
het atten denken aan „ik ben een vluchteling", te filmmaker, zoodat eerst recht het vooze de Janeiro. waar de schoone Concha
I urn te boren. In
rrat, komt haar ver
maar het bereikt nergens de strakke
verhaaltje opvalt.
t William Ramey hem opzoente °P 7i Jn Paarrl
:ig van Merbondenheid en de
Om de losse moraal, die in de kringen der loofde, rio dar :
'
icm kent uit zijn vroegere leven
fje
Hu een dans met
vyn le Roy's historisch geworden film. De
raden
„it
New Yorksche „society", althans zooals r!c
en alles afweet van zijn straftijd en zijn ontoa.
hier
«rij
regissteur H. C. Patti
hij zich tem::
hebben,
te
trekt
;ldigd
gemaakt
wordt,
die
voo
haar
film
is voorI van John geld af te perkennen uit ..de gouden kooi en .1
geboden
zijn
behoud
en
uitverkorene
voor
volwassenen
toont
in do gelagkamer
zich handig in diens leof Vernon and Irene Castte" heeft volstaan
riiamar'
grooten
aandeeeen prarhtigen,
knap te
len in zijn bezit te krijgen, maar verraadt met de vele boeiende gebc-.
gebruik \an het land. beteekent het
het
vcverfilmen, maar hij heeft niet kunnen
te aan de politie, na eerst zijn
een dergrlijken diamant aan
dat het pathetische slot en eeni.'e
„Pinoechio”. schenken van
schuld aan de misdaad, waarvoor John heeft hinderen.
een meisje, dat die steen het symbool zal zijn
minder geslaagde wendingen in bel
'•eten. aan den onschuldig veroor„Sneeuwwitje en de zeven dwergen" had van hun eeuwige liefde en trouw.
onaannemelijk bleven. Met Edward G. Roie te hebben bekend.
binson als John en Gene Loekhart als een tol
Nauwelijks heeft zij den steen in de hand
•uw gaat John nu naar de strafkolodringt het \
genon
duivelsche indringer ontstond inmiddels een de filmpjes
n zijn vrouw beloofd te hebben, thans avontuurenfilm,
het ko<tb*ar
die 18-jarigen en ouderen etc. op den ach!'
ontrukt
binnen.
'ijd geduldig uit te zitten. Maar als _«j
Dit
VS
immers.
"■
n arrest. De
nderen.
en
neemt
geboeid
volgen.
zullen
kleinood
in de gevangenis hoort, dat Ramey zich van ongetwijfeld
..Sneeuwwitje' bracht in 1938—39 niet minte ziin gegraven tn een terrein,
Wijkt
steen
de petroleumbronnen heeft meester gemaakt,
C. B.
nop tot
p en
1939, dus
der dan 4.0T7M3
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Dertig jaren film trekken

dient.
Cummings, of liever de scenarioschrijver
Ernest Pascal, schiep de fictieve figuur van
in
den regisseur Michael Linnett Connors
wien wij D. W. Griffith of een der andere
filmpioniers moesten zien
die in de beginperiode van Hollywood naar dit filmcentrum trekt, samen met zijn vriend
Dave
Spingold en zijn New Yorksche theaterontdekking, Molly Adair. Tegelijk met dit drietal maken wij de opkomst van Hollywood
mee. Wij zien de val- en smijtkluchten geïmproviseerd worden voor de camera, wij
zien Buster Keaton met taarten gooien nair
Molly Adair, wij zien de historisch geworden „Keystone Cops", de dwaze agentjes in
een koortsachtig filmpje, vol auto-ongelukken en valpartijen en met de „bathing beauties" van Mack Sennett krijgen wij het
eerste „sex-appeal" op het witte doek te
zien. Maar Mike Connors klimpt op, hij gaat
grootsch-opgezette Oostersche drama's regisseeren en Molly Adair wordt van „slapstick'-comedienne een gevierde actrice, wier
populariteit met den dag stijgt. Dan komt de
periode van het liefdesdrama, van smachtende blikken en vertwijfelde gebaren, de
tijd, dat de zwijgende opnamen worden begeleid door zachte muziek om het juiste gevoel bij de spelers op te wekken en in stand
James Roosevelt, de zoon van president te houden. Mike leeft in deze jaren, dat een
Roosevelt. die kort geleden een eigen filmnieuwe industrie geboren wordt en
een
maatschappij heeft opgericht, heeft zich gegroot»; vlucht gaat nemen, alleen voor zijn
keerd tegen de aantijgingen van den volkswerk en het ontgaat hem, dat Molly op hem
vertegenwoordiger Dies. door wien herhaalverliefd is en wacht op een blijk van gedelijk is beweerd, dat Hollywood een broeinegenheid van zijn kant. Hij ontwaakt eerst
nest van het communisme Is.
uit zjn droom, als Molly hem haar verloving met haar tegenspeler Nick Haydn mededeelt en dan is het te laat. Molly en Nick,
het meest geliefde „love-team" van het wit'e
doek verlaten zijn maatschappij, andere tegenslagen volgen en het schijnt, dat de rol
van Mike als groot regisseur is uitgespeeld.
Na jaren van achteruitgang krijgt hij eindelijk weer een kans. als hij door bemiddeling van Molly een van haar films mag regisseert n, maar dan worden in 'n auto-on:n Eedood en Molly zwa:,r
geluk ."■
gewend. De film wordt tijdelijk stopgezet
en it. dien tijd maakt Je komst van de „talkie" het uitbrengen van zwijgende films
onmogelijk. Maar Mi-ie versaagt niet. De
voornaamste gedeelter der film zal hij opnieuw maken met een sprekende en eventueel zingende Molly Adair. zoo gauw zij beter i« en samen zullen zij weer nieuwe films
maken, die de wereld zullen veroveren....
Deze retrospectieve fragmenten zijn verreweg het interessantste gedeelte van de film
en het is om deze fragmenten, dat men hH
romantische gebeuren tusschen Don Ameche
als Mike en Alice Faye als Molly graag op
den koop toeneemt ledereen dus, die belangstelling heeft voor de historische ontwikkeling van de film en iets meer zou willen

Een film

nu, waarop in „These
landsche titel „Meisjes met ideeën) de kwestie ook voor ons bijzonder interessant is genaar
maakt, haalt de film een heel eind
voren en doet haar meer zijn dan amusement
zonder meer. Dit is een stuk Amerika, dat

HOLLYWOOD CAVALCADE.

weten van voor-historische werkmethoden
in de filmstudio's, zal deze film, althans bij
fragmenten, kunnen genieten.
C. B

gegeven oogenblik te dansen, terwijl het
orkest „de Ster van Rio" speelt. Midden in
den dans toont zij Senor Felipe plotseling
den kostbaren steen en vertrouwt daarmede
den diamant en zich zelf aan zijn hoede toe.
aanbod, gelijk zich laat begrijpen,
Welk
door den Senor dankbaar wordt aanvaard.
Evenals in zooveel Duitsche avonturenfilms van den laatsten tijd is het verhaal met
een zekere spanning, welke den toeschouwer
voortdurend geboeid houdt, in beeld gebracht. Werncr Scharf, Gustav Diessl, Harald Paulsen en de andere acteurs spelen
Braziliaansche typen meteen bravour alsof
zij Zuid-Amerikaansch bloed in de aderen
hebben, terwijl Max Gülstorff in zijn creatie
van den detective werkelijk een tikje Hol-

landsen aandoet.

-

Aandeelen

voor

.
.

in
n reeds een jaar gedraaid had.
g 1 250 130 dollar. Thans is „Pinocchio" ged en ofschoon vele critici meenen. dat
Walt Disney eigenlijk aan het r
'r- kort heeft gedaan, doordat hij een (
opvatting van Pinocchio de wereld in zond.
het
die nogal van het or:c
er naar uit, dat ook deze groote teekenfilm
Inmiddels heeft men
in verband met allerlei nieuwe techr.

•

dat weliswaar verlaten ligt maar
een eoiressie behoort van een grooten iu«oopman senor Felipe Escobar. V
nfrerhtel.jk vervolgd en gaat
root eenige maanden achter slot en greniel
n gesclne
De diamant I
met zijn
reist
Escobar
denis Senor Felipe
h- n
om
naar
Amsterdam
reuze-diamant
daar te laten sliipen en te gelde te maken
Maar langs een anderen weg volgt hem
de schoont Concha. vastbesloten het onder
an haar liefde met Vinrente wee' in
ngrijke schaal moeten
in Californ.»
te krijgen.
haar
bezit
uitbreiden en ook voor de op het programma
Zij weet een plaatsje te krijgen onder de
'agen n<
staande films waren r
mannequins, welke de klo.inood'en op de
Daarom heeft de Walt Disnev Produd
t
moeten «ertoonen Senor Felipe. ni.-t
ntsehappij voor 3.875.000 dollar aan prefewie hij voor heeft kan er zich volwetend
II ernrr Seharf en La Jana in „De Ster van Rio'.
ir.
uitgegeven, verdeeld
!e aandeelen
vereenigen, dat een zoo SellGOkomen
mee
gedeelte
000
25
dollar
Een
hier5
stuks ad
landgenoote van hem zijn kostbaar b"zit
n is bestemd ter bestrijding van de onkos- ne dragen Hij gaat zelfs nog verder en is spijt natuurlijk van Senor Felipe. Concha
De rol van Concha wordt vertolkt door
ten voor wier nieuwe films en wel ..Bambi". zal
nog gebonden aan Vincente, die de danseres La Jana, die kort geleden tengevoelt
zich
ooren
van
de
mooie
naar een bekend Amenkaansch kinderboek. zoo onder den indruk
volge van een longontsteking Is overleden.
intusschen weer vrij is gekomen en in vroodat hij de raadgeWind in the Willows". (idem). „Peter Pan" van zijn Braziliaansche.
wijn,
het
verleden
Zoo krijgen wij twee weken achter elkaar
vol
zoeten
lijk
gezelschap
defilm. die ..Fantasia" zal heeten. M?n vingen van den nuchteren Hollandschen
in
zich
van
dit
het Rotterdamsche Luxor-thcater hoofdtracht
te
Concha
heeft
vergeten
meisje
volwind slaat en het
ziet. uit de simpele teekenfilmpjes is een tective in de
Zij zal Vinc»nte spelers te zien, die waarschijnlijk voor de
voorgesteld.
weerzien
alles
doop»
de
Zij
komen zijn vertrouwen schenkt
millioenen-business gegroeid.
laatste maal op het witte doek verschijnen.
laten zien dat zij er in geslaagd is hun ondiamant als ..de ster van Rio".
Vorige week de oude speler Ralph Ar'r i.i
te
Dit
w?erkrijgen.
derpand
weer
bezit
in
De schoone Concha heeft intussrhen een
Vincente
in zijn zwanenzang en deze week
zien
van
den
en
ruwen
Roberts
dronken
landgenoot.
Hollywood heeft een verfilming van het afspraak gemaakt met een ander
nog jeugdige actrice, wier dansen in
dedesillusie.
De
een
groote
een
wordt
echter
rumba-speler
als
leven van den bekenden Duitschen predikant ren varVté-artist. welke
deze film haar „Stervende Zwaan" ■is (,-•
en zijn assistent zien kans de onthulen tegenstander van het nationaal socialisme tijdens de show in de zaal aanwezig zal zijn. tective
wat
te
verhaasten.
worden.
ling
mysterie
van
het
Niemoller, laten varen, omdat gevreesd werd. Nauwelijks hoof» zii eenige maten van de
Felipe
brengen
Senor
De film „De Ster van Rio" verelscht voorTijdens
bij
een
feest
dat diens familie zich er tegen zou kanten rumba gedanst of het licht in de zaal gaat
begint
op een behoud voor volwassenen.
Deze
binnen.
meisje
zij
het
weer
aaneenigen tijd uit. Wanneer het licht
en een proces zou beginnen.

'

Edxc. G. Robinson vn Ruth Hussey in „Opgejaagd",
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Java-China-Japan Lijn

FINANCIEELE RUBRIEK.
BINNENLAND.

In het jaarverslag van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten werd o. m. het volgende

:

medegedeeld
In het geheele verslagjaar kwam geen

enkele gcmeenteleening aan de markt, hoewel
toch in de eerste helft van dat jaar de ruimte
der middelen om zulke leuningen te doen
voortduurde. De gemeenten, ook de
grootste, die vroeger vrijwel uitsluitend niet
bank-consortia werkten, waren mitsdien aan
gewezen op leeningen op onderhandse*—
schuldbekentenis, waarvan op ruime schaal
gebruik gemaakt werd.
slagen,

Wegens voortgaande extra-aflossingen ten
gevolge van plaatsing van door ons verstrekte
leeningen elders tegen een lagere rente dan
wij konden aanbieden in verband met de rente,
die de Bank zelf voor de leeningen te haren
laste betalen moest, waren wij ook in de
eerste helft van het verslagjaar eveneens genoodzaakt tot extra-aflossing van of op door

achterwege.

Evenals het vorige jaar werd een belangrijke hoeveelheid bauxiet naar Formosa en
Japan vervoerd.
Het ladingvcrvoer van Janan naar Ned.Indië was bevredigend, doch hier dient melding gemaakt te worden van de belemmeringen, welke de fabricage en de export van Japansche goederen meer en meer ondervonden
van het tekort aan grondstoffen, brandstoffen
en electrisehc energie. Moeilijkheden als covolg van de devie/enrestrictie in Japan vireis' hten onze bijzondere aandacht.
Het passagiersvervoer bleef gedurende het
feheole jaar. als gevols van de toestanden in

ons opgenomen leeningen.

Toen de oorlog uitbrak, veranderde de toestand ingrijpend. Van groote ruimte der vletalle
tende middelen was geen sprake meer;
mogelijke conversies hadden plaats gehad. Le
rente ging mitsdien stijgen, en wij moesten
weer trachten leeningen te verkrijgen, opdat
wij aan de aanvragen der gemeenten voldoe-a

konden.

Het gelukte ons twee leeningen van een millioen op te nemen de eene tegen pari en
3: s % en de andere tegen pari en o i ft.
Op 15 Juli verhoogden wij de rente van
%op 3 i ':, om deze geleidelijk in over3
eenstemming met de algemeen berekende rente
op te voeren tot 4' 2 '.'o.
Bij de bank werd ia het verslagjaar geconverteerd ƒ 3.128.515 iv. j. 7.906-9—l en extra-

19.696.104).
31 December 19JU waren

De oorlog in Europa heeft natuurlijk niet
nagelaten zijn invloed op ons bedrijf te doen
celden. Eener/iids waren wij in staat in verband met de algemeene stijging van do werold-

vrachtenmarkt de vrachten en passasierstarieven binnen zekere crenzen te veilMJOgen. anderzijds werden wij voor verhoogde exploitatiekosten gesteld.

'

van kracht 635 552 > leeningen met langen
looptijd, totaal ƒ 35.330.078 i32.251.0U0i.

De algemeene toestand staat niet toe. zich
aan eenige voorspelling met betrekking tot de
toekomst te wagen, ofschoon de gang van
zaken op het oogenblik niet onbevredigend i<
blijft de grootste voorzichtigheid geboden.

In 1939 werden aan nieuwe leeningen afge108 '83) ƒ 5 071bJ7 i1.öUö.790).
Toen de oorlog uitbrak, steeg de rente sterk
en op groote schaal verlangden de geldgevers
aflossing der door hen aun gemeenten verstrekte kasgeldlceningen. 't Gevolg was, dat
de gemecmen terugvielen op de door ons beschikbaar gestelde credieten in rekening-courant Voor zoover deze credieten te laag waren,
of de gemeenten geen crediet aangevraagd
hadden, konden moeilijkheden niet uitblijve 1.
Wij hebben zooveel mogelijk getracht hieraan
tegemoet te komen.
Toen de rente voor kasgeldlceningen de de-

sloten

De sterk gestegen bouworijzen maken, ook

in volgend* jaren, aanzienlijke resrrveeringen
noodig.

Met

betrente in rekening-courant genaderd was, besloten wij geen kasgeld—«ningsn meer te v

strekken en de uitslaande te doen aflossen
De debet-rente in rekeningcourant, die 1
Januari 1939 3 ; ', bedroeg, werd ingaande 15
Octobcr, verhoogd op 4' :
de credit-rentc
gelijktijdig van \ op i
Op 1 Januari 1939 had de Bank opgenomen

.

,

:

aan kasgeldlceningen ƒ 2904 199.9001; in
werd opgenomen ƒ 5.34 S •■:>) en terugat op 31 Debetaald ƒ 22.256 1100 5".

I

cember 1939 ten laste der Bank aan kasgeldlceningen opgenomen was ƒ 5 330.000 '26041.
Op 1 Januari 1939 had de Bank verstrek!
aan kasgeldlceningen ƒ 3 635 161 '2.185.5
in 1939 werd verstrekt ƒ 24 475 300 15 378.101 ■
en terug ontvangen ƒ 27.860 401 '11961439.
gezoodat op 31 December 1939 ten
meenten enz. uitstond 250 000 '3 635 116).
;;7o
In '39 werd a deposito on.v
terugbetaald
ƒ 50.460.977
(55.119.297), en
155.754 16()i, zoodat het tegoed der dep
rekenn en op 31 December 1939 bedroeg
t 2.482.Ö41 '4 537 501.
In 1939 betaalde de Staat bij de Bank ten
behoeve van de gemeenten ƒ 422 909 228
(ƒ 403.511.875) en betaalden de gemeenten ten
behoeve van den Staat ƒ7B 712325 i96.119.550i.
De winst bedraagt ƒ 421 401 '387.591) ; af te
schrijven op: a. gemeent- obligauen uit k/ndtcaat, in verband met den beurskoers op 29
December 1939 ƒ 15 440. b. dienst der geldteeningen:
10. afschrijving, vastgesteld aan de
hand van den looptijd der betreffende leeningen ƒ 45 804; 20. extra-afschrijving, waardoor
deze rekening geheel wordt afgeschreven
ƒ 210.180 '440 779', zoodat de netto-winst bedraagt ƒ 149976 '53 137), waarvan te storten
in het reservefonds ƒ 14 997 (53 187), zoodat
voor aandeelhouders beschikbaar blijft ƒ194
(—), voldoende om een dividend uit te ket
ren van 2 ', ■ v j nihil) ƒ 134 920 l—>.
De balans per 1 Januari vermeldt in het
v.), lei
debet: kantoorgebouw ƒ2
ningen aan gemeenten enz. op langen tcr*mijn ƒ 35 330 U7B '32.251 069».
debiteuren in
R.-C. ƒ 18 44- '43 "56 S 4 kassa, bankier efl
postgiro ƒ 952 119
kasgeld!'
U.'g. ƒ250 000
'5635 161',
senatkistpapicr
ƒ 265.000 (— i, diverse debiteuren ƒ 238.958
(220.813), genieente-obligaticn uit syndicaat
ƒ 96965 '185 171. dienst der geldleeningen
(ƒ 255.984) ; en in het credit: aandeelenkapitaal
(onv.),
ƒ 6 746 COO
reservefonds
geldleeningen:
ƒ 275547
(260.549',
„
schuldbrieven 1937 ƒ 5.610 000 (7.030.000), I
schuldbrieven 1938 ƒ 7.555.000 (8.000.000); andere verplichtingen op langen termijn
geldleeningen 1 Juli 1937 ƒ 600 000 '625 000),
8% % id. 1 Aug. 1937 ƒ 2.250.000 '2 325 000),
3' 2 % id. 1 Dec. 1937 ƒ 1.055 937 (1.090 000 >,
3' 2 % id. 31 Dec. 1937 ƒ 2.875.000 <2975.000>,
32 % id. 31 Dec. 1937 ƒ 2.250.000 '2.325000),
3' 2 Te id. 31 Dec. 1937 ƒ 1.475.000 (1525 000),
3' 2 % id. 31 Dec. 1937 ƒ 562 500 '581250),
l\ % id. 16 Scpt. 1939 ƒ 1.000.000 (—), 1%
idem 19 Sept 1939 ƒ 1.000.000 (—), leeningen
op langen termijn ƒ 104.652 '108 352), waarborgsommen
ex artikel 79 L. O-Wet 1920
ƒ 1.490.868 (1.483.916) ; crediteuren: crediteuren in rekening-courant ƒ 5 050 428 '8601 473),
deposito's ƒ 2.482.841 '4.537.949>, call- en kasgcldleening o. g. ƒ 6 330 000 '4 002 604. verdisconteerde promo110 800 I —', Staat
der Nederlanden ƒ1 1 '254 720', diverse
crediteuren ƒ 161.054 14] 931), te betalen coupons ƒ 100.592 (125.337), uitgelote en aflosbar.r
gestelde schuldbrieven ƒ 13.015 '31 589), koersverschillen ƒ 1597 '1723', dividend ƒ 134.920

<

■•

-

.

—

•

(—).

De winst- en verliesrekening over 1:139 ver
meldt in het debet: rente van deposito's
ƒ 11.626 (19—79), onkosten ƒ 101.685 '102.576.
Winst ƒ 421.401 '387 591'; en in het credit:
intrest ƒ 504 739 '367538). vergoedingen we
gens vervroegde aflossing van geldleeningen
ƒ29 973 (J31.570), winst uit syndicaten
.(ƒ 9830).

—

LEENINGEN HEERLEN.
De gemeenteraad van Heerlen nam een voorstel aan tot het aangaan van een geldlecning
met de N.V. Nederl. Spoorwegen groot ƒ 70.531.

tegen den koers van 100 pet. en een rentevoet
van 9% pet. per jaar en de rente van het
restant der aan de N.V. Limb. Tramweg MaatM—apoij verstrekte geldlecning groot ƒ70.531
™ "M tl brengen van 4'i tot 3';» pet.

de

oorlog.

het

oog op de Nederlandsche winst-

belasting en de oorlogswinstbelasting hebben
wij de reserve voor diverse belangen in ruimere mate dan verleden jaar verhoogd.
MH het voordeelig saldo van de exploitatierekening ad ƒ3 064 833 (2.787.734 >. de winst
824)
op assurantie eigen risico ad ƒ39042 '23
en de winst op den verkoop der ss Tjisondari
er Tiikembang ad f87.978 <—>, is er in totaal
een bate van ƒ3.191855 (2811558). Het nabedraagt
deeiig nldo der interestrekening
t

ƒ 3 171

203

een bruto winst overblijft van

de

.

'311 501). uitgaven op loopende rei/en ƒ378 043
'427 397. vooruitbet kosten ƒ213 038 194.
en als passiva: kapitaal ƒ9 000 000 'onv'.
reserve ing. art. 13 stat. ƒ6lO 277 '595 297).
idem div belangen ƒ2.000.000 '1300 000. assurantie reserve reien, f1039 042 '1 0000O0».
reparatie- en survevfonds ƒ382 332 (832-80),
igen risico res vr onafgedane schaden)

<

'

f 12.309 '13273), Tai—rjong Priok amortisatiefonds ƒ 1 345 078 (1.358 187. deelhebbers spaar-

fonds ƒ963569 '936697. stichting Pensioen-

Personeel / 2 927 71
10), crediteuopgekomen div bcv
ren ƒ1.204.477 (1307.939. ontvangsten op
loop. reizen ƒ834 924 (8" 674), rekening van
uitdeeling ƒ 540 000 (onv
fonds

'

„LINKER EN RECHTER MAASOEVER”.

Gisteravond is te Rotterdam de algemeene
vergadering van aandeelhouders gehouden van
de N.V. Mij. tot aan- en verkoop van onroerend goed „Linker en Rechter Maasoever.
De president-commissaris, de heer G. Verwaal, memoreerde, dat deze vergadering de
is en sprak den wensch uit, dat het dividend,
waarvan een begin thans is gekomen, spoedig
grooter mag worden
Bij de behandeli .an de jaarstukken, welke voorstellen vai .-'t saldo winst 1939 ad
ƒ 8794 een dividend van 2 pet. uit te keeren.
van het overblijvende ƒ 4500 te reserveeren
voor verschillende belangen en het restant
ƒ 850 over te boeken op nieuwe rekening, vroeg
de heer Goudsbloem inlichtingen, waarom niet
werd overgegaan tot een zoo goed als algehecle winstvcrdeeling.
Hierop werd geantwoord, dat er geld moet
beschikbaar blijven voor hypotheok-oflossing
Sinds verleden jaar is ongeveer een bedrag
van ƒ 11 000 afgelost. Ten aanzien van de
maatschappij ..Dciftschepoort" werd medegedeeld, dat de kwestie van herwaardeering der
panden niet veronachtzaamd mag worden. Er
is een mogelijke meerwaarde van ongeveer
ƒ 6 OOfl. De bouwgrond van de „Dclftsche
Poort" la nu te koop aangeslagen. De situatie
is deze. dat er geen voorstel tot divideii'.
keering gedaan /ou zijn, indien er voorheen
reeds dividend was uitgekeerd
Hierna werden de jaarstukken, opgenomen
in ons avondblad van 2 April, goedgekeurd
en het voorstel tot uitkeering van 2 pet. dividend of ƒ 4 per aandeel goedgekeurd.
De aftredende commissaris, de heer G. Verwaal, werd met 90 van de 147 uitgebrachte
stemmen herkozen en voorts bij acclamatie
tot

president-commissaris herbenoemd.

Op een desbetreffende vraag werd nog medegedeeld, dat de „puzzlc" van de maatschappij is de leegstaande winkel op de Hoogstraat,
welke ongeveer ƒ 40 per week moet opbrengen. Voorts staan er nog twee boyenwoningen
en een winkrl leeg. Het huidige huurpcil wordt

I als

Alhoewel wij het voordeel

onmisbare verpakkingsmiddel afhankelijk.
Voor het komende seizoen hebben wij ons
door aankoopen gedekt, evenwel hebben de leveringen nog niet geheel plaats gehad, zoojrt
hierin nrg een zeker risico gelegen is.

normaal beschouwd.

Totale inkomsten
Interest

..

....

Fed. ink.belastingen

(13.000).
Sarphatistraat Amsterdam
pand
< 1110 000.
Fabrikaten
goederen
ƒBO 000
f 1 066 291 1 078 818. halffabrikaten en grondstoffe-i .' 614 911 '748 727. verpakking-materiaal f 334 569 '278 200. bcdrnfsmiddclon
i 50 107 '60 449). effecten f 28 813 '24 602. !<-biteuren ƒ 660 025 '492 3151. postcheque en
girodienst f 8 951 '8262). kassa ƒ 2554 '1361'
verlies f (558 361). winst 1938 f 211456.
En als r. a s s i v a: Kapitaal ƒ 3 000 000 'onv.)
le hypothecaire obligatieleen'-t
pet.
s's
(900000).
crediteuren f 243 833
ƒ 800000
'363 693. kassiers ƒ 7 429 '151 618. te be22 593 '25 047. winst I
talen COOOOai
verlies Ao Po. ƒ 346 905. saldo
ƒ
404 481.
ƒ 57 578.
De Ver ies- en Winstrekening 1939. Onkosten, reclame, intrest etc. ƒ 1.146 120 (942 396).
afschrijvingen ƒ 112790 '89.628) winst in 1939
ƒ 404 483 '211456).
en credit voor bruto winst op goederen
ƒ1.657.184 29 '1.241829) effecten ƒ6211 '1.652'

'

'

STEENFABRIEKEN UDENHOUT.
Beter resultaat in 1939.

.

Door d- NV Mij. tot Exploitatie van Steenfabrieken ...Udenhout" v h Weners & Co
wordt vu irgestelrl het dividend vast te stellen
v j 6'
op 10 pet
Gestort wordt in een te vormen reservefonds 5 pet. van de overwinst zijnde ƒ625 '\ j
)
nihil
Ter beschikking van houders van oprichtersbevvii.en wordt gesteld 5 pet. 'vj nihil'
van de overwinst, zijnde ƒ625— '—>, waai
een uitkeering van ƒ6 31 per oprichtersbewijs
betaalbaa- wordt gesteld.
Aan Commissarissen grzamonliik komt toe
10 pet. '-) van de overwinst, zijnde ƒ1250

'

«vj

nihil.)

1569

1507

10.706 12 642
1477 1.622
270
592

..

Surplus
Op de

De balans vermeldt als activa. Terreinen ƒ 269 594 '269 954), nieuwbouw ƒ 2 638
<_>, gebouwen f 676 843 '694 154. machinesen Installatie ƒ 338.291 (323.998) vervoermiddelen etc. ƒ5 'onv '. fabr Beverwijk f 10 000

-

.

'

-

....

—

_

16 911
1.920
18 831

1.709
1 323

8 958
2 250
5.093

10 427
2 270
6.371

15 801
2 536
7.620

1615

1.805

5 644

balans per 31 December 1939 komt
de voorraad aan ruwe olie en geraffineerde
producten voor met $28 676 391 (30 948 507».
de obligatieschuld met 999.230.000 '37 680.000)
het surplus met $33 094 647 '30 462 068).

AMERICAN CYANAMID.
Winst sterk

in 1939.

gestegen

Het verslag van de American Cyar.amid Co.
en haar dochtermaatschappijen over het jaar
digd 31 Deeembcr 1939 vermeldt een
netto winst van $5 524 941 na afschrijvingen.
federale inkomstenbelastingen, pief.
dividenden van dochtermaatschappijen, hetgeen na dividend op de 5 pCt prof. aandeelen
«elijk WS
~ '7 per gewoon aandeei Aen
59(174 aandeelen B in portefeuille
exclusief
H
Over het voorafgaande j;iar bedroeg de netto
winst 32.452.912, of Sn 91 per aandeel A en B.
Inclusief het aandeel in niet uitgekeerde winoeieerde maatschappijen bedroeg
de netto-winst over het afgeloopen jaar S.
•104' per aandeel A en B.
Op de geconsolideerde inkomstenrekening
over het jaar 1939 komen de volgende posten

voor

'in

duizenden dollars':

1939

11-93

Bedrijfswinst
Div. int. etc
I.irenties etc

198

53

88

Andere inkomsten

.
Interest etc
inkomstenbelasting .
Pief. div. docht mijen ..

1937

7.876 10 141

434
190

632

Totale inkomsten
rijvingen
rch. ontwik kosten

1938

1013
172
95

12 276 8.588 11422
3.125 2 875 2 774
1.923 1869 1807
532

1.110
57

5 524
104

999
693
66

458

1.047
66

2 452 5 26H
76
1526 3 011

—
——
—
—

..

1937
145.176
112.137
16.127

In

_

...

'

..

'

'

•

'

woon aandeel.

i

:

—
— —

3.45 Gramofoon3.30 Schilderijbespreking
4 25 A.VR.O.-daek met toelichting

CAISSE-COMMUNE-WAARDEN.
het weekoverzicht van de firma Coffeng

Co. lezen wij om. het volgende:
Met de betaling der Youngcoupons is mer
eindelijk begonnen: ook de coupons der Caisseeommunewaarden, dat zijn verschillende oudere
Oostenriiksche en Hongaarsche leeningen, werden betaald. Het lang oponthoud is voor de
bezitters op een gevoelige strop uitgeloopen
door de ingetreden daling van den pondenkoers. De Caisse-Commune stuurde vele coupons onbetaald retour, omdat de vorige coupon
'in 1938) niet buiten Duitschland, TsjechoSlowakije of Oostenrijk was geincasseerd. Het
laatste woord ever de/e affaire is nog niet gesproken en wij raden Hollandsche bezitters
van dergelijke coupon I aan de hulp van de
Vereeniging voir den Efectenhandel in te roepen. Indien de stukken vóór 1 September 1939
in Amsterdam gekocht zijn. zal betaling nog
wel volgen. De Caisse-Commune te Parijs behoort een neutraal instituut te zijn, die aan
Nederlandsche bezittters geen eischen mag
len. waarvoor naar de bevoegdheid ontbreekt.
Reeds herhaaldelijk zijn ons van verschillende zijden klachten over dll
I ter oore
gekomen, dat in Parijs in een prachtig gebouw woont, ei een zeer kostbaren staf op na
zou houden en nog over groote bedragen zou
beschikken, die steeds met enorme vertraging
tot uitkeering komen. Wij beschikken helaas
niet over de juiste gegevens om na te gaan
in hoever hierin waarheid schuilt. Op dit punt
is het jaarverslag van het instituut vrijwel
onleesbaar.

MARKTBERICHTEN.
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ENGELAND (391 on 449 M.; na 10.20 n.m. ook
342 M.. 9.35 Kleinorkest
1
harp
10.35 Gramofoonmuziek
11.05 BBC-orkest
11 35 Causerie JFathen make good mothers"
11—0 Orkest van de Morris motorfabrieken
12 20 Berichten
12.35 Orgelspel
12.50 BBC1.35 Zana
.ers
1.10 Resency-trio
2.20 Stedelijk o
1.50 Gromofoonmuziek
3 4:1 B
van Birminsham
3.20 Wedstrijd
yard Players
420 Berichten en causer.e
4 35 K.
(Welsh
5.35 Causerie „Under Nazi Rule"
6.00 BB
711
C—Theaterorkest
033 Rnri.ntooneel
oroep
Kerkdienst
800
8 20 Ber:rhte-i
8.40 Orgelspel
9-i
i
935 Romai—a-orkesl
10 05
BBC-orkesl
10.15 Viool en piano
10.50 BBC-S.,
11.20 Ber.chlen.
RADIO-PARIS (!'
'KIM 720 lot 7
•lofoonmuziek
8.50 K
9J
I
10.05 Geva
cerl
11.35 P
..
dracht
12.05 Flut. boba on harp
■ordrac.it
12 35 F.uit, hobo en
105 Zang
1.30 Hoon.voordracht
•
2.35
3 20 Zang
v.oo! en piano
335 (' \
3.50 V
505 Ver
"1
6.50 „Bouche a bou
hede
muziek
1005 tot 11.50 Raymond Legrand en
opera

12 00 Dansmuziek

1.45 Muzikaal

■•

-

5.00 V.A.R.A.

4.55 Sportnieuws A.N.P.

8.00 Berichten ANP. mededeelingen
8.20
el
Concertgebouworkest
9 10 R
9.55
Revueprogramma
11.00 Berichten A.N.P.
1130 tot
11.10 Trio ..riv
e Spelers"

BEP.KEL, 12 April, i»"■ -f Groenten■ en B1"e9 2"
-me-velllnrver.
.Borkel en Rodenrijs" G. A.) muziek
Bnar riiff ƒ1 H
ooack ƒ I 3 «0. bettnr d'ar
nmes ƒ 3.15 4.45, edith helen ƒ 3.65-4.05, oranje foonmuziek —11
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".1 paf MS stuks, peter
f 4 90. ferry HNS ƒ 4.M, puritan ƒ 3'
•rum ƒ 3.40
-Ie ƒ 3.7"
-Kry» f 5.20
per 100 stuk*, .-t. pnian ƒ '
"O tak. zimmerman 14
I
7.20 H
11. gele prins 11. ..iir.ir.ne 'lor
10.20 tot li
9 10 annia 9 10, rara 7 8. murlllo 9.
M. 820 K.H.)
glant 9, pea<'h btaaoo— 7 8 fr. moora 7,
et.,
per ildiijn: palmen 83
act—naa 16
ciivias
ac—T—i 14 19. primu6 et. per pof; anemonen 11
sa 6. druif14. fresia t—t, hvarinthi-n
por bee; amarillos ƒ 3.49 <9 40 per 100
je» 4 el
kelk: violen 36 rt.. cuhrptia s 30 -41, pnmula ■
wanda 46. pnmula vera 27 et, per ha
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45. gansr.rren ƒ 7. eendt ieren ƒ 2 15—2.35
01 stuks.
•I—7l
Kaas: zoete vol vet 45 plua 35—38, kjinijne
nrl.
3 849
849 2 256
Surplus
BARI
valling Barendruht en Oms'.r. G. A.) Km-r:.
• Exclusief speciaal dividend op de gewone
breekpern f 1 '■■
aandeelen van $ 1 per aandeel betaalbaar in ■
1 le sr: '9 14
5 pCt. cum. conv prof aandeelen
"), prei la
De balans per 31 December 1939 vermeldt
>fs— .' 11-25. spinaz.ie ƒil U
na. kas $14 708 612 (10.946.043), effecten 2e srt ;
'99 823.
voorraden $17 276 648
»489H28
I
11302. De totale vlottendeactiva beliepen
653
471. verplichtingen op
539 445 230 '33
■
korten termijn SP 040 125 '5 513 595. de obliher le sn ƒ lo 1ft.90, 2e srt. ƒ630—8.60. rad.j»
gatieschuld $12 024 Ooi) '12 400 000), kapitaalsurplus $ 7 229 796 'onv), verdiend surplus
BREUK—LEN. 12 April. Aangevoerd 4 •■■
$15 767 301 '14 582 365).
5 pCt pief div
A. en B. dividenden

Na toepassing van de gebruikelijke afschrijvingen ad ƒl7 083 '22 919' en na uitkeering
van een bedrag van ƒ27 500 15 000' aan de
NV Mn tot Expl van Steenfabrieken Udenhout en een dodatic van /5606 l >: in een
fonds voor ouderdomsvoorziening, sluit de Vcn W -rekening van de N V Steenfabriek
Udenhout". waarvan onze vennootschap de
alleen-bezitster van alle aandeelen is. met een
&BRASS.
REVERE COPPER
v oordeelig saldo van ƒ46 717 '12 849. welk
geschrebedrag op nieuwe rekening
ven De verschuldigde winstbelasting over 1939
Aanmerkelijkeverbetering in 1939.
moet nog ton laste van dit voordelige saldo
worden voldaan.
De verlies- en winstrekening der N V Mij
Brass
Het verslag van de Revere Coppcr
tot Expl. van Steenfabrieken „Udenhout" over Ine. en de dochtermaatschappijen, die geheel
1939 vermeldt als verliezen rente 5 pet in haar bezit zijn vermeldt over het jaar gehypothecaire Obligatielening ƒ7 962 '8287): ëindigd 31 December 1939 een netto winst van
saldo winst '27 500 <15 000': en als wins$ 1.615.068 na afschrijvingen, interest, federale
ten intrest en vergoeding beheer ƒ35 462 inkomstenbelastingen etc. hetgeen na voorziening voor het jaardividend op de 7 pCt. en
'23 287.
5' 4 pCt rum. pref aandeelen en op de 5 4
De balans der Mii tot Expl. van Steenfabrieaandeelen gelijk was aan $ 0 19 per aandeel
A
1939
verper
31
December
ken Udenhout"
öriT 406 gewone aandeelen. exclusief 18437
op
meldt als b e z i t t i n g e n: Aandeelen en liqui1938 werd
in portefeuille. Over
aandeelen
datiebev.ii/en in de NV Steenfabriek ..Udennetto verlies geleden van $ 2 125 407
een
NV Steenfabriek
hout" 'loonoo .«onv.l
ïnkomstenrekoning
Op de geconsolideerde
ng f 350 000 'onv >: over het jaar 1039 komen de volgende posten
lis schulden: aandeelenkapitaal ƒ 250 000 voor 'in duizenden dollar?'
reservefonds ƒ623 i— >: 5 pet Hyp
1939 1938 1937
Ob'icatieleening /142.066 '148.000): intrest Exptoitatiewinst
4 025 1128 4.036
'3 391'
NV Afsrhr op voorraden
idem nog verschuldigd ƒ3 253
*1 393
fabriek ..Udenhout' ƒ26 407 '32747'; diverk metalen
145 '1 203
•t
vidend 1939 /25.000 (15.000); uitkeering OpT 75
rirhtersbewijzen ƒ624 —': tantièmes Com4 170
2 642
Winst
224
irissen t 1 250 I—>.
131
142
Andere inkomsten
De verlies- en winstrekening der NV Steen4.313
fabriek ..Udenhout' over 1939 vermeldt a's Totale inkomsten
56 2 866
1384 1346 1308
verliezen: Intrest en vergoeding beheer Afschrijvingen
406
418
442
f 7.962 f 8287); reserve f6OOO (onv.); saldo Int. v oblig. disagio
17 OR3 Fed ink r
162
414
n
I bestemd voor: afschrijvingen
493
321
539
L' 2919': O-dei duiwsvoorzientng f5OOO <—>: Rabatten op verk
94
Stormschade
Inl V Steenfabriemtkeering aan de I
(15.000); s;ildo onverken ..Udennen
1.615+2.125
414
'12 849' en als winsten: Netto winst
deeld ƒ46 717
'1415';
exploitatie12849
saldo
Po.
mldo An
met het doel voorraden
rekening f97414 (65.44
* Afschrijvingen
passen aan de marktwaarde op 31 DeDe balans der N V. Steenfabr. ..Udenhout" aan te
cember 1937 ten bedrage van 2.634 372 na afi I December 1939 vermeldt als b e z i t t i nmetalen ad
trek van netto winst op verk
24'
1
f
len ƒ2 000 'onv 1; gronden, fabrieken etc f193 449 '207 413'; machiOp de balans per 31 December 1939 komen
nes, ketels, etc. f 6 'onv ': deelnamen en efde vaste goederen, en installaties voor met
fecten f5O 262 '33 562'; klein spnorwegmate| 16.61t.820 '17 229 341. kas met t 1132 303
riaal ƒ 2 'onv I; automobielen en motorloeomet
voorraden
$ 10 458 957
1 242 274.
motioven ƒ 1 'onv': paarden ƒ4OO (800); kas
602'
782
Het
totaal
der
vlottende activa
'8
(99
f
leening
kanjers
21637
f121795
en
353..
beliep op
genoemden
datum $ 15.582 695
MS): debiteuren, enz ƒ6l 130 '43 714' NV.
12.6tt.924), de verplichtingen op korten terMij tot Epl. van Steenfabrieken ..Udenhout'
mijn $4 672 077 (3 930859). de obligatieschula
ƒ26 407 '32 747'; Voorraden steen. puin. enz
'8.302.000), het
$8 103 000
kapitaalsurplus
f 9457 (86.995); en als schulden: aandee- $1294 538 '1255 798. het verdiend surplus
lenkapitaal ƒlO2OOO (onv); reserve ƒ5B 000 met $2 200 044 '584 9751
ƒ5OOO
<—);
'52000'; ouderdomsvoorziening
In Augustus viel een verbetering in zaken
NV Mij tot Expl. van Steenfabrieken ..Udenwaar te nemen, welke zich accentueerde in
Crediteuren,
enz September en een belangrijke stijging van de
hout" ƒ.350 000 (onv);
ƒ14833 '11854' winstsaldo ƒ46.717 (12849. afleveringen aan afnemers en de winst tot
gevolg hadden. De totale belastingen van de
maatsrhappil bedroegen in 1939 52.1 lper ge-

.

HILVERSUM I '1875 M. 160 K.H. en 414.4 _,
724 K.H.). Het programma wordt verzorgd vaa
1939 1938 1937 830 tot 9.30 door den KRO.; ;van 930 tot 12.15
Bedrijfswinst
6.381 5.029 6.438 door de N.C.R.V.; van 12.15 tot 5.00 door den
Winst verk. effecten
8
8
17 K.R.0.; van 5.00 tot 7.4 door de N.C.R V. en va%
7.45 tot 11.15 door den K.R.O.
44
50
Andere inkomsten
48
H mu8.30 Kath- morsenv
4
Winst buit. valuta
ziek (gr. pi.)
9.50 Geref. kerkdienst. Hierna:
12.15 Lezing „De
gewijde muziek (gr. pi.)
Totale inkomsten
6.443 5.089 6.500
;geest van den H. Vineentius a Paulo"
Interest
9
8
6 12.45 Berichten A.N.P.
1.00 Boekbesprc:
2.00 Vraa?
456
503
516
1.20 K.R.O.—Melodisten en solist
Afschrijvingen
2.45 KR C .-Kamerorkest en soFed. ink.belast, etc
2.388 1.358 1.328 en antwoord
4.15 Zieke
4.00 Gramofoonmuziek
22 list
Verliez. buit. valuta
78
4.55 tot 5.00 Gramofoonmuziek — 5.05 Ge198
125
Res. v. buit. valuta
304
wijde muziek (gr. pi.)
5.20 Ned. Herv. Kerk7.45 Berichten
dienst. Hierna orgelconcert
Netto winst
3 284 2 941 4 500
8.00 Berichten A.N.
7.50 Gramofoonmuziek
1500
Pref. dividenden
1.500 1500
P-, niededeelmgen — 8 15 K
:
Div. gewone aandeelen
1 199 1.399 1.998 Reisvertelling
9.20 Paul Godwin en zijn orkest
9.50 Don-Kozaki.'
10.30 Berichten A.N.P. —.
42 1001 Gramofoonmuziek
Surplus
585
10.40 Epiloog
11.00 tot 11.15 Esperantonie i
Op de geconsolideerde balans van de maatschappij en haar dochterondernemingen per
HILVERSUM II (301.5 M. 995 K.H ). Het r
31 December 1939 komen o.a. de volgende gramma wordt verzorgd van 8.55 tot 10.00 i
activa voor: gebouwen, fabrieken, installaties de V.A.R.A.; van 10.00 tot 12 OU door den V.P.
R.0.; van 12.00 tot 5.00 door de A.V.R.0.:
goodwill,
pate;
(4.510-93),
$2 096.783
'13.348712',
kas
$10.232954
$2217661 5.U0 tot 8.00 door de V.A.RA.. en van 8.00
door de A.V.R.O.
$1.057.399 1200
staatsobligatie!]
'1.614.954), U.S.
12.15 D.
12.00 Cyclus „Onze weermacht"
(1.458.459), voorraden 51.432.990) (3
nieuws 'Om 12
\ XP.)
1.00 t
buitcnlandsche activa na reserv. $ 7.454 804 R.0.-am—sementsorkest en het duo Ja
1.50 Ga'496.381. $5 conv. pref. aandeelen $2—50.000 Causerie „De gesproken mailbrief'
1.55 Declamatie
'onv.), gewone aandeelen $14.990.767 (onv),
1.00
;
.-'e
I
— 2.30 Omri
verdiend surplus .> 6.727.437 '6.527.253.

•

Andere inkomsten

GEEFT.

winst $3.284.707

duizenden):

'in

In het jaarverslag van de Tide Water Ashee"
sociatcd Oil merkt de president, de
William F. Humphrey op. dat in de toekomst
genomen, ten
maatregelen moeten worden
einde te zorgen, dat de vraag naar stookolii;
kan worden bevredigd, zonder dat de benzinevoorraden onnoodig worden uitgebreid. De
n n.I. tot een onvoorraden van ben
gekend niveau. Humphrey spreekt de hoop
zal
uit, dat bet tegenwoordige prijsniveau
blijven gehandhaafd en aldus tamelijk winstgevende zaken zal mogelijk maken.
Als gevolg van de marktsituatie die de geheele industrie beïnvloedde, was de winst van
de maatschappij over 1939 geringer dan in
de twee voorafgaande jaren. Toch overtroffen
zn de raming van het begin van het jaar.
De netto winst beliep over 1939 $8.953.971
na afschrijvingen, interest, federale inkomstenbelastingen etc, hetgeen na preferent dividend gelijk was aan $ 1 05 per aandeel op
6 368 667 gewone aandeelen. Over het voorafgaande jaar bedroeg de netto winst $ 10.427 272
ai | 1 2ii per gewoon aandeel.
Per 31 December j.l. beliep de vlottende activa $55 575 841 en de verplichtingen op korten termijn $15 557 121 tegen resp. $55 163 895
en $ 14.802 064 eind 1938.
inkomstenrekening
Op de geconsolideerde
volgende
posten voor 'in
de
1939
komen
over

voorziening van blik een voorname rol. en is Xetto winst
groot gedeelte Prcf. dividend
gang van zaken voor een
van tijdigen en voldoenden aanvoer van dit Gewone dividenden

'2 763 6981.
afschrijvingen

ad
op schepen
624)
etablissementen
enz.
op
'1369
1.524.391
f
ad f254.999 '220 794' en op deelnemingen in
108 328',
re ondernemingen ad f52 775
resteert f1339 042 '1064 950) na dotatie van
c3!in4L' '—) aan de assurantie eigen risico en
van ƒ700.899 '400.000) aan de reserve voor dibelangen. resteert ƒ6OO 000 Van dit bedrnc wordt 6 'onv.) pCt. dividend uitgekeerd.
100 onv ) toegevoecd aan de reserverekening en ƒ45 000 'onv.) bestemd voor tantièmes.
De stichting Pensioenfonds bezit thans beleggingsw aarden ten bcdrr.ge van '1685 282
11477 350. Dit bedrag is in overeenstemming
met de contante waarde van de ingegane penen, berekend op basis van 3' pCt n
Da balans per 31 December 1939 vermeldt
als activa: schepen ƒ9 410 021 '7 249 430).
schepen in aanbouw ƒ2O 015 '2 626 348. etablissementen, kantoren, huizen, enz ƒ1665 034
1.924.203), mneazimvoorr '273 636 >21528«).
kas- en banksaMi '5286481 5 3R6 184. gelden
dep enz '1702 920 '212829'
uitgezet op pn
doeln in andere ondern • 1 503 645 '1 504.813),
effecten ƒ65 130 '227 059. debiteuren ƒ346 579
Na

winst

WAT DE RADIO MORGEN

De geconsolideerde inkomstenrekening van
de Gillette Safety Ra. or Cv en haar dochtermaatschappijen over het jaar geëindigd 31
December 1939 vermeldt de volgende posten

in 1939.

...

te bespeuren.

vanden

Lagere

Gedurende de eerste maanden van het loopende boekjaar blijven onze verkoopen zich
duizenden dollars':
1939
1938
gunstig ontwikkelen; wat evenwel de verdere
137383
131960
Bedrijfsontvangsten
den
abbetreft,
is het. gezien
vooruitzichten
Prod kosten, onk. bel. 106 932 110500
toestand,
15.891 15.748
zeer moeilijk iets met ze- Afschrijvingen
normalen
kerheid te zeggen.
Bedrijfswinst
9.136 11.134

China, beneden het normale. Tecen het einde
van het jaar was evenwel een kleine verbete-

De revolten

bij de bark

Verkoopen in 1940 gunstig. \

hebben, dat het
grootste jed'clte der benoodigde grondstoffen
van Ned-rlands-chen bodem is. zijn wij toch
ook nog voor een gedeelte op aanvoeren uit
bet buitenland aangewezen. Hierbij speelt de

ring in het vervoer van Chineescht passagiers

afgelost ƒ 413835
Op

aansluiting aan het reeds gepubliceerde
in ons ochtendblad van heden ontleenen wij
nog de volgende bijzonderheden aan het jaarverslag over 1939 der NV. Hero Conserven
Breda.
Onze kaspositie heeft ons in staat gesteld,
den post ..Crediteuren op langen termijn
groot ; 165.900, einde 1939 af te lossen
Waarvan 7 (v.j. 4) ton naar
De benoodigde grondstoffen waren in voldoende hoeveelheden verkrijgbaar.
voor
De vraag naar onze producten in het binnenland was bevredigend, en onze exportverAan het verslag van de Java-China-Japan koopen waren beduidend hooger wat halffaLijn NV. te Amsterdam over het boekjaar brikaten betreft, terwijl deze ook voor afge1939 ontleenen wij het volgende:
producten konden worden gehandwerkte
In den loop van het jaar herstelde zich het haafd.
vrachtvervoer van Ned -Indië naar China geOnze afdeeling voor de fabricage van Perl
leidelijk,
terwijl meer in het bijzonder het en andere vruchtendranken
heeft ook het
vervoer van lading van China naar Ned-Indië hare tot het gunstige resultaat bijgedragen.
een niet onbelangrijke toeneming vertoonde.
Op bescheiden schaal hebben wij ons ingeHet vervoer op de tusschentrajeeten bleef van richt voor het drogen van groenten, en zin
beteekenis.
voorzieningen getroffen, dat deze installatie
De vaart van Ned.-Indië op Japan deden de naar behoefte kan worden uitgebreid.
maatregelen van de Japansche rceoonng ter
Gedurende het boekjaar hebben wij ook
beperking van den import haar invloed geonze stoomproductie verdubbeld, terwijl movoelen op het vervoer van NI. producten.
menteel verdere noodzakelijk gebleken uitSuikervervocr naar Japan bleef nog geheel breidingen in uitvoering zijn.
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Diverse Belangen.

pCt. (nihil) mogelijk.

GILLETE SAFETY RAZOR CO.

TIDE WATER ASSOCIATED OIL.

Verliezen ingehaald.
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AVONDBLAD

Netto

Winst na ruime afschrijvingen
ƒ 1.339.000 (vorig jaar
ƒ 1.065.000)
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prijzen
ƒ 5—7 óO, har.

6 70. 2e srt ƒ2.20 per
varkens en schrammen.
ir.M t-.>re
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42. echrammei
f2*
f 2.25. keien 96 Oö rt. peen le srt fl3 IS. radijs handel il
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f 2.4!
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ƒ +-15. eieren ƒ 3 40—3 70 per 100 stuks, selderij
Breekpeen ƒ1.50-4.50. prei per kilo ƒ 4-7 V,
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ƒ4—
14 et. witlof B—ll et per kg.
ƒ4.50. sla ƒ 650-830, spinazie ƒ 8.50—19.50, aliea
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,

:

HANDELSBERICHTEN.

AMSTERDAM,

12 „pril 1940.
(Bericht van de N. V. Henn L.
KOFFIE.
Boas.i De stemming der markt was gedurende
week. mede in verband met de gebeurtenissen op militair en politiek terrein, zoo mogelijk nog minder opgewekt dan .• de voor-

-

eflS.37,
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CACAO.
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BATAVIA, 13 April ftl" i Aneta.
RUBBER op baaia van ren uitvoerrecht .-an
2.17 et, er half kg
repe 3U
't. De Noteering voor rubberlicentiaa-A bedroeg
»<*' j ■ .t. per kg.
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Omzet
bn
Weekomzet
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Hedun geen middagnoteenng.
AMSTERDAM, 13 April lot"
KOFïIE (Gem contr.) Noteering op termijn
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VEstGADEBDtG 1 w
Maasbode,
Rofo-dum. A INDEI l HOI
MIM
l>. I s
\ \
9619 H KI
MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOI-

provincie

40.21

— —
.... — —
.... — —-

(Borgharen)

Belteld (beneden de

Spiritusfabriek.

BERGEN OP

£1
DKOGTSTEKM.

-

'

.„
..
.

ten k

•r f.
niviiniißFwiii;

GROOTBEDRIJF

met het geheele vak bekend. Leeftijd 20 jaar. Welke g«eens wenscht te veranderen. 'Liefst in Twente). Prima referent.
Brieven onder no. 96238 aan het bureau Maasbode, Rotterdam.

I

laren bestaande,

ld

tanten komen

Yerkoopers.

R. K.JVFFROI 11

I

Kinds

39.97
13 15
10.70
5.40
10 52

UITGELOOT af
3 en 5 ;
a f 100.— DOS. 173b, |B4c, 158a en b.
153d. Losbaar 1 Mei 1940 bij
Jaarl. Algemeene Vergadering van H. J. VAN OGTROP EN ZOON.
96256 8
Aandeelhouders, te houden op Don- Amsterdam.
16 derdag 29 April 1940, te Amsterdam,

eirddiploma Manufac-

'irilliiivi,

„

N. V. Zuid WnVrland-elic

ERKENDE DROGISTERIJ «gS

CONFECTIE.
OH.IIIIK RK

Lobith
Waal Nijmegen
St. Andries
Neder-RUo en Lek Arnhem
Vreesw L.W
m
■
■
»
IJssel Westervoort
Deventer
Kampen
Maas Maastricht (hoofdsluis)

'

96191

ri]n

:-

DAMES CONFECTIE

»»

—

1040 23.15 Zienkzee
6.55 19-24 Wemeldinge
6 05 13.33 Vlissingen
8 02 20.24 Te: neuzen
8 39 21.02 Hansweert

„

autoriteiten hebben aan il<> si heepvaart
verleend tot hrt heziren van ren
nieuwe code, genaamd „Lombard". Deze omvat,
naar gemeld meer dan pen half millioen uitdrukklngen, met speciale afderlineon voor graan,
hout. kolen, ijzererts en fosfaten. De code ba1 ■ :•-■" uitdrukkingen betreffende bet laden en lossen. 110.006 route-comhinatie.s en 200')
uitdrukkingen betreffende reeders.

GOED RENDEERENDE ZAAK
VOOR GELDBELEGGING
KI \TE EN
AKI OSSING NADER
OVEREEN TE KOMEN
ROKKEN TER INZAGE. Brieven onder DO. 96101 Maasbode. R'dam.

raagt plaatselijke

/>» h r

die met
envak bekend zijn. een i
I
melden: na 8 uur BATA. Kalverstraat 110—112, Am-terdar

—

die vaart i» stoppen I

19-12
2010
18.25
1847
19.16
5.08 1728
5.39 1802
6.18 18 38

i-iijn Keulen

De

■

6-47
7.44
5 59
6.27
6.53

WATERHOOGTEN.
Waamem.punten : waterhoogten !3Aprl2Apr.

toestemming

«.emigea weten, hoeveel meter
re wel noodig hebben om snet

v.m. n.m.

012 12 28 Willemstad
0.50 13 05 Brouwersh.

Den Heidei
llmuiden
Hoek v. H.
Rotterdam
Dordrecht

NIEUW CODEBOEK VOOR DE
SCHEEPVAART.

leder» automobilist kan ■ d ideltjk
«•Hellen, hoeveel fci/ome'er pmr
_ir iijn wagen heelt, meer ilechti

n

DORDRECHT.

Terschelling
Harlingen

vertrokken.

geheel

le get M get

v.m. om.
3— 15-18 HellevoetsL

Delfzijl

LONDEN. 12 April 1940

dit vak gelieven

te richten ..Afdc

en

Ungepelde en gepelde

■

VROOM & DREESMANN

Verkoopsters

RIJST.
Dunnewold.)

—

NED. HAVENS.

le ge t. 2e get.

Het Nederlandsche m.s. Timer, ex Reja, ex
Reina 11. e\ —agnus, ex I'no, groot 244 tons
bruto en 1— tons netto, gebouwd in 191 R
Gebrs. Pot te Bolnes en eigendom van kap. H.
Groningen, is verkoi ht aan .Ie S
Anon. Lanaria Sarda te Marcomer (S—rdlntel
en onder den nieuwen naam Alas naar Italié

_

—
—

14 Ap:il IMO.

VERKOCHT SCHEPEN.

April 191".
AMSTERDAM.
(Weekbericht van de firma Valkenl

Hrt Nederlands, h Sc hulilinvorHri inc»'„antonr. 191 Keizersgracht.
AmMerdam. Tel. 41'

Te-

Gevraagd

.

——
—— —
— —

HOOGWATER

_

AMSTERDAM. 12 April 1940.
VERFWAREN'. (Weekbericht van B. & G. C.
en.'
TERPENTIJN. Prijzen bleven nog onveranderd
en In verband mei
hebben r
de vele moeilijkheden en het groote risico aan
■ ien invoer verbonden.
HA P.S. Met onveranderde prijzen, doch meer
len invoer
ngstelling. De moeilijkhed
artikel nog grooter dan voor tem-

Soliede gebouwen met 40 HA. bouw-

HANDWERKEN.

gegevens

—
—
—

BOERDERIJ Haarlemmermeer

en vergezeld gaan van twee
nieuwe, scherpe foto's (van voren en opzip. welke niet
kunnen worden feruggez. Soll. voor 22 April aan Wittevrouwenkade 6. Utrecht, met verm op het couv No 640.

lste VERKOOPSTER
lig op de boogti

Juni
.UNZAAD Mei
Juni

Op 53 gr. lil min. 36 sec. Nb. en 5 gr. 24 min.
El., pl.m. 70 m. he-N. den N.-havendam
van Harlingen. ia ge.egd een groen dri.jfbakcn
me tafgekn. kegel ter dekking van een scheepvaarthindet nis.
Aangeraden wordt om niet te varen tusschen
het dnjfbaken en den vasten wal.
Zeegat van den Hoek van Holland. Verkenningslichtbrulboei verlegd.
Naar 52 gr. 0 min. 10 sec. Nb. en 4 gr. 0 min.
El., is ter aanduiding van de ten.- ■ la ..■ grens,
verlegd de R
V S. lichtbrulhoei N. R. W.

TE KOOP

hi! voorkeur wi. Delft of gelijkwaardige opleiding. Ri|
gebleken geschiktheid Itvenspositie. Leefti|d met hoger dan
35 |aar. Enige laren praktnk. \\tht op het gebied van
ScheepvnJtallatics. vereist. Britven met uitv ml. moeten

mg

voor de afdeeling

1940.

ASSISTENT VAN DE LEIDING

met de hand gevrhreven

•

12 April

NEDERLAND.

Waddenzee. Harlingen. Stlieepvaairthindernis.

Y\\
STH\? \Bltll KI \
„UDENHOUT" VOOKB. WEVERS

plaats is voor een

tt

en heI
e foto te richten

leef'

.

1938

19.42

AAN ZEEVARENDEN.

BERICHTEN

TATIE

MACHINEFABRIEK EN REPARATIEWERKPLAATS VOOR DIESELMOTOREN

HNUn aMUIINIaUI
eind-examen

■HIS Mei

n e

E E X JOK (ï EM A N
aJLI

4.73
525

19.40

—
—

Juni

13 Apr 12 Apr
13 Apr 12 Apr
284 Caub
3.58 3.78
283
Cublenx.
364 380
Trier
1.41 1.51
3-33 Keulen
4.03 4-27
Kehl
.'.i.ixau
506 5.16 Uusseldort 3-40 365
ixirchrieim
Ruhroit
2.83 309
M.nnheim
1-58
449 4.62 Wetter
Schvveinfurt 1-83 2— Wesel
302 3-31
vVurzburg
183 198 tmmerik
4.20 4.50
vlainz
>" s! urg
4.13 4.23
2-58 2.84
»3iiu,en
3.13 3.24 R-.:hr-sluis
■theinfelden
Sreisach
straatsburg

4 79

Co Rotterdam!
12 April
ll April
Slot
Slot
4 uur
4 uur
8 85
886
8 70
8 71
9—
8 92
4-45
4 45
4.50
4 51
4.55
449
19 35
19 34
18-75 18 90
19 43
18 8b

van Steeden

ARWE Mei

Ook dit artikel ligt.

De Zaanlandsche Houthandel N.V. te Breda, vraagt
EEN REIZIGER bij de bouwvakken in West-Biabant
ingevoerd. Sollicitaties alleen schriftelijk.

deelt mede, dat bij
worden

_

19.—

imlerd.

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK
umi «mim lil

525
19 04
19 07

WATERSTAND OP DEN RIJN.

SCHEEPSBERICHTEN.

AAN f 5000 1
REIZIGER HOUTHANDEL WIE HELPT R.K. ZAKENMAN
—

i!efranid door vooraanstaand reclame-bureau.
Alleen sij. die een jarenlange prmctisehe ttr
vering hebben en geweend rijn grote cumtmancs
te behandelen fclicvcn uitvoerig te schriiv<n
onder no. 96156 bureau Maasbode, Rotterdam.

s\

525
18 97

4.73
4.70
525
19 38

4.68

ROSARIO,
(W

brengen.

B—AAUW MAANZAAD.

4.69

4 68

..

AMSTERDAM. 12 Apri' 1940
FIJNE ZADEN.
'Weekbericht van de makelaardij Bi aal & Co )
„ARWIJZAAD. Gedurende de afgeloopen week
ir ca.
fl per baal aantrekken,
van vermeerderde exportvra—g go
:ide aan een aanmerkelijk beten? .-'l raming in het binnenland, welke laatste ha? r oorzaak vindt in diverse pogingen van den handel
om het prijspeil
van
dit artikel, omhoog te

-

19 873 gedaan.

Juni
•AVES Mei
UNZAAD Mei
Juni

.•

ijl,
14.
14
14.

14.

4.69

lAIS Mei

LONDEN. 12 April 1940.
VRACHTEN. Aan het eind van de voorlaatste
alinea te lezen: laadruimte werd voorta gevraagd voor suiker naar Canada.

STOOMVAARTLIJNEN.

BUENOS-AYRES, 12 April „40.
vao Steeden & Co Kuiie<dam>
10 u
10 4ó 4 uur »a» si
Mei
8 82
8 79
i'ARVVF
8 69
8.77
Juni
8 81)
8 88
895
8.89

!

middag

ochtend

kalm
kalm «alm
Stemming:
Loco superior Santos 18 cent loco Robusta
t aq. ÏJ% cent per had kg. (in transito),
'inzet
bn.
v\ eekomzei
Dn
Heden geen middagnoteenng.
RIO DE JANEIRO. 12 April 1940.
KOFFIE. Aangevoerd 11 000 bn. Sedert 1 Juli
■«*' IT. J. 27X4000) bn. Voorraad 565 0"0

magelen en kaneel zeer stil.

"f

11

14-,

—

.

-■

I4S

ir.

:

Deze omstandigheden geeft natuurlijl
■ .-. nigen
steun aan de markt daar hierdoor het aanbod
gering
ook
blijft. Locaal ging er deze werk niet
veel om.
Aanvankelijk waren met New-York
wel zaken te doen. doch later trokken koopers
ir zich terug.
De markt blijft beperk-

14',

■

BEVRACHTINGEN.

STOOMVAART MIJ, NEDERLAND
JOHAN VAN O—DENBARNEVELT 13 van Genua te Batavia.

...

nio.j,

•

Kaun «alm
_oco aupenor Santos 18 cent. Doco Robust»
t aq. 17' g et. per half kg. in entrepo t.

SOERABAJA, 13 April tMO. 1 Aneta.'
cxportïu|M-i icur April
si'IKER Tweedehands
was flauw.
10 aanbod. De markt

ƒ

ll'.
11.
Kalm

Stemming:

SUIKER.

Banka April

....

14-,

De

voor afscheep naar Europa,
wi
laatBten tijd regelmatig Kleiner g
was. heeft deze week nog weer eens extra druk
gekregen. Er werd de las
-..ion vrrj veel
naar de Scandinavische havo:!* verladen, doch
na den inval van de Duns he troepen, 7a! de afscheep naar die landen wel geheel stnp gesel
worden. Hel gevolg van een en ander is. dat de
vraag hoe langer hm meer inkrimpt er. men
meer en meer op de New-Ï
aangewezen. V'eie
ten hebben echter zoodanig gebruik
,-m de vraag die er tot
ongeveer end Maart 1.e.-taan heeft, dat ze tol
eind Juni vrijwel geheel zin
I I terwijl
Il enten ook reeds er:
hunner Juli-Sept. productie verkocht hebben

middag

14',
14%

M',

(Weekbericht
Janssen.)
b en

van zaken

op termijn

ochtend

ZEETIJDINGEN.

(W

12 April 19—
van de N. V. malie-

den

12 April

middag

uchtend

'

PEPER, swarl

Noteerms

U April

"tendens:

AMSTERDAM.

contr.)

■■■

AMSTERDAM,

RI'KRK!:.

ROTTERDAM, 13 April 191.

KOFFIE

-

15

VIERDE BLAD

eveneens door goede export vraag, vrij wat gunDe pnjs kon ca. f 0.50 per
pen.
GE—L MOSTERDZAAD. Er bestaat lets meer

1310

12 April

Aangevoerd

laar.,

.<■

;

H-slenfeld.

riV.nvoerhepalingen.opover

.

-

kleiner wordend afzet-

de 'iinnenlnnddeed gelden.
ache conaumptle z 'h n
Wat "e vern etiging van voorraden In Brazilië
:t, hiermede weid regeln-atig vortgega—B,
zij bet dan ook in een meer gema'ig'ie tempo
Zoo werden gedurende de
.-'e helft van Maart
il. op deze wijze 49.000 lia!"n geëlimineerd en in
00 balen.
De loco-noteeringen iin transito' hieven hier
aan de markt ongewijzigd. n.I. IR et. voor Supevoor Rnbuata fa g.
nerr.ingsK

SANTOS,

No. 7

RUBBER.

voor onzen export anderzijds.
werkten
aard in h
remmend op den onder-

gebied

15.300).

—

AVONDBLAD

ing. De noteering sluit goed prijahou30.000 bn. Sedert 1 lvv ■
■ lend.
;Kt "<i" (v. i
lm \ oorraad l '■•■
BRIMN MOSTERDZAAD.
Er ging de afge(2.214.000) bn.
No. 4 zachte 18.08 S (vor. not.
toopen wek weinig om op onverand
No. 4 harde 17.100 (vor. not. 17.301

KOFFIE.

afgaande weken het geval was. De groota ril
en belemmeringen van allerlei aard bij den Import

I

1940. R. B. D.)
geen nol
vvTOEV
Sakcllaridis:
Juni 18.57. Gizi:
Ashmoeni. April 15.36,
Juli 18.81, Nov. 1922.
13 April

ALEXA-NDRIe.
(Opening.)

iSWODOi hn. No. 5 15 200 ivor. not.
nominaal uur, not. nominaal).

KOFFIE.

TEXTIELSTOEFEN.

M

—

DE MAASBODE VAN ZATERDAG 13 APRIL 1940

15

I

16

—

DE MAASBODE VAN ZATERDAG 13 APRIL 1940

HUWELIJK.

fERLOOFD*:

De Heer en Mevrouw
Heer, wcduwn., binnen enkele
VAN DEN EYNDEN-PLATVOET
maanden uit
tredend, om van
geven met vreugde kennis van de zijn rente te zaken
gaan leven, zoekt ken-

LIESEL ROOVERS
met
Mr. A. M- L. BORGART

Subst. Griffier bij de

Arrondiss. Rechtbank.

114a, Maastricht

Schamerweg

Oostduinlaan 18,

's-Gravenhage.

geboorte van hun Dochter

EUGENIE WILHELMINA
ROLANDA
Nijmegen, 13 April 1940.
Kastanjelaan

21 April.

Geen ontvangdag.

2.

96248 8
96237 10

ONDERTROUWD :
LOUIS NYST

De Heer en Mevrouw
DER HEIJDEN
EVERS—VAN
H.
econ. drs.

gevens met vreugde kennis van de
geboorte van hun Zoon

en

JOOP KIEVEN.
JAN
Valkenburg. Prinses Julianalaan 2.
Utrecht, C*Aharijnesingel 48.
Heeze, 12 April 1940.
Huwelijksvoltrekking Dinsdag 7 Mei Tijdelijk
St. Anna-Ziekenhuis,

:

1940, 10.30 uur, in de DominicanerGeldrop.
kerk Kaïlaalstraat Utrecht.
Receptie* 2—3 uur Catharijnesingel 4a, Utrecht.
96229 12

96202 8

JMr. F. J. G. Baron
VAN VOORST TOT VOORST
en

W. TH. M. DE NERéE
TOT BABBERICH
wofdt in verband met de inter- Arnhem, 13 April 1940.
nationale omstandigheden uitgesteld.
Da Costastraat 1.
96244 8

■

—-

èWm>^\o-

/

___t_\W_u\**

-*•

Mahonie

—

f

FRANcOIS ALPHONS JOSEPH MARIA MICHEL
Namens allen : J. HALEWlJN—Raijmann.
Wij bevelen de Ziel van den dierbaren overledene in Uwe
godvruchtige gebeden aan.
GEEN BEZOEK.
GEEN BLOEMEN.
GAARNE H.H. MISSEN.
De plechtige Uitvaart zal plaats hebben in de St. Leonardus
kerk, Maandag 15 April om half 11, waarna bijzetting in het

—

ERGENS
IN NED
name
Rotterdam
de

BERC,

het adres voor het omlijsten vai
foto's, platen en schilderstukken

DELFT

Zie onze 2 etalages.
Groote sorteenng schilderilen

3527 35

Uenaar

M—IM !■■ Uil

—.

Onze Kabouters

RIJKSBELASTINGACADEMIE

In de maanden Juni. Juli en Augustus zal te 's-GRAVENHAGE
voor jongelieden, in het bezit van het einddiploma HBS. met
5-jarigen cursus of Gymnasium of het Staatsexamen dat toelating
geeft tot een Universiteit of een getuigschrift dat. ter beoordeeling
van den Minister van Financien, daarmede is gelijkgesteld, die
op 1 Januari j.l. den leeftijd van 21 jaren nog niet hadden bereikt,
gelegenheid bestaan zich te onderwerpen aan het vergelijkend

onderzoek ter aanwijzing van 25 car.didaat surnumerairs bij den
dienst der Belastingen.
De candidaat-surnumerairs zullen te ROTTERDAM aan de
RIJKSBELASTINGACADEMIE worden opgeleid. Aanmelding
dient te geschieden vóór 10 Mei 1940. Nadere gegevens omtrent
de indiening der verzoekschriften en de daarbij over te leggen
bescheiden zijn opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant
van 8 April 1940. No. 68.
Een prospectus met volledige inlichtingen wordt op verzoek verstrekt
Afdeeling PERSONEEL VAN DEN BELASTINGDIENST van het Departement van Financien.

doodde

Wordt

gevraagd

Mevr. v. d. Heyden-Driebeek zoekt
1 Mei een net

per

Meubelen. Sollicitanten moeten met
een dezer afdeelingen volledig bekend zijn. Sollicitaties met uitvoerige

Tot mijn

diepe

REINHARD WILHELM
MEEMKEN,
in den ouderdom van 76 jaar.
F. J. MEEMKEN—Benning.
Hilversum, 13 April 1940.
Koninginneweg 19.
De Profundis Maandag as.
van 3—5 uur.
De H.H. Missen zullen gelezen worden op Woensdag
17 April a.s. te 7 en 8 uur en
om 10 uur de plechtige gezongen H. Mis van Requiem
in de Parochiekerk van O. L
Vrouw Onbevi. Ontvangenis.
Naarderstraat, waarna de begrafenis op het R K Kerkhof
aan de Boschrlr.ft.
96253 27

f
Heden overleed, tot onze
droefheid, na een langdurig en
geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten
der Stervenden, onze lieve
Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader

NICOLAAS GIEBELS
in den ouderdom van 60 jaar.

Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, zacht en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig
geliefde, onvergetelijke Echtgenoot en Vader, de Heer

BERNAROUS GERAROUS
JOHANNES EVERS,
Arts,
in den ouderdom van

71 jaar.

Heemstede.
Padang,

M. EVERS—Lindner
N.0.1.
Mr. A EVERS

Heemstede,
Aalbeek,

Ook dit jaar

3talie f

maf

Haarlem :
M. GIEBELS—Pruim
Utrecht: Getroffen door de talrijke en
J. A. GIEBELS
velerlei blijken van belangstelling,
G. GIEBELS
welke wij mochten ondervinden na
en Kinderen
het overlijden van onzen beven
Megen:
Man en Vader
Zuster AGNES, O S.C.
D. GROENHART
Haarlem, 13 April 1940.
leven
Arts te Dirkshorn.
in
Kinderhuissingel 93.
betuigen
wij aan allen onzen
De H.H. Uitvaartdiensten
warmen dank.
worden gehouden in de PaUit aller naam :
rochiekerk v. d. H. Antonius
L. M. GROENHART—van Thiel.
van Padua (Nieuwe Groenmarkt) Haarlem, op Dinsdag
Dirkshorn. 12 April 1940.
96189 12
16 April om 6.45 uur. 7.30 en
8.15 de stille H.H. Missen en
om 9.30 uur de plechtige
Voor de vele blijken van belangH. Mis van Requiem, waarna
stelling bij ons 40-jarig huwelijksde begrafenis vanuit de kerk
feest ondervonden, betuigen wij U
10.45 uur op het Kerkhof
hierdoor onzen weigemeenden dank.
St. Barbara.

lom

Cenige

TH. VAN LANGE—BIEMANS.
Made, Nieuwstraat C 80.
•6262 36
16260 8

en algemeene kennisgeving

Aekt.'-.cid en vlijt.

■

De beroemdste schilders en dichters van alle tijden
hebben in hunne werken de klassieke schoonheid
van de

GOIIF YAW NAPELS,
de betoovering van hare oevers, hare onvolprezen
eilanden, haar eeuwig-blauwe zee, bezongen.
Op 9 Mei zal te Napels de drir-jaarlijksche tentoonstelling der Italiaansehe overzeesche gebieden, eene
geweldige show van de koloniale prestaties van het
moderne Italië, worden geopend.
TERME Dl AGNANO, wereldberoemd thermaalkuuroord bij Napels.

2 RO 9 van 20.30 tot 20.50 u.: 2 RO 15 van 20.30 tot 20.50 o.
voordrachten oit, in de Nederlandsche taal. over de schoonheid van Italië als toeristenland.

Verzoeke geen bezoek.

'

"

.

IU 184-091

'

TER OVERN. AANGEB,

wegens ziekte van

beklante zaak in

columbh

öerormile filntntrr. gfhrnikt altij'l lux Toilet
Zeep. Gebruik V hrt «>..Ar: •» rnn </e W filmi.*'' rrf n lfl tloUyu'nnl ktttimii rr ni*>t meer huilen.
r

.

druk

eigenaar

''M**-*

r^

kunnende koken en netjes werken. intern, leeftijd 18 tot 21
GAJ WTFRII
4507 \<>OR
huishoudelijke artikelen, etc. etc
Zij die reeds enkele jaren in manuin groote fabrieksplaats in
Gevraagd por 1 Mei in R.K. gezin facturen werkzaam zijn.
kun ra
:i des lands Lage huur. Hte Wassenaar een
solliciteren. Brieven met uitvoerige dind bedrijfskapitaal ca ƒ 1
inlichtingen onder no. 9G222.
NET MEISJE
I Brieven (nder no. 96221 Maasbode
Ml
Rof.erdam.
dat zelfst. k. werken en g. kok. Goed bode Ro:t
•i artikel zoon
groot succes
loon. Br. m. opg. v. get. no. 3852 H
had. li,uit nL grijze haren op Uw
|
Maasbode Den Ha:
Prima Singer-Handn dan Glucks.rverf. Zij
voor direct
i tijd de
\< lIKF \ ERTEGENW.
de oude natuurlijke
goed ingev.. Limb., N.-Br. en Zeel. voor dag en nacht, goed kunnende geluk nieuw f 49 -. Gehm l romp!.
Garantiebewijs. Vening.
bereizend, in bezit van eigen auto, koken en werken, v
| loon,
M USOM
zoekt prima agentuur in de tapijt- hulp van
baan 362, Amsterri
werkof meubelbranche. Br. nr. M. 77K meiden na 8 uur. Ti
Maasbode Maastricht.
96228
Mevrouw Hofmans, Oudorpwcg 56.

N

I VOORGEKOMEN

NAAIMACHINE

Dl WINTER

C. A EVERS S.M.A

Geen bloemen.
Gaarne H.H. Missen.

altijd binnenshuis werkt, zorg
ver mo eide huid krijgt en gebruik geregeld Lux
ee P*
oi et
et donzige schuim houdt Uw
nu D^
en )eu gdig.

f__\ Hfe

NET MEISJE

W. J. H. EVERS

B. H. J. EVERS
Heemstede, 12 April 1940.
Heemsteedsche Dreef 14
De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op Dinsdag 16 April in de Parochiekerk O.L. Vrouw Hemelvaart
aan het Valkenburgerplein te
Heemstede. De stille HH. Missen zijn om 8 uur en 8H uur.
De gezongen plechtige Requiem-Mis om 10 uur, waarna de begrafenis zal plaats
vinden vanuit de kerk op het
RK. Kerkhof „Valkenburg",
aldaar.

_,

als U
dan, dat U geen

____

HÉMr
W

'óv

Volg, het voorbeeld van de filmsterren

HERENKLEDING

lederen Vrljdae zenden de volgende Italiaansehe radio-stations
Rom II vjn 15.13 tot 18.35 uur

Heemstede,

fltelw

__\\w_

FLINKE R.K. BEDIENDE.

EEN MEISJE,

GEVRAAGD TE RIJS>K lI X

droefheid

overleed heden, voorzien van
de H.H. Sacramenten der
mijn
geliefde
Stervenden.
onvergetelijke Man, de Heer

aan

•

___ _?&*__
1

Mevr. Van der Ven. 68 Prof. Don- In het Zuiden des Lands wordt gedersstraat Tilburg vr tegen 1 Mei vraagd, een

96205 56

f

inlichtingen

f

£jjjÊÊ

zoekt plaatsing, liefst w-aar huisvr.
ontbreekt. Br. no. 2648-96206 Maasbode Rotterdam.
2648

Nassau.

WnlHf »lllu

,f'lgC
ƒ
4CLf*

39 jaar, met geheele huish. op de
hoogte en bekend met kinderverz.

12 April 1940.

..

-

IÉÊ' """i Jfe fr \J

BESCIL R.K. JUFFROUW

Oud-Notaris

en algemeene

■■i

Tilburg

JOSEPH LOUIS MARIA HUBERT VAN WESSEM

.

TOILET ZEEP
LUX
%bWAw\.vjorkomt „ Vermoeide Huid

VROOM & DREESMANN

Man, Vader, Schoonvader, Grootvader, Behuwd-Grootvader,
Broer, Zwager en Oom

.enige

~

TWEE R.K. MEISJES

b.z a. als keuken en 2de meisje, voor
1 of 15 Juni a.s.. liefst R'dam. v.g.g.v.
Brieven no. 31873 Maasbode Rotterdam.

GORDIJNSTOFFEN EN

Heden overleed tot onze groote droefheid, voorzien van de
Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk, uitgeput
na een werkzaam leven, op bijna 84-jarigen leeftijd, onze lieve

„

onder no 96249 bur. Maasb. R'dam

voor de afdeelingen

,

bezorgd."

Leeftijd 23 jaar of ouder. Zij die
en tact hebben met kinderen om te gaan en zeer goed kunnen
naaien, gelieven
uitvoerig onder
toezending van photo te solliciteeren

Voor spoedige indiensttreding vra-

Heer, Uw Wil geschiede 1

Eaaßßßßßßßßßßßsssßsssaaaaaaassßßßssssa

een „ver-

ervaring

VERKOOPERS

FAMILIE SCHMIER

,oor hebben je
• moeide
huid

r.en paar weken later werd Annie secretaresse van
,
„
~._..
-,
~.
de Directie
dank zij Ore s raad en.... Lux Toilet Zeep.

Mk

as»

R.K. KINDERJUFFROUW

gen wij

De Plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen
in de Parochiekerk van St. Petrus Stoel te Antiochië te Sittard
op Dinsdag 16 April as. te 11 uur. waarna de begrafenis zal
plaats hebben op het R.K. Kerkhof aldaar. Bijeenkomst ten sterfhuize Kloosterplein 1 om 10.45 uur.

.
. . ....

vroeg, wat Ore tegen een
,
„vermoeide huid gebruikte.

in Noord-Brabant

R.K. KEUKENMEISJE

96261 40

Annie verbeet
haar trots en
„

een beslist degelijke beschaafde

zelfstandig kunnende koken en werken. Westersingel 44, R'dam.

E. L. G. VAN WESSEM—Schmier.
JOS. VAN WESSEM
CéCILE VAN WESSEM-Beckers en Kinderen.
Mr. JULES VAN WESSEM
EUG. VAN WESSEM—Savelberg en Kinderen.
ANG. CONYN—VAN WESSEM en Kinderen.
FAMILIE VAN WESSEM.

°

(Ooïtplein)

Rotterdam

BINNEN

31866

Sittard.

'

'

Goudschesirtgel 7

Orthen.

Oranje

' ° ""

:

Fabriek

's-Hertogenbosch, 13 April 1940.

Officier in de Orde van

antwoordde: „Het zit 'm in
je uiterlijk. Zes jaar op kan-

vorderd', klaagde Annie, „maar
k be
a 6 aar her en n 9
altijd ni£lB daD 'yP'^"

*Ef[m

Boezemsingel 196

Gré, een andere typiste,

-Alle andere meisjes worden be-

I

ZIEI ETALAGES
Toonzalen :

MAKELAAR-EXPEBT.
Passage no. 8.
ROTTERDAM

* 4.

fV

.'

■———^^——i^ ———■

I
L'JrSJjj «=
m

i

Berken
eetkamer ƒ293.-

B. J. DE HEER
BEëEDIGD

huid" meer had.

I

slaapkamer ƒ395.—
Eng. huisk. ƒ395.-

TE KOOP GEVRAAGD geheele
verzamelingen zoowel als losse.

16

VIERDE BLAD

Typiste werd secretaresse van de
Directie
toen zij geen „vermoeide

:

WIJ ETALEREN
Ti

—

I euLilerin*

Opleiding voor SURNUMERAIR DER DIRECTE
BELASTINGEN, REGISTRATIE EN DOMEINEN en voor SURNUMERAIR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN.

Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed tot mijne groote droefheid in den ouderdom
van ruim 74 jaren na een zeer gelukkige echtvereeniging van
48 jaren voorzien van de laatste H.H. Sacramenten mijn innig
geliefde beste Man. onze goede Zwager en Oom, de Heer,

Familiegraf te

_\\z4___\ W_r

postzegels!

96245 8

i

mm■

9

In
WEG 144, Tel- 15632 is

en algemeene kennisgeving.
De Heer en Mevrouw
HENKET—THIRION
geven met vreugde kennis van de
geboorte van een Zoon
MAARTEN MARIA

'

toegest. Br. 96197 Maasbode, R'dam.

met

Eenige

Het Huwelijk van

nismaking met Dame, vlot karakter
en finantieel onafhankelijk, van
ongev. 50 j. leeft. Bern. H.H. Geest,

AVONDBLAD

Men neme nota

•
van

de volgende rei>-facilitciten:

CHEQUES EN CREDIETBRIEVEN IN REIS-LIRES;
REDUCTIES van 50—70 <~c OP DE SPOORWEGEN.

Kralmgen.

fl. bekw. keukenmeisje of meid- Gevraagd te Den Haag 1 Mei of
huishoudster. Loon naar bekw.heid. later keurig
Tot f 45—, Meer hulp aanw. Br.
R.K.
no. 96255. Maasbode, R'dam.
voor d. en n Goed k. koken en werken. Hulp ruw werk aanw. Hoog
loon. Van prima get. vnorz. Br. no.
R.K. RESUL
huish.
opl
Mulo
en
lief
v 582 H Maasbode Den Haag.
vg.h., m.
zoekt
kind. bek. m. 1. verpl.
haar
werkkr. liefst in Geld ook Biedt zich
aan
gen. mee op reis te gaan. Br. n<>
HÏ LP IN DE
96220 Maasb. Tilburg.
Brieven letter D Boekhandel Versteeg, Voorburg Z -H.
EEN
96199
voor brood- en en banketbakkerij.
Adres: Frans de Groot. Laan v. N.
O. Einde 296, Voorburg.
R.K.
96230 voor dag en nacht of flink dagv.g.g v Mev-r H. de Graaf. HeerenGevraagd 1 Mei een net
straat 53 Voorburg Z.-H.
96200
R.K. KEI kFNMEISJE
zelfst. kunn. werken en koken, v g
gv. Tweede meisje aanw. Mevr.
I'eek, Bloemcampl? ir. 21, Wassenaar JONG MEISJE. 22 JAAR.
96218 zag zich gaa.ne geol. in omtr. Bergen. Alkmaar, in R.K gez.n, bij kind.
als hulp in de huish.. w. h. v
werkster en keukenm. aanw. is Br
R.K., goed kunn. naaien en stoppen no. 96208 Maasb. R'dam.
en bek. met baby-verz zoekt werkkr. t 1 Mei Liefs) Den Haag of omg. Tegen
15 Mei wordt gevraagd in
v.g.g.v.
no. 581 H Maasbode Den

MEISJE

.

JONCED.

GEVRAAGD

HUISHOUD.

MEISJE

GEVRAAGD

MEISJE

KINDERJUFFROUW
Br.

Haag.

den Haag in klein

Tweede

Gevr te Den Haag tecen 1 of 15 Mei

R.K.

KoM ZONDAGAVOND

gezin een R K

WERKMEISJE

R.K. KOSTH. GEZOCHT
omtrek Coolsingel Rotterdam Br
met uitv. ml. letter C Boekhandel
„Het Centrum" Arnhem.
96103

TE HUUR GEBODEN
te

Ar

KANTOORLOKALI

N

le verdieping Damrak 92. Dirr I
Dam, Beurs en Station. Cci
Verwarming. D
i
gen op aanvrage bij de Make:
van Engelen & Zn
gracht 115. Tel. 42762—4'
95793

i i \<,i.\\o\i\i, :
MET SLAAPVERDIEPING

TE KOOP

Maasbode, Rotterdam.

Kostelooze inlichtingen en prospectussen bij: ENTT. Passage 82,
Den Haag. Telefoon 110340 en alle reisbureaux.

MMI 200

___

'

fm
I

Een verblijf in het beroemde Thermaalrd

lf,

MONTECATINI
zal

U

gezondheid

en

levensvreugde

teruggeven.

DRINK. BAD- EN MODDER-Kl REN
Wf
tegen
<k___\i
maag-, lever-, darm-, stofwisseling*- en
_tf__^fj'J

', je» tropemiekten, vetzucht en rhenmatlek.
Alle hulpmiddelen der natuurgeneeswijze.
Inhalaties. Behandeling deor Specialisten.
Meer dan 100.000 gasten per seizoen
Meer dan 200 hotels en pensions in iedere prijsklasse. Heerlijke
wandelingen in parken en aangelegde tuinen. Uitgebreide mondaine en sportieve vermakelijkheden
Reis-facilileiten: Cheques en Credietbrleven In „Reisllres".

1 Kföyj
_W '__ TT

Spoorweg-reducties 50—70 %.
Inlichtingen bij: ENIT. Passage 82. Den Haag; Ufficio Propaganda
Montecatinl Terme fPistoial bij Florence, en alle Reisbureaux.
GEZONDHEID IS DE GROOTSTE SCHAT.

96242 52

ƒ 8500-. Br.

Gevraagd een R K. degelijke

KINDERJUFFROUW
bij 6 kinderen. Gen. lichte huish.
bezigh. te verr. v.g.g v
Mevr. L.

Kerstons-Schröder,
str. 71, Tilburg.

•-

JUFFR HUISHOUDSTER

geh
t ged. vac. een. leid
k. geven. G beh. verz. Br. no. 3004

Maast 's-Bosch.

familieomstandigheden der
;
wordt m.
1 Juin
te Haarlem gevr. flink bekwaam
Wegens
fr.

R.K.

GLAS, KRISTAL.

KEUKENMEISJE

smakeliik kunn. koken. gen. eenig
huisw. te verr v prima get. vonrz
Leeft. 22-35 j. Bekendh. met fijne
keuke.i en Weck strekt tot aanbev
Aanvangssal. f 40- p. m.. vee! verv
Br. met voll. tal v. loeft, en w-nar en
hoelang in betr. onder no. 96236 De
Maasbode Rotterdam.
Gevraagd een meisje

V. BROOD. EN BANKET-

bakkerij. Brieven onder no. 91231
Agent Maasbode, Oor"-' '- 285,
Voorburg.

oaar aan
en des

r

KIM

BOEKHOUDEN

no. 96188 Msb. R'dam

MODERN LANDHUIS

te koop event rui! buis in stad,
prachtig gelegen. Gr .ote tuin. S

DIRECT V \\ FABRIEK

■
K. en stï.
houtsoort, w.o. pr. old

.

•:., pr

afgew., compleet

-

aort

.aaak.-ameubl.
pi. f 72 50. In
h. J. v. Camboekenkasten,

•.

-:

nstmeub.

-re t

pr. D<sgew. fabr vo:
teek. alles volle gar. Grat. op

Vrij entree

•

-choolgeb We-

en Ferd Bolst r.
h. Jac. v. Campenstr. Adam Open
dag. t. 8 u., 's Zaterdags t. 10 uur.

.
-

43*5

té van Actie

K.R.O.
'>P 4

v

ROTTERDVtf
''iterdaga-.

larten ver

aan
het kantoor van der. K.R.0.-Gids. le
Middellandstraat 59a. R'dam, Telefoon '.', .
bepcrkl aantal beschikbare plaatsen is spoed
96182

MACHINE-DRIJFRIEMEN

m alle soorten.

Er.celsche firma
i.
Ver-i.en goede relaties
3131
TER OVERN. GEZOCHT
rden
moeten volledige inlichtingen beeen goed rendeerende zaak in boen geadresseerd
worden
vengenoemde artikelen
aan Box no. 69 van T. B Browne's
Raaphorst".
Huize
..De
Velperweg
(A CONTANT)
69 te Arnhem, le rangs pei
163. Queen
a St., London. E.C. 4, Engein ninke plaats of stad liefst Zui- R.K. Dames en Hei
den des land? i op prima sland. Brie96112
gen worden verstrekt door de
I land.
volledige
inlichtingen. Overste.
ven met
96204
welke streng discreet
worden order no. 9(1217 De Maasv.af ƒ ƒ 750 Buikbanden, bustehoubode Rotterdam.
ZWOLLE TE
:
ders. jui=trn steun, slank figuur. 40
jaar vakkennis. C. Ge-ier Tel. 31840
FOTOGRAF. ATELIER WINKELVierambachtsstr.
bij
WOONHI IS Mathenesserplein. Hl, R'dam.96251
wegens bijz. omst. billijk ter overprima stand, centrum stad. Voor
name in rijke plaats in het Gooi. op
geschikt, o.a. bijnr ma stand, lage huur. Br. ond. no velerlei doeleinden
zonder voor rijwielzaak. Huurprijs
HARTELIJK
96225 Maasbode Rotterdam
billijk. Te bevragen: Woningbureau ian Maria voor verkregen gunst
na
Friso. Zwolle, van Nahuysplei
het bidden van de novene der JDrie
96192
"groeten.
KOSTBARE COLLECTIE Telefoon 4401.
SlB7l
ECHT TAFELZILVER
Te huur
voordeeljg aangeboden. lepels. vorVRIJ BOVENHUIS
ken, visch-, dessert-zilver, enz. nog
niet gebruikt, door omst. geh. of ged. 5 kam., keuk., badk., serre, 1 war. nan de H. Maagd voor verkregen
ter overname (Ned. zilver). Br. KA Schitterend Maasgez. ƒ 39- p. m gunst, na het houden der herhaalde
4136 Maasbode Adam.
Prins Hendriklaan 44, P.-i'am.
Novene der 3 Weesgegroeten.

Prof. Donders- porselein, aardewerk,
96219 houdelijke artikelen

Heer v g huize met kl. gezin <kind.
op kostschool) vraagt degelijke

90232

te Maaslricht He«>r

96254. bureau De

uur.

vergeeft
afloop bal.

•

MOOI WONEN

PRACHTIG WOONHUIS

TWEEDE MEISJE

V.g.g.v. Br. no.

.

•jder-

herenhuis m. c verw., k
gar., tuin badk. hall, 6 k.. a. b
speciale
examen-training,
weg, ƒ 60- p. m. Inl. De Burcht.
es J Rademakers,
Voorburg, Parkweg 9, tel. 779.'
961 «0 Claes de Vneselaan 32. Rotterdam.
■'■•

96198 lefoon 42936.

Te Rijswijk gevraagd degelijk bek<v.

de za

■:". na

Isuit-

Opleiding voor praktijk en alle
exam<
s mijne van 1905
af bekende vlugge methode Vela
geslaagden Voor afgewezen candi-

netjes kunnende werken en tafelDIENSTBODE
dien"n, niet beneden de 24 jaar en te huur. Modern ingericht met Cenboven 20 jaar. zelfst. kunn. werken, v g.c v. Brieven onder letter O. aan trale verwarming
gr. wasch buitenshuis, loon ƒ 30.A. M. Govers, Westeinde 2. 's-Gra- f 57.50 p. m. mcl. water. Te bevra-p. m. Br. no. 580HMaasbode Haag. venhage.
gen Statenweg 150, Rotterdam. Te-

96234

..

■

erne-

luxe- huis-

hoekscheweg 205, R'datn-Z

MARIA SnCHTING

'

M\VTCORSET

HUUR

■

EN

DANK

OPENLIJK DANK

